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REPUBLICAÇÃO – ERRATA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.00434/2017 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018/SML/PVH 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2018

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° 080/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS  PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, visando
atender  as  necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  do
Município de Porto Velho, em especial às Secretarias Municipais,  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$ 12.980.945,62  (doze  milhões  novecentos  e  oitenta  mil
novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

DATA DE ABERTURA: 24 de outubro 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, 10 de outubro de 2018 

Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018
SRP Nº 039/2018

PROCESSO Nº 02.0434/2017

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por  intermédio  da
pregoeira designado pela Portaria nº 003/2018/SML de 07/02/2018, publicado no
Diário  Oficial  do  Município  nº  5631  de  07/02/2018,  tornar  público  para
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Complementar nº 654, de 06
de março de 2017, publicada no DOM Nº. 5.405, de 06 de março de 2017,  Lei
Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006
e nº 15.402 de 22.08.2018,  publicado no Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Rondônia (AROM), Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e
suas  alterações,  aplicando-se  subsidiariamente,  no  que  couberem,  as
disposições  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  alterações,  e  demais  normas
regulamentares estabelecidas neste edital e seus anexos.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  COMPUTADORES,  visando
atender  as  necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  do
Município de Porto Velho, conforme disposições deste Edital e seus anexos;

1.1.1.  Unidades  participantes:  SEMTRAN,  SEMAD,  SEMASF,  SEMI,  FUNCULTURAL,
SEMES, SEMFAZ, GABINETE DO PREFEITO, SEMPOG, SEMUSA, PGM, CGM, SEMISB, SEMUR,
SEMED e CME

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/10/2018 às 14h00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/10/2018 às 09h30min;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/10/2018 às 09h30min;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 24/10/2018 às 11h00min;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /
DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO II: Termo de Referência e Preços de Referência;
c) ANEXO III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
d) ANEXO IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
e) ANEXO V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
g) ANEXO VII: Minuta da Ata de Registro de Preços;
h) ANEXO VII-A: Formação de Cadastro Reserva;
i) ANEXO VIII: Minuta de Contrato.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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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
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. DESPESA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

3.1.  As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento  deste

4                                                                       Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


Processo n.º 02.0434/2017

Fl._______________________

Visto_____________________

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

______________________________________________________________________________________________
______exercício  financeiro  do  Município  de  Porto  Velho,  que  tem  como  Projeto
Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido,
conforme descritos no item 15 do Termo de Referência Anexo II deste Edital;

3.1.1. VALOR ESTIMADO R$ 12.980.945,62 (doze milhões novecentos e oitenta mil
novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

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

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

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

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

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

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Do envio eletrônico da proposta:

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. 
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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 entrega dos equipamentos, objeto deste edital, tais
como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previ-
denciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e ou-
tras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obri-
gações decorrentes do presente Pregão;

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

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

5.1.9. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo, por moti-
vo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.

5.2. 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 neste edital.

5.2.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.
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alertar o proponente sobre o valor ofertado, através do sistema, podendo o
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

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

5.2.8. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, 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. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lan-
ce final, de acordo com as especificações técnicas do objeto ofertado constan-
tes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de responsabilização administra-
tiva (advertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de
inidoneidade);
 
6.2. 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;

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

6.4. 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. 

6.5.  A pregoeira  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.
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descritas  no  licitações-e  e  o  disposto  neste  Edital  e  seus  anexos
(Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às  exigências
editalícias.

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

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

7.2. A licitante  deverá  informar  qual  a  sua  estrutura  própria  e/ou  as
assistências  técnicas  credenciadas  e  autorizadas  a  prestar  a  assistência
técnica na cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

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

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

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

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

8                                                                       Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0434/2017

Fl._______________________

Visto_____________________

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

______________________________________________________________________________________________
______documentos desatualizados no SICAF, onde deverão ser escaneados dos originais,
estar assinados, rubricados, e enviados via correio eletrônico, para o e-mail
pregoes.sml@gmail.com.

8.3.3. Se a documentação exigida não estiver completa e correta, ou contrariar
qualquer  dispositivo  deste  Edital  e  seus  anexos,  ou  descumprir  o prazo
estabelecido  no  subitem  8.3.2, a  Pregoeira  considerará  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. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São
Cristóvão, Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua face externa os
seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2018
PROCESSO Nº 02.0434/2017
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
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______ocorrências relevantes, que estará disponibilizada na Internet para acesso
livre, imediatamente após encerramento da sessão pública.

9. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

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 neste item 9 aplicam-se apenas às microempresas
ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para os itens de AMPLA
CONCORRÊNCIA.

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

10. 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.

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

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

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

10.1.4. Declarações:

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

10.1.4.2. Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.
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conforme Modelo do Anexo VI do Edital; 

10.1.5. O  Licitante  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  10.1.4.1,  10.1.4.2  e  10.1.4.3 deste
Edital, os seguintes documentos de habilitação:

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;
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10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente em
nome  do  licitante,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado, que comprovem o fornecimento dos produtos compatíveis com o objeto do
presente edital;

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.

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

10.5.1.  As  Licitantes,  terão  que  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) Balancos 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 ou autenticados, 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
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domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado ou registrado 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.  A  Empresa  Licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1  (um),  em
qualquer  dos  índices  constantes  do  subitem 10.5.6 deste  Edital,  deverá
comprovar capital social registrado ou património líquido mínimo de 5% (cinco
por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do
artigo 31, da Lei 8.666/93;

10.5.8. A  Empresa  Licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1  (um),  em
qualquer  dos  índices  constantes  do  subitem 10.5.6 deste  Edital,  deverá
comprovar capital social registrado ou património líquido mínimo de 5% (cinco
por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do
artigo 31, da Lei 8.666/93;

10.5.9. 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.
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______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”) e 10.5 (10.5.1 a 10.5.7) deste Edital,
enquanto durar o termo de adesão correspondente.

10.6.3.1. Em relação à Habilitação Econômico-Financeira (10.5 a 10.5.7), ainda
que  a  informação  conste  do  SICAF  e  a  licitante  não  apresente  o  Balanço
Patrimonial, a Pregoeira ou Equipe de Apoio efetuará consulta para emissão do
Balanço Patrimonial disponibilizado no sistema.

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
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 e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
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______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. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E 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;

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

11.6. A Pregoeira deverá submeter o recurso à Autoridade Competente quando
mantiver sua decisão.
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______11.7.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este
Pregão  poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br  e/ou
www.portovelho.ro.gov.br;

12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Da Adjudicação e Homologação

12.1.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da
licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela
Autoridade Competente.

12.1.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,
a  autoridade  competente  adjudicará  o  objeto  e  homologará  o  procedimento
licitatório, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato, no prazo
previsto neste edital.

12.2. Do Cadastro Reserva de Fornecedores 

12.2.1. Com o objetivo de formar cadastro de fornecedores, após o encerramento
da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.

12.2.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em
valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a
ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

12.2.3.  A  ordem  de  classificação  dos  licitantes  registrados  deverá  ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no
certame  não  assine  a  ata  ou  tenha  seu  registro  cancelado  nas  hipóteses
previstas nos Arts. 24 e 25 do Decreto Municipal n. 15.402/2018.

12.2.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação
dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada à Ata de Registro de Preços, nos
termos do Art. 15, §1º do Decreto Municipal nº 15.402/2018

12.3. Da assinatura da Ata de Registro de Preços 

12.3.1. Homologado  o  resultado  desta  licitação,  o  Órgão  Gerenciador,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem
registrados, convocará os interessados para que assinem a Ata de Registro de
Preços que, após cumprimento dos requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento ou execução a qualquer instante, nas condições
estabelecidas.

12.3.2. A convocação será via e-mail, com aviso de recebimento.

12.3.3. O prazo para assinatura será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data  de  recebimento  da  notificação.  A  recusa  injustificada  da  licitante
notificada em assinar a Ata de Registro de Preços nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-a a perda do direito ao registro de preços, bem como às
penalidades cabíveis, previstas neste Edital.
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______12.3.4. As  contratações  decorrentes  do  registro  obedecerão  à  ordem  de
classificação dos fornecedores constantes na Ata.

12.3.5. A licitante não estará obrigada a assinar a Ata de Registro de Preços
quando convocada após o prazo de validade de sua proposta. Porém, se o fizer,
estará obrigada a fornecer os produtos por todo período de vigência da Ata,
nos termos do Art. 35 do Decreto Municipal nº 15.402/2018.

12.3.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar
ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela
Administração,  caracteriza  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

12.3.7. O disposto no item 12.3.6, não se aplica aos licitantes convocados nos
termos do Art. 64, § 2o da Lei 8.666/1993, que não aceitarem a contratação,
nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto
ao prazo e preço.

12.4. Da Adesão ao Registro de preços 

12.4.1.  Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de
Preços,  durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por  qualquer  órgão  ou
entidade  da  Administração  Pública  que  não  tenha  participado  do  certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

12.4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços e ao
Município, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não  do  fornecimento  decorrente  de  adesão,  desde  que  não  prejudique  as
obrigações  presentes  e  futuras  decorrentes  da  ata,  assumidas  com  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

12.4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 12.4.1
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos ITENS ou LOTES deste instrumento convocatório e registrados
na  Ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão  gerenciador  e  para  os  órgãos
participantes, conforme Decreto nº 9.488 de 30.08.2018 que altera o Decreto nº
7.892, de 23.01.2013;

12.4.4. O Quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada ITEM ou LOTE
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que aderirem. 

12.4.5.  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa)
dias, observado o prazo de vigência da Ata.

12.5. Do prazo de validade da Ata de Registro de Preços 

12.5.1.  Será de 12 (doze) meses o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços,  contados  da  sua  publicação  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  de
Rondônia (AROM).

13. PRAZO DE VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO
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______13.1. O pretenso contrato ficará limitado à vigência de créditos orçamentários
referentes ao exercício financeiro da sua assinatura, conforme prevê o Art. 57
Caput, da Lei 8.666/93;

14. REAJUSTE

14.1. O valor do pretenso contrato é irreajustável durante a sua vigência, nos
termos da legislação vigente.

15. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

15.1. Conforme descrito no item 3, 6 e 11 do Termo de Referência Anexo II
deste Edital; 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

16.1. Conforme descrito no item 7 e 8 do Termo de Referência Anexo II deste
Edital;

17. PAGAMENTO

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

18. PENALIDADES

18.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Re-
gistro de Preços, serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02,
12.846/2013 e 8.666/93. As sanções administrativas, serão aplicadas, observan-
do sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório, e ainda:

18.1.1.  Conforme advertências e multas constantes no  item 14 do Termo de
Referência, Anexo II deste Edital.

19. 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
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______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, futuro contrato e procedimentos dela
resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 10 de outubro 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

Banco:_____________Agência:_______________Conta Corrente:____________

Endereço Completo com CEP: 

Razão Social da Empresa: 

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.

LOCAL DE ENTREGA: Os materiais licitados, deverão ser entregues nos endereços constantes no Termo de
Referência, anexo II deste Edital;

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, para atender  às Secretarias
Municipais, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo II deste
Termo de Referência. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR UNIT

VALOR TOTAL

1

ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS
10  PROFISSIONAL  64  BITS
(ADMINISTRATIVO)

1-Processador 
1.1-Os  módulos  instalados  devem  ser
homologados pela fabricante ou ser do
mesmo  fabricante  do  computador
ofertado;
1.2-Processador de no mínimo 4 cores e
4 threads; 
1.3-Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de
6 MB e FSB de 1.333 MHz; 
2- Memória 
2.1-Instalada 8 GB ; 
2.2-Padrão DDR4, clock de 2133 MHz; 
2.3-Expansível a 32GB; 
2.4-Deve  implementar  tecnologia
dualchannel; 
2.5-Pelo menos um slot esteja vazio e
disponível para futura expansão.
Obs.:Caso  o  equipamento  tenha  dois
slots, ele não será aceito se os dois
slots  estiverem  populados  com  uma
memória  de  4Gb  cada  (já  que  não
restará espaço para expansão)
3-BIOS 
3.1-BIOS Flash ROM com suporte a Flash
Recovery (4 Mb) e compatível com Plug
& Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM
2.0; 
4-Placa-mãe 

UND 1.680
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______ 4.1-Não  serão  aceitas  soluções  em

regime OEM ou personalizações; 
4.2  Arquitetura  Compacta  (micro-ATX,
mini ITX ou similares)
4.3-Porta  de  vídeo  padrão  VGA
integrada a placa-mãe; 
4.4-Pelo menos uma porta de vídeo de
alta definição integrada à placa-mãe;
4.5-Uma  Interface/Controladora  de
vídeo extra, sendo conector VGA ou DVI
ou Displayport, integrado à placa mãe;
4.6-Controladora  de  rede  Gigabit
Ethernet  10/100/1000BASE-TX  com  01
(um) conector RJ-45, on-board; 
4.7-Controladora  de  drive  com  02
(dois) conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e
01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s); 
4.8-Acompanha: 02 (dois) cabos SATA; 
4.9-ao menos 01 (um) slot PCI Express
x1, x4 ou x16 não populado; 
4.10-Pelo  menos  1(uma)  porta  de
expansão de memória RAM não populada;
4.11-Conectores  de  áudio  de  entrada
(MIC  /  Line-in)  e  saída  (Speaker  /
Line-out), e internos (fone de ouvido
e microfone) para a parte frontal do
equipamento,  compatível  com
especificação Audio HD, on-board; 
4.12- mínimo de 6(seis) conectores USB
com  pelo menos  02 (dois)  conectores
USB 3.0; 
5-Gabinete 
5.1-Possui Sistema de Circulação de Ar
interno  ou  sistema  de  resfriamento
similar; 
5.2-Possuir  Conectores  frontais  de
USB, microfone e áudio; 
5.3-Não serão aceitos hubs; 
5.4-Não  será  aceito  Gabinete  tipo
monobloco (integrado ao monitor) 
5.5-O  gabinete  deverá  ter
características “tool less”, isso é,
não  há  necessidade  de  uso  de
ferramentas para: abertura do gabinete
e  remoção  de  disco  rígido,  unidade
óptica e unidade de disquete; 
5.6-Não serão aceitas adaptações, tais
como o uso de parafusos recartilhados;
5.7-O gabinete bem como todos os seus
componentes  internos  devem  estar  em
conformidade  com  o  padrão
internacional RoHS; 
5.8-Possuir ferramentas de diagnóstico
de  falha  de  boot  e  componentes  de
hardware  e software  que facilitem  o
serviço  de  avaliação  e  serviço  de
suporte,  quando  necessário  e
convocado, conforme abaixo: 
5.9.1-LEDs  no  painel  frontal  do
gabinete com combinação de sinais para
diagnóstico de falhas de componentes
de hardware como: processo de pré-boot
P.O.S.T  (Power-on  self-test),  BIOS,
processador,  placa-mãe,  memória  RAM,
placa de vídeo, disco rígido, USB e
entrega de sistema operacional, ou se
o fornecedor possui uma ferramenta de
diagnóstico robusta o suficiente para
operar  com  componentes  vitais
funcionando parcialmente ou em falta
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______ (tais como processador, memória ram e

placa-mãe) ; 
5.9.2-Combinações  de  Códigos  de
“Beeps”  que  sinalizem  informações
prévias  de  falha  de  boot  de
componentes de hardware; 
5.9.3-Grupos de Mensagens de Erro na
tela  do  monitor  que  sinalizem
informações prévias de falha de boot
de componentes de hardware; 
5.9.4-Opção  de  ferramenta  de
diagnóstico, funções de testes rápidos
e identificação de problemas dentro da
BIOS para no mínimo drive de disco e
boot. 
6-Fonte de Alimentação 
6.1-Possuir  eficiência  de  85%  ou
superior a uma carga nominal de 50%,
com tecnologia PFC Ativo (Active Power
Factor Correction); 
6.2-Fonte  de  alimentação  da  mesma
marca  do  fabricante  do  equipamento,
com consumo e potência de no máximo
260 Watts Real; 
6.3-Chaveamento  automático  Bivolt
110/220 VAC - 50/60 Hz; 
6.4-Possui PFC ativo; 
6.5-Padrão ATX / BTX ou superior; 
6.6-Total compatibilidade com a Placa
Mãe e componentes fornecidos; 
7-Disco Rígido 
7.1-Armazenamento  de  pelo  menos  256
GB; 
7.2-Interface  SATA  3.0  (6Gb/s),  com
Tecnologia de Estado Sólido - SSD; 
9-Áudio 
9.1-Áudio  tipo  high  definition  (hd)
áudio; 
9.2-Possuir alto-falante de no mínimo
01 watt interno ao gabinete; 
10-Adaptador de Rede
10.1-Um  adaptador  de  rede  ethernet
10baset/100basetx/1000baset; 
10.2-Em  conformidade  com  os  padrões
IEEE  802.1p,  802.1q,802.3,  802.3ab;
10.3-Autosense,  com  conectores  tipo
RJ45; 
11- Monitor de Vídeo 
11.1-Tela plana de 19.5” (polegadas)
LED  do  mesmo  fabricante  do
equipamento; 
11.2-Devendo seguir o mesmo padrão de
cores  do  gabinete,  serão  aceitos
monitores  em regime  de OEM  mediante
apresentação  de  declaração  do
integrador, garantindo o funcionamento
do  mesmo  durante  a  vigência  da
GARANTIA, mantendo os mesmos padrões
de garantia do gabinete; 
11.3-Resolução WXGA+ (1600x900); 
11.4-Dot  Pitch  Horizontal  máximo  de
0.28 mm; 
11.5-Contraste Estático de 1000:1; 
11.6-Luminância de 250 cd/m²; 
11.7-Tempo de resposta de 5 ms; 
11.8-Possui  Controles  Digitais  para
todos os ajustes (brilho, contraste,
tamanho, posição horizontal e vertical
da tela). 
11.9-Seletor de tensão automático AC
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12-Teclado 
12.1-Enhanced  Brasil  ABNT2,  104
teclas; 
12.2-Possui Apoio Ergonômico; 
12.3-Interface de conexão USB; 
12.4-Teclado  do  mesmo  fabricante  da
CPU  e  manter  os  mesmos  padrões  de
cores do gabinete; 
13-Mouse 
13.1-Mouse tipo óptico; 
13.2-Conexão tipo USB ; 
13.3-Resolução  mínima  de  800  DPI;
13.4-Do mesmo fabricante do computador
ofertado; 
13.5-Mesmo padrão de cores do gabinete
e do mesmo fabricante; 
13.6- 3 botões com scroll; 
13.7-Acompanha Mouse-Pad; 
13.8-Tamanho padrão para desktop. 
14-Sistema Operacional 
14.1-Sistema  operacional  instalado
Windows  10  Professional  ou  superior
devidamente instalado e licenciado; 
14.2-Idioma Português – Brasil; 
14.3-Deve estar Ativado e pronto para
utilização pelo usuário; 
14.4-  “Aceitável  licenciamento  em
regime  de    ESD(Eletronic  Software
Delivery)  devem  ser  enviados  notas
fiscais  e  cartão  de  licenciamento
para  os  e-mail  a  seguir:
(  licencas.cmti@portovelho.ro.gov.br  /li
cencas.cmti@hotmail.  com/licencas.cmti@
gmail.com  ) após da análise definitiva
do equipamento;
15-Certificações 
15.1-Registro do fabricante e da marca
do  equipamento  no  INPI  (instituto
nacional de propriedade intelectual); 
15.2-Atender  a  diretiva  rohs
(restriction of hazardous substances)
quanto à não utilização de substâncias
nocivas ao meio ambiente ou apresentar
comprovação técnica demonstrando que o
equipamento não é fabricado utilizando
substâncias nocivas ao meio ambiente
como:  cádmio  (cd),  mercúrio  (hg),
cromo hexavalente (cr(vi)), bifenilos
polibromados  (pbbs),  éteres  difenil-
polibromados (pbdes) e chumbo (pb); 
15.3-O  equipamento  deverá  possuir
conformidade com as normas: FCC classe
b, IEC 60950-1 e/ou normas brasileiras
compatíveis; 
15.4-Deverá apresentar comprovações; o
equipamento  deverá  apresentar
compatibilidade  eletromagnética  e  de
radiofrequência IEC 61000 e/ou normas
brasileiras compatíveis; 
15.5-Deverá ser compatível com Energy
Star 5.0 “aceitável outra certificação
equivalente  (a  exemplo  dos
certificados citados pelo fornecedor)
será  válida,  bastando  para  isso  a
instituição  ser  reconhecida
internacionalmente”,  essa
característica  deverá  ser  comprovada
obrigatoriamente  pela  listagem  do
equipamento  no  sítio

23                                                                       Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com

mailto:com/licencas.cmti@gmail.com
mailto:com/licencas.cmti@gmail.com
file:///C:/licencas.cmti@hotmail.com
file:///C:/licencas.cmti@hotmail.com
mailto:licencas.cmti@portovelho.ro.gov.br


Processo n.º 02.0434/2017

Fl._______________________

Visto_____________________

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

______________________________________________________________________________________________
______ http://www.energystar.gov; 

15.6-Registro  no  EPEAT  (electronic
product environmentalassessment tool)
da  agência  de  proteção  ambiental
(EPA),  na  categoria  GOLD  ou
certificado  de  compatibilidade  do
modelo  ofertado  com  as  normas  ISO
14020  e  ISO  14024,  por  ser  a
certificação  de  redução  de  impacto
ambiental  completa,  adequada  a
realidade e legislação brasileira, e
com  reconhecimento  legal  no  Brasil,
comprovando que o equipamento atinge
as exigências para controle do impacto
ambiental  em  seu  processo  de
fabricação; 
15.7-Compatibilidade com S.O Windows 7
-  32  e  64  bits  ou  superior.  O
equipamento ofertado deverá constar na
lista  de  compatibilidade  HCL
(http://winqual.microsoft.com/hcl/defa
ult.aspx); 
15.8-Certificado  de  homologação
comprovando a compatibilidade do mesmo
com, pelo menos, uma distribuição de
Linux kernel; 
16-Disposições Gerais 
16.1-O fabricante deve possuir página
de  suporte  técnico  na  internet  com
disponibilidade  de  atualizações  de
drivers e bios; 
16.2-Deverá  acompanhar  a  solução
software do fabricante do equipamento
para gerenciamento das funcionalidades
de segurança do chip TPM; 
16.3-O  equipamento  deve  permitir
gerenciamento  remoto,  com  capacidade
de  ligar  e  desligar  o  computador
remotamente bem como fazer inventário
remoto, comprovado através de catálogo
original ou declaração do fabricante; 
16.4-Deverá  ser  fornecida  a
documentação técnica original de todos
os componentes do hardware e sistema
operacional  comprovando  as
características  e  especificações
técnicas solicitadas no edital e todos
os softwares fornecidos (instalados ou
não), visando instalação, operação e
administração  da  máquina.  Esta
documentação  será  verificada  na
entrega do equipamento; 
16.5-Todos  os  equipamentos  a  serem
entregues  deverão  ser  idênticos,  ou
seja, todos os componentes externos e
internos com os mesmos modelos e marca
dos  utilizados  nos  equipamentos
enviados para avaliação/homologação; 
16.6-Apresentar  marca  e  modelo  do
computador, monitor e processador na
proposta sob pena de desclassificação;
Apresentar catálogo técnico completo e
original  do  fabricante  sob  pena  de
desclassificação. 
16.7-Toda e qualquer característica ou
informação  que  possa  influenciar  na
valoração  destes  “Requisitos  Mínimos
Obrigatórios” deverão estar descritos,
na exata ordem em que estão dispostos
nos  itens  deste  anexo,  e,  ainda,
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de ser considerada como inexistente ou
não oferecida; 
16.8-O mesmo se aplica aos documentos
e  certificados,  que  deverão  ser
entregues  pelo  licitante  as  vias
originais, ou no lugar dessas, cópia
autenticada dos mesmos; 
16.9-Devem  ser  atendidos  todos  os
itens  deste  anexo,  sob  pena  de
desclassificação:  os  requisitos
mínimos obrigatórios, a sequência dos
itens e o formato desta especificação;
16.10-A contratada é responsável pelos
danos  causados  diretamente  a
Administração  ou  a  terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo  essa  responsabilidade  a
fiscalização ou o acompanhamento pelo
órgão interessado; 
16.11-Qualquer  tributo,  custo  ou
despesa,  direto  ou  indireto,
relacionado ao fornecimento do objeto
da  presente  licitação,  omitido  ou
incorretamente  cotado  na  proposta,
será  considerado  como  incluso  no
preço,  não  sendo  possível  pleitear
acréscimos sob esse argumento. 
16.12-Conjunto  Gabinete,  Monitor,
Teclado  e  Mouse  da  mesma  cor  e  do
mesmo fabricante.   

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

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL

2

ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS
10  PROFISSIONAL  64  BITS(PARA
ENGENHARIA)

1-PROCESSADOR
1.1-Arquitetura 64 bits;
1.2-Processador  de  última  geração
disponível  na  linha  de  equipamentos
oferecida;
1.3-Quatro  ou  mais  núcleos  físicos,
suportando  pelo  menos  8  threads  de
processamento;
1.4- Deve possuir índice CPU Benchmark
Passmark de 10.000 pontos ou superior;
1.5- Deve possuir TDP de até 120W;
1.6-Suporte  a  virtualização  de
processamento (VT-x ou equivalente) e
de I/O (VT-d ou equivalente);
2- MEMÓRIA
2.1-Mínimo de 16 (dezesseis) GB DDR4
do tipo ECC;
2.2- Velocidade padrão DDR4-2133Mhz ou
superior;
2.3- Memória expansível até pelo menos
32  GB  sem  remover  a  memória  já
fornecida;
2.4-Deve implementar tecnologia dual-
channel;
2.5-Os  módulos  instalados  devem  ser
homologados ou do mesmo fabricante do
computador ofertado;
2.6-Suporte  a pelo  menos 4  (quatro)

UND 180
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3-BIOS E SEGURANÇA – BIOS PLUG & PLAY
3.1-Desenvolvida pelo mesmo fabricante
do  equipamento,  ou,  este  deve  ter
direitos (copyright) sobre essa BIOS;
3.2-Os  direitos  (copyright)  devem
permitir ao fabricantes alterações nas
funcionalidades  da  BIOS,  visando
melhorias no desempenho e recursos do
equipamento;
3.3-Suporte a UEFI; - As atualizações
devem ser disponibilizadas no site do
fabricante;
3.4-Com  disponibilização  do  número
identificador  do  equipamento,  único
para o fabricante;
3.5-Implementar  recursos  de  auto
reconhecimento  dos  periféricos  e
dispositivos de I/O, bem como informar
o  tipo  do  processador,  tipo  e
capacidade do disco rígido, tamanho da
memória RAM e a versão da BIOS;
3.6-Suporte a autodiagnostico de todos
os componentes internos do computador;
3.7-Possuir  recursos  de  controle  de
permissão através de senhas, uma para
inicializar  o computador  e uma  para
acesso e alterações das configurações
do BIOS;
3.8-Com  suporte  a  SMBIOS  (System
Management  BIOS)  e  ACPI  (Advanced
Configuration and Power Interface) que
proverá, tecnologia de ajuste dinâmico
do  consumo  de  energia  através  do
controle do clock do processador com
base na utilização da CPU;
3.9-Chip  de  segurança  do  tipo  TPM
(Trusted Plataform Module) versão 1.2
ou superior e integrado à placa mãe.
Para  o  atendimento  do  item  TPM  não
serão  aceitos  qualquer  tipo  de
adaptador acoplado ao equipamento, e
ainda, a instalação do chip TPM deve
ter  sido  feita  pelo  fabricante  da
placa-mãe,  não  sendo  admitidos
procedimentos  de  inserção  após  a
manufatura  da  placa-mãe  (soldas,
adaptações, etc.);
3.10-BIOS tipo flash memory. Firmware
deve ser passível de atualização via
software on site;
3.11-Permitir a inserção de código de
identificação  do  equipamento  (número
do patrimônio e número de série);
3.12-Deve  dispor  de  ferramenta  de
teste e diagnóstico para pelo menos os
seguintes  componentes:  processador,
memória, disco rígido, placa-mãe.
4-PLACA MÃE
4.1-Suporte  a  dual  channel  no
barramento da memória;
4.2-Possuir mínimo de 8 (oito) portas
USB, sendo pelo menos 4 USB 3.0 e as
demais  no  mínimo  USB  2.0,  sendo  no
mínimo 4 (quatro) na parte frontal do
gabinete  (sendo  pelo  menos  uma  USB
3.0);
4.3-Deve ter, no mínimo, 03 interfaces
SATA 3.0; 
4.4-Arquitetura ATX ou BTX, conforme
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site www.formfactors.org.
5-PLACA DE VÍDEO
5.1-Compatibilidade com DirectX 12 ou
superior e OpenGL 4.4 ou superior;
5.2-Placa de vídeo dedicada, não sendo
aceita solução on board na placa mãe;
5.3-Mínimo 03 (três) saídas digitais
(Display Port, HDMI ou DVI) com pelo
menos  1  HDMI  com  suporte  a  áudio
(podendo ser utilizado adaptador);
5.4-Memória dedicada com no mínimo 4GB
GDDR5;
5.5-Suporte  para  uso  simultâneo  de
três monitores;
5.6-Estar  presente na  lista HCL  dos
softwares  AutoDesk  AutoCAD  2016  e
AutoDesk Revit 2016 como Certified e
Recommended; - Compatibilidade com o
sistema  cad  solidworks  2015  ou
superior:
http://www.solidworks.com/sw/support/v
ideocardtesting.html  .  O  driver  da
placa de vídeo deve ser otimizado para
uso com solidworks e certificado pela
dassault  systemes  para  todos  os
recursos de realview e aceleração de
hardware em ambiente de 64 BITS.
6-GABINETE

6.1-Tipo  tool  less,  que  permita
abertura  do  gabinete  e  remoção  das
unidades de armazenamento e placas de
expansão sem o uso de ferramentas (são
aceitos parafusos recartilhados desde
que  atendam  a  característica  tool
less);  6.2-Sistema  de  Segurança
incluso no chassi do equipamento, sem
uso de 
Adaptadores  e/ou  a  possibilidade  de
adicionar cadeado em local específico
original de fábrica para evitar acesso
ao interior do gabinete;
6.3-Sistema de detecção de intrusão de
chassis.
7-FONTE DE ALIMENTAÇÃO

7.1-Fonte com chaveamento automático,
suportando  as tensões  de entrada  de
110/220v, integrada (interna);
7.2-PFC ativo;
7.3-Eficiência mínima de 85%; 
7.4-Frequência de 60Hz (com tolerância
de 10%);
7.5-Chaveamento  automático  entre
voltagens suportadas;
7.6-Os  cabos  elétricos,  quanto
aplicáveis, devem seguir a norma NBR
14136.
8-DISCO RÍGIDO
8.1-Capacidade de pelo menos 1TB (ou
superior) por unidade;
8.2-Padrão SATA III;
8.3-Velocidade de rotação de no mínimo
7200 RPM; 
8.4-Suporte a N.C.Q. (Native Command
Queuing)  e  S.M.A.R.T.  (Self-
Monitoring,  Analysis  and  Reporting
Technology); 
8.5-16MB ou mais de cache;
8.6-Suporte a RAID na controladora de
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9- UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA
9.1-Mídia Óptica leitor/gravador DVD-
ROM, DVD+/-RW DL Super-Multi. 
10- INTERFACE DE SOM
10.1-Interface de som de no mínimo 16
bits;
10.2-Alto-falante interno integrado;
10.3-Entrada  na  parte  frontal  do
gabinete  para  microfone  e  fone  de
ouvido (podendo ser combinada).
11-INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET
11.1-Configuração  totalmente  por
software;  -  Velocidade  de  100/1000
Mbits; - Full duplex;
11.2-Padrão IEEE 802.3 com tecnologia
WOL (Wake on LAN);
11.3-Integrada à placa-mãe;
11.4-Suporte a 802.1q.
12-INTERFACE DE REDE SEM FIO
12.1-Interface  wireless  integrada  à
placa-mãe ou através de placa interna
(não serão aceitas soluções USB); 
12.2-Compatível  com  padrões  802.11
g/n. Atendendo o padrão 802.11n em 2.4
e  5.0  GHz,  com  certificação  de
homologação da ANATEL para dispositivo
sem  fio,  comprovada  por  meio  da
respectiva  etiqueta  afixada  ao
equipamento, com validade vigente.
13- MONITOR DE VÍDEO TIPO LED
13.1-Com  no  mínimo  23  polegadas  do
mesmo fabricante do equipamento;
13.2-Resolução  nativa  de  pelo  menos
1920 x 1080 a 60Hz;
13.3-Ângulo de visão de pelo menos 
170° horizontal e 160° vertical;
13.4-Deverá ter ajuste de inclinação;
13.5-Tempo  de resposta  de no  máximo
8ms;
13.6-Relação de contraste estático de
no mínimo 1000:1;
13.7-Entrada  HDMI  ou  Display  Port,
conforme  saída  digital  da  placa  de
vídeo fornecida, com cabo incluso;
13.8- Entrada VGA, com cabo incluso;
13.9-  Deverá  possuir  giro  de  90º,
permitindo  uso  em  modo  paisagem  e
retrato,  suportado  pela  placa  de
vídeo;
13.10-  Regulagem  de  altura  de  no
mínimo, 10.0cm;
13.11- Solução de giro e regulagem de
altura acoplada no monitor, não sendo
aceito adaptadores;
13.12-Instruções  em  tela  (OSD),  com
informações  de  no  mínimo  contraste,
brilho,  cor,  posição,  linguagem  e
reset,  todas em  português falado  no
Brasil ou inglês.
14-TECLADO
14.1-Enhanced  Brasil  ABNT2,  104
teclas;
14.2-Possui Apoio Ergonômico;
14.3-Interface de conexão USB;
14.4-Teclado do mesmo fabricante da 
CPU e manter os mesmos padrões de 
cores do gabinete;
14.5-Com ajuste de inclinação;
14.6- Com leitor integrado de cartão 
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para o uso com e-CPF.
15-MOUSE
15.1-Mouse tipo óptico;
15.2-Conexão tipo USB ;
15.3-Resolução mínima de 800 DPI;
15.4-Do mesmo fabricante do computador
ofertado;
15.5-Mesmo padrão de cores do gabinete
e do mesmo fabricante;
15.6- 3 botões com scroll;
15.7-Acompanha Mouse-Pad;
15.8-Tamanho padrão para desktop;
15.9-Formato ergonômico ambidestro.
16-SOFTWARES
16.1-Sistema  operacional  instalado
Windows  10  Professional  64  BITS  ou
superior  devidamente  instalado  e
licenciado;
16.2-Idioma Português – Brasil;
16.3-Deve estar Ativado e pronto para
utilização pelo usuário;
16.4-Licença  de  utilização  da
Microsoft;
16.5-O  modelo  do  equipamento  deve
constar a lista de Hardware Compatível
da Microsoft (HCL);
16.6-A licença de uso (product key) do
mesmo deve ser fixada em local visível
ou gravada na memória flash da BIOS,
possibilitando a leitura quando feito
a reinstalação do Sistema Operacional.
As licenças dos sistemas operacionais
devem  ser  válidas  para  versões  64
bits. O sistema deve ser devidamente
instalado e deve ser fornecida mídia
para  futura  reinstalação  padrão  de
fábrica; A mídia poderá ser por lote
de compra;
16.7-  Drivers  disponibilizados  em
CD/DVD  ou  disponíveis  no  site  do
fabricante;
16.8-O  equipamento  deverá  possuir
certificado de homologação comprovando
a compatibilidade do mesmo com, pelo
menos, uma das seguintes distribuições
de  Linux: Ubuntu,  Debian, CentOS  ou
OpenSuSE  (fornecido  em  sítio  do
desenvolvedor da distribuição). 
17-CERTIFICAÇÕES
17.1-Deve  ser  compatível  com  a
diretiva europeia RoHS;
17.2-Aderência  a  Portaria  170/12  do
INMETRO,  sendo  aceitas  normas
equivalentes internacionais.
18-CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
18.1-Gabinete, teclado, mouse, monitor
devem ter cor predominante preta, na
mesma tonalidade;
18.2-Todos  os  equipamentos  deverão
estar  em linha  atual de  fabricação,
comprovado por catálogo do fabricante;
18.3-A  placa-mãe  deverá  ter  total
suporte  às  funções  de  memória,
processador  e  disco  descritos  neste
Termo, comprovado por documentação do
fabricante; 
18.4-Catálogo  técnico  ou  documento
oficial do produto, do Fabricante, que
apresente as características técnicas
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Projeto Básico e seus Anexos em todos
os seus itens, sem exceção, sendo que
cada item exigido deverá estar grifado
em destaque neste catálogo, a fim de
facilitar a identificação;
18.5-Compatibilidade com o padrão DMI
2.0 (Desktop Management Interface) ou
mais  recente  da  DMTF  (Desktop
Management Task Force);
18.6-Todos  os  cabos  e  conectores
necessários  ao  funcionamento  dos
equipamentos  deverão  ser  fornecidos,
com comprimento de pelo menos 1,5m 
(um metro de cinquenta centímetros); 
18.7-Possuir  a  capacidade  de
inventário remoto de hardware;
18.8-Devem acompanhar o equipamento na
entrega manuais técnicos do usuário e
de referência, originais, em português
do Brasil ou inglês, contendo 
todas as informações sobre os produtos
e  suas  funcionalidades  com  as
instruções  para  instalação,
configuração,  operação  das
funcionalidades  e  administração  do
equipamento,  confeccionados  pelo
fabricante, podendo ser em meio físico
ou digital (não serão aceitos manuais
em  outro  idioma  traduzidos  pelo
licitante,  impressão  de  páginas  de
ajuda  ou  site,  cópias  ou  qualquer
outro tipo de documento que não seja o
adotado e reconhecido pelo fabricante
para a comercialização do equipamento
no Brasil);
18.9-Periféricos  (teclado,  mouse,
etc.) e monitor devem possuir impressa
a  logomarca  do  fabricante  do
microcomputador,  ainda  que  seja  de
fornecedor (montador) distinto.
19-PROPOSTA 
19.1-Apresentar  a  repetição  deste
conjunto de especificações na proposta
técnica não garante o seu atendimento
integral.  Não  serão  consideradas
afirmações sem a devida comprovação; -
Deverá informar site onde se encontra
o  catálogo  para  confirmação  das
características do equipamento.

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

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR UNIT

VALOR TOTAL

3

ESTAÇÃO DE TRABALHO COM S.O. WINDOWS
10  PROFISSIONAL  64  BITS(PARA
DESENVOLVIMENTO)

1-PLACA PRINCIPAL 
1.1-Placa  principal  com  arquitetura
ATX ou BTX , barramento PCI; 
1.2-Deve ser de fabricação própria ou
fornecida em regime de OEM a partir de
projeto do fabricante do equipamento,
permitindo  a  utilização  na  posição
vertical ou horizontal; 
1.3-Possuir,  no  mínimo,  4  (quatro)

UND 248
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de 1866 MHz ou superior, que permita
expansão para, no mínimo, 64(sessenta
e quatro) Gbytes. 
1.4-Deve possuir no mínimo 02 (dois)
slots PCI, sendo, pelo menos: 1 (um)
PCI-E x16 e 1 (um) PCI-E x1 ou x4 ou
x8; 
1.5-Após  totalmente  configurado,  o
equipamento deverá possuir pelo menos
um slot do tipo PCI livre; 
1.6-Compatível com Energy Star EPA e
com recursos DMI (Desktop Management
Interface); 
1.7-Capacidade  de  desligamento  do
vídeo  e  do  disco  rígido  após  tempo
determinado  pelo  usuário,  e
religamento por acionamento de teclado
ou pela movimentação do mouse, e que
possua função de economia de energia
para  monitor,  placa-mãe  e  disco
rígido; 
1.8-Deverá possuir chip TPM versão 1.2
integrado acompanhado de software para
seu  gerenciamento.  A  empresa  deverá
constar como membro do TPM comprovado
através  do  link:  1.
http://www.trustedcomputinggr
oup.org/members. 
2-BIOS 
2.1-Deve permitir inserção do número
de  patrimônio  do  cliente  em  campo
gerenciável  através  de  software  de
gerenciamento remoto; 
2.2-Deve  ser  implementada  em  “flash
memory”  atualizável  diretamente  pelo
microcomputador; 
2.3-Capacidade  de  habilitar  /
desabilitar portas: Serial, Paralela e
USB; 
2.4-Deverá  possuir  recursos  de
controle  de  permissão  através  de
senhas,  uma  para  inicializar  o
computador  e  outra  para  acesso  e
alterações das configurações do BIOS; 
2.5-Deve  ter suporte  em Português  e
Inglês. 
3-VIDEO 
3.1-Uma controladora de vídeo gráfica
no padrão PCI Express ou integrada ao
chipset  ou  processador  do
microcomputador,  clock  de
processamento mínimo de 1150Mhz, que
suporte  à  resolução  de,  no  mínimo,
1920 x 1080 com profundidade de cores
de  32  bits  com  taxa  de  atualização
mínima de 75Hz e padrão plug-and-play,
compatível com API DirectX 11 e OpenGL
4.0 ou superiores; 
4-INTERFACES 
4.1-Conectividade  de  Rede,  com
velocidade  de  10/100/1000  Mbits/s,
compatível  com  os  padrões  Ethernet,
Fast-Ethernet  e  Gigabit  Ethernet,
autosense,  full-  duplex  e  plug-
andplay,  com  conector  padrão  RJ-45,
configurável totalmente por software e
com função wake-on-lan instalada e em
funcionamento; 
4.2-Placa Wireless PCI ou PCI-Express
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padrão IEEE 802.11 a/b/g/n(sem nenhum
tipo de adaptadores de rede wifi USB);
4.3-Interface tipo Serial ATA-300 ou
superior,  que  permita  gerenciar  as
unidades de disco rígido. 
4.4-Interface  tipo  ULTRA  DMA  100,
Serial  ATA-150  ou  superior,  que
permita gerenciar a unidade leitora de
mídia óptica especificada; 
4.5-Uma  interface de  som estéreo  24
bits,  com  conectores  para  line-in,
mic-in e line-out, acompanhada de duas
caixas  acústicas  amplificadas  ou,
alternativamente,  caixa  acústica
interna ao gabinete e/ou monitor; 
4.6-Possuir  no  mínimo  8  (oito)
interfaces USB, no mínimo 2 (duas) USB
3.0, sendo (6 traseiras integradas na
placa-mãe  sem  nenhum  tipo  de
adaptadores e com mínimo de 2 (duas)
interfaces  de  USB  2.0  ou  USB  3.0
instaladas  na  parte  frontal  do
gabinete; 
4.7-Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta
de saída de vídeo digital (DVI, HDMI,
DisplayPort, etc); 
4.8-Possuir 1 (uma) porta VGA; 
4.9-Possuir interface para mouse com
conector  do  tipo  USB  ou  PS/2,
integrada  a  placa-mãe;  4.10-Possuir
interface para teclado com conector do
tipo USB ou PS/2, integrada a placa-
mãe. 
5-PROCESSADOR 
5.1-De geração mais recente à data de
publicação do documento (AMD, Intel ou
similar), no mínimo 4 (quatro) núcleos
com frequência mínima de 3.4 GHz ou
superior,  com  cache  de  no  mínimo  4
(quatro) Mbytes, barramento mínimo de
1866 MHz ou Bus Speedy de 8,0 GT/S ou
superior, compatível com aplicação de
64  bits,  com  suporte  a  aumento  de
desempenho do processador e Tecnologia
de virtualização, Gráficos integrados,
com  dispositivo  de  resfriamento:
Dissipador  de  calor  e  ventilador
incluídos. 
Observação: São valores de referência,
e  o  fornecedor  poderá  ofertar
equipamento  igual  ou  superior  ao
descrito no subitem 5.1;
6-MEMÓRIA RAM 
6.1-Memória  RAM,  no  mínimo,  16
(Dezesseis)  GB  do  tipo  DDR4  ou
tecnologia superior, de, no mínimo, de
1333 MHz, compatíveis com o barramento
da  placa principal;  6.2-No mínimo  4
(quatro) slots de memória, permitindo
expansão para no mínimo 32 GB. 
7-UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 
7.1-Uma  unidade  de  disco  rígido
interna com capacidade mínima de 500
Gigabytes , com interface tipo Serial
ATA-300 (6Gb/s) ou superior; 
7.2-Velocidade  de  rotação  de,  no
mínimo, 7.200 RPM; 
7.3-Memória  cache  buffer  de,  no
mínimo, 64 (sessenta e quatro) Mbytes;
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8.1-Uma unidade de Leitura e Gravação
interna,  compatível  com  os  padrões,
DVD+R,  DVD+RW,  DVD+R  Double  Layer,
DVD-R Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, CD-R,
CD  RW,  DVD-R/-RW/-ROM,  DVD+R/+RW/+R
Double  Layer,  DVDR  Dual  Layer,
CDROM/CD-R,  CD-RW,  e  que  seja
compatível com o sistema operacional
instalado; 
8.2-Luz  indicadora  de  leitura  e
mecanismo de ejeção de emergência, na
parte frontal da unidade. 
9-MONITOR DE VÍDEO 
9.1- 02 (Dois) Monitores de LED de no
mínimo  21 polegadas,  Wide (16:9)  ou
superior,  padrão  SVGA,  com  as
seguintes especificações: 
9.1.1-Brilho: 250 cd/m2 ou superior; 
9.1.2-Contraste:  2.000.000:1
(dinâmico),  1000:1  (típico),  ou
superior; 
9.1.3-Suporte de Cores: 16.2 Milhões
de cores; 
9.1.4-Tempo de Resposta: 5 ms; 
9.1.5-Resolução: 1440x 900 com 60 Hz
(HD) ou superior; 
9.1.6-Conectores  de  Entrada:  15  Pin
DSub (VGA), DVI e DisplayPort; 
9.1.7-Caixas  acústicas  embutidas
(apenas como alternativa); 
9.1.8-Segurança: UL, TUV; 
9.1.9-Diretrizes de segurança EMC: CE,
FCC; 
9.1.10-Ergonomia: ISO 13406-2 ,  será
aceita a certificação TCO 6.0 possui
em  seu  escopo  além  do  requisito  de
emissão  de radiação,  o requisito  de
ergonomia.  Este  requisito  engloba  a
ISO 13406-2, ISO 9241-3, ISO 9241-5,
ISO  9241-7  e  ISO  9241-8,  todas
relacionadas a ergonomia ; 
9.1.11-Economia de Energia: EPA Energy
Star  ou  certificação  equivalente  (a
exemplo dos certificados citados pelo
fornecedor) será válida, bastando para
isso  a  instituição  ser  reconhecida
internacionalmente; 
9.1.12-O monitor deve possuir controle
digital  de  brilho,  contraste,
posicionamento  vertical  e
posicionamento horizontal; 
9.1.13-O monitor deve possuir ajuste
de  altura,  rotação  (Pivot)  e
inclinação (Swivel); 
9.1.14-O monitor deve aceitar tensões
de  110  e  220  Volts  de  forma
automática; 
9.1.15-Certificação  do  Underwriters
Laboratories  (UL)  ou  equivalente
emitido pelo INMETRO; 
9.1.16-Certificação  EPEAT  (Eletronic
Product Environmental Assessment Tool)
como categoria GOLD comprovando que o
monitor  atinge  as  exigências  para
controle do impacto ambiental em seu
processo de fabricação; 
9.1.17-Serão  aceitos  monitores  em
regime de OEM mediante apresentação de
declaração do integrador, garantindo o
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vigência da GARANTIA; 
10-GABINETE 
10.1-Fonte  de  alimentação  compatível
com  o gabinete  e placa-mãe  cotados,
suficiente  para  suportar  todos  os
dispositivos internos na configuração
máxima  admitida  pelo  equipamento
(placa-mãe,  interfaces,  discos
rígidos, placas de vídeo, memória RAM,
demais periféricos); 
10.2-A fonte deve aceitar tensões de
110 e 220 Volts; 
10.3-A  fonte deve  possuir mínimo  de
180 W a 400 W de potência real; 
10.4-A fonte deve ter tecnologia PFC –
fator  de correção  de potência  ativa
Padrão mínimo de 90%. Com sistema de
refrigeração adequada ao processador,
fonte e demais componentes internos ao
gabinete, para garantir a temperatura
de  funcionamento  e  vida  útil  dos
componentes. O fluxo do ar interno ao
gabinete deve seguir as orientações do
fabricante do microprocessador; 
10.5-Comprovar  que  o  equipamento  é
compatível  com  padrão  ROHS
(Restrictions  of  Hazardous
Substances). 
10.6-Botão de liga/desliga e luzes de
indicação de atividade da unidade de
disco  rígido e  de computador  ligado
(Power-on)  na  parte  frontal  do
gabinete;  10.7-Deve  permitir  a
abertura  do  equipamento  e  demais
dispositivos internos sem a utilização
de  ferramentas,  não  sendo  aceitas
quaisquer adaptações sobre o gabinete
original; 
10.8-Possui sistema sensor de intrusão
e trava eletrônica ao gabinete , serão
aceitas  alternativas,  desde  que
impeçam de modo adequado o furto de
peças  internas  e  do  próprio
computador; 
10.9-O  gabinete  deve  permitir  a
utilização  na  posição  vertical  ou
horizontal;  10.10-Cabo  de  segurança
tipo Kensington. 
11-TECLADO 
11.1-USB, do tipo estendido com todos
os  caracteres  da  língua
portuguesa(ptbr); 
11.2-Compatibilidade  com  o  padrão
ABNT-2; 
11.3-Com ajuste de inclinação. 
12-MOUSE
12.1-Mouse  ótico,  com  três  botões
(incluindo  tecla  de  rolagem),  com
formato  ergonômico  e  conformação
ambidestra;  12.2-Resolução  mínima  de
400 dpi; 12.3-Mouse pad com superfície
adequada  para  utilização  de  mouse
ótico. 
13-SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO 
13.1-Licença  em  OEM  para  cada
equipamento,  com  todos  os  recursos,
com  garantia  de  atualizações  de
segurança  gratuitas  durante  todo  o
prazo  de  garantia  estabelecida  pelo
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10 Professional 64; 
13.2-Deve  oferecer  mídias  de
instalação  e  recuperação  ou
disponibilizar em site da web, além da
documentação  técnica  necessária  à
instalação e operação do equipamento
em português. 
13.3-Os  drivers  e  o  conteúdo  das
mídias esteja disponível via Internet,
através  de  Site  próprio(no  caso  de
aplicativos e drivers de dispositivos)
ou através de solução própria, no caso
de  recuperação  /reinstalação  de
sistema operacional. 
13.4-Prover software de gerenciamento
de hardware desenvolvido pelo próprio
fabricante  do  equipamento  ou
licenciado  para  ele,  com  suporte  a
Desktop  Management  Interface  (DMI)
versão 2.0 ou superior. 
13.5-As seguintes funcionalidades para
gerenciamento  remoto,  através  do
protocolo  SNMP  e/ou  DMI,  devem  ser
oferecidas; 
13.6-Monitoramento  dos  principais
dispositivos do microcomputador, tais
como,  placa  de  vídeo,  memória
instalada,  slots PCI,  rede e  outros
periféricos;  13.7-Monitoramento  de
velocidade dos coolers do processador
e do sistema (gabinete); 
13.8-Monitoramento  de  temperatura  do
processador e do sistema; 
13.9-Monitoramento da tensão utilizada
pela fonte do microcomputador. 
14-COMPATIBILIDADE 
14.1-O  equipamento  ofertado  deverá
constar no Microsoft Windows Catalog.
A comprovação da compatibilidade será
efetuada  pela  apresentação  do
documento Hardware Compatibility Test
Report emitido especificamente para o
modelo ofertado; 
14.2-O  equipamento  deverá  possuir
certificado de homologação comprovando
a compatibilidade do mesmo com, pelo
menos,  uma distribuição  de Linux.  A
comprovação  da  compatibilidade  será
efetuada  pela  apresentação  de
documento emitido especificamente para
o modelo ofertado; 
14.3-Anexar  comprovação  de
certificação  EPEAT  versão  GOLD  ou
similar  emitida  pelo  Inmetro,  com
conformidade  do  produto  ofertado  em
atendimento  a  série  de  critérios
ambientais, equipamento deverá atender
a todos os critérios básicos e pelo
menos  75%  dos  critérios  opcionais,
mediante  relatório  obtido  no  site:
www.epeat.net; 
14.4-O  equipamento  deverá  possuir
certificação de compatibilidade com a
norma  IEC  60950  ou  similar  emitida
pelo Inmetro; 
14.5-Todos  os  dispositivos  de
hardware,  além  de  seus  drivers  e
outros  softwares  fornecidos  com  o
equipamento, com exceção do software
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compatíveis com os seguintes sistemas
operacionais: Windows 7 Professional,
Windows 8.1 Profissional , Windows 10
Profissional e Linux Kernel 2.6.20 ou
superior. Observação : Poderá ser  os
drivers e o conteúdo das mídias esteja
disponível  via  Internet,  através  de
Site próprio(no caso de aplicativos e
drivers de dispositivos) ou através de
solução  própria,  no  caso  de
recuperação  /reinstalação  de  sistema
operacional.. 
15-OUTROS REQUISITOS 
15.1-Os  periféricos:  gabinete,
monitor, teclado e mouse devem ser do
mesmo fabricante do objeto ofertado.
Será  aceito fabricação  em regime  de
OEM (Original Equipment Manufacturer),
onde a marca do objeto ofertado deve
está  visivelmente  impressa  nos
periféricos  (gabinete,  monitor,
teclado e mouse), sendo vedado o uso
de adesivos; 
15.2-O  objeto  bem  como  seus
componentes/periféricos  deverá  ser
original de fábrica e novos (sem uso,
reforma ou recondicionamento), e que
não  estarão  fora  de  linha  de
fabricação, pelo menos, nos próximos
90 (noventa) dias, a comprovar através
de declaração do fabricante; 
15.3-O objeto deverá ser entregue com
cabos,  adaptadores  e  conectores
necessários ao perfeito funcionamento
do mesmo; 
15.4-Todos  os  objetos  deverão  ser
idênticos  entre  si  (componentes
aparentes  como  monitor,  teclado  e
mouse  e  componentes  internos  como
placa-mãe,  disco  rígido,  módulos  de
memória,  placas  de  expansão,  etc.).
Caso  o  componente/periférico  não  se
encontre mais disponível no mercado,
deve-se  observar  que  o
componente/periférico substituto deve
ter, no mínimo, a mesma qualidade e
especificação técnica do produto fora
de linha; 
15.5-Apresentar  prospecto
(documentação  técnica)  com  as
características técnicas detalhadas do
objeto, especificando: Marca, Modelo,
Código  do  produto  (Part  Number)  e
outros  elementos  que  de  forma
inequívoca identifiquem e constatem as
configurações  cotadas,  possíveis
expansões e “upgrades”, comprovando-os
através  de  “folders”  e  demais
literaturas  técnicas  editadas  pelos
fabricantes. Serão aceitas cópias das
especificações  obtidas  no  site  na
Internet do fabricante juntamente com
o endereço do sitio; 15.6-Informar na
proposta:  Marca, Modelo  e Código  do
produto (Part Number) do objeto; 
15.7-Informar na proposta: o site do
fabricante  na  internet,  onde  deverá
constar  no  site  o  objeto  proposto,
como Modelo e Código do produto (Part
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constatação; 
15.8-O  equipamento  em  pleno
funcionamento, inclusive com a unidade
leitora de mídia ótica em atividade,
deve observar a norma NBR 10152 ou ISO
9296 ou norma técnica similar, quanto
à  emissão  de  ruído  ambiente  em
Escritórios  de  atividades  diversas,
conforme  laudo  técnico  gerado  por
entidade  especializada,  que  deverá
acompanhar  a  proposta,  admitindo-se
uma  emissão  de  ruídos  em  operação
normal  máxima de  5.0 LWAd  (Declared
Sound  Power),  valores  expressos  em
bels, 1 bel = 10 decibels;
15.9-A instalação física, desembalagem
e  afins serão  realizados pelo  corpo
técnico do CMTI.

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

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL

4

MONITOR  DE  VÍDEO  TIPO  LED  OU
TECNOLOGIA SUPERIOR

1-Com  no  mínimo  23  polegadas;  2-
Resolução nativa de pelo menos 1920 x
1080 a 60Hz; 3-Ângulo de visão de pelo
menos 170° horizontal e 160° vertical;
4-Deverá ter ajuste de inclinação; 5-
Tempo de resposta de no máximo 8ms; 6-
Relação  de contraste  estático de  no
mínimo  1000:1;  7-Entrada  HDMI  ou
Display Port, conforme saída digital
da placa de vídeo fornecida, com cabo
incluso;  8-  Entrada  VGA,  com  cabo
incluso;  9-  Deverá  possuir  giro  de
90º, permitindo uso em modo paisagem e
retrato,  suportado  pela  placa  de
vídeo; 10- Regulagem de altura de no
mínimo, 10.0cm; 11- Solução de giro e
regulagem  de  altura  acoplada  no
monitor, não sendo aceito adaptadores;
12-Instruções  em  tela  (OSD),  com
informações  de  no  mínimo  contraste,
brilho,  cor,  posição,  linguagem  e
reset,  todas em  português falado  no
Brasil  ou  inglês;  13-A instalação
física,  desembalagem  e  afins  serão
realizados pelo corpo técnico do CMTI.

UND 239

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

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$________(Escrever por extenso)

O licitante deverá informar qual a sua estrutura própria e/ou as assistências
técnicas credenciadas e autorizadas a prestar a assistência técnica na cidade de
Porto Velho, capital do Estado de Rondônia:

________________________________________________________________________________

__________(Local), _________ de __________ de 2018 

37                                                                       Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0434/2017

Fl._______________________

Visto_____________________

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

______________________________________________________________________________________________
______

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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TERMO DE REFERÊNCIA E PREÇOS DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 049/SML/2018

1. OBJETO

1.1. O Presente Termo de Referência tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE
12  (DOZE)  MESES,  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO  DE  COMPUTADORES,  a  contar  da  data  da
publicação original da Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município,
visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município
de  Porto  Velho,  conforme  especificações  constantes  no  Anexo  I deste  Termo  de
Referência.

1.2. Unidades Participantes: SEMTRAN, SEMAD, SEMASF, SEMI, FUNCULTURAL, SEMES, SEMFAZ,
GABINETE DO PREFEITO, SEMPOG, SEMUSA, PGM, CGM, SEMISB, SEMUR, SEMED e CME.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente justificativa, extraída dos autos do processo nº 02.0434/2017, visa a
aquisição  pretendida,  em  atendimento  ao  que  preceitua  a  legislação  aplicável,  em
especial o contido nas Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal nº
15.402/2018.

2.2. Importante consignar que as justificativas da necessidade e quantidades estimadas
no processo, em razão do consumo, foram elaboradas pelas unidades participantes e
consolidadas pela  Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, as
quais detêm conhecimento e informações pertinentes para a correta instrução processual
na fase de planejamento das compras públicas.  Os quantitativos estão fundamentados
levando-se em consideração a estatística de consumo no exercício anterior, conforme
levantamento realizado pelas Unidades Administrativas solicitantes. 

2.3. Ademais, controle de estoque, demanda e atendimentos são atribuições inerentes às
unidades demandantes, uma vez que somente estas possuem conhecimento prático acerca da
utilização do objeto que se pretende licitar.

2.4. Neste sentido, foi juntada aos autos, às fls. 745-765, a Minuta de Termo de
Referência, elaborada pela Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos –
SGP, devidamente aprovada pela autoridade competente. 

2.5.  Assim,  seguindo  a  regular  tramitação  dos  autos,  na  forma  disciplinada  no
Fluxograma aprovado pelo Decreto Municipal Nº 15.403, em especial no Anexo II, é que
formalizamos  o  presente  termo,  com  os  elementos  apresentados  pelas  Unidades
Participantes e SGP e nos limites da competência desta Superintendência Municipal de
Licitações.

 
2.6. Resume-se da justificativa consolidada pela SGP, o seguinte trecho:

“Com a necessidade de melhorar a velocidade na produção
em determinados serviços eletrônicos, além de garantira
melhores atendimentos aos usuários junto a Unidade de
Pronto  Atendimento,  secretarias  E  autarquias  que
necessitam de recursos para funcionalidade dos serviços
de  atendimento  ao  servidor  ou  cidadão  tornou-se
inevitável a necessidade da compra de novas máquinas.

A adoção de soluções de tecnologia da informação tem sido, há
muitos anos, uma alternativa adotada por grandes estruturas, não
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outras secretarias e autarquias desta Prefeitura;
No quadro atual dos Hardware destas Secretarias já existentes mais
de 80% (oitenta por cento) encontram-se com vida útil esgotada e
configuração  absolutamente  obsoleta,  sendo  inadequados  para  a
execução dos serviços a que se prestam, dentro dos padrões de
qualidade,  confiabilidade  e  segurança.  Os  computadores  em
condições de uso são pouco representativos dentro do universo de
máquinas e inferiores à quantidade de usuários a que se destinam;
Os inúmeros memorandos que a ASTEC/SEMAD vem recebendo da DRLP,
referente  à  solicitação  de  computadores  para  os  servidores
trabalharem e a falta de investimento na Atualização do parque de
informática nesta secretaria desde 2009;
Foram consideradas para a definição das configurações exigidas dos
equipamentos, especialmente das Estações de Trabalho, as seguintes
diretrizes:
Custo-Benefício da Solução adotada: os objetos foram definidos
sempre com vistas a obter o desempenho adequado à execução das
funções do órgão, com sobras de desempenhos mínimas, tão somente
adequadas a proporcionar uma maior vida útil para as máquinas a
serem adquiridas, observada a primazia na adoção de soluções com
melhor desempenho aos profissionais da SAÚDE e outras secretarias
e autarquias, ponto de foco das atividades do órgão. Pugnou-se
ainda  pela  cooperação  com  outras  esferas  administrativas
(Coordenadoria  Municipal  de  Tecnologia-CMTI)  para  a  utilização
compartilhada de recursos ociosos disponíveis;
Otimização do Trabalho e Ergonomia da Utilização: O conjunto de
hardware  foi  pensado  no  sentido  de  promover  maior  ergonomia,
celeridade  e  qualidade  ao  trabalho  do  usuário,  observada  a
primazia  na  adoção  de  soluções  com  melhor  desempenho  aos
profissionais desta prefeitura, ponto de foco das atividades do
órgão.  Assim,  os  desejam  adquirir  através  do  presente  devem
atender as necessidades de utilização desta Secretaria num grau de
qualidade excelente, fazendo uso dos instrumentos disponibilizados
em cooperação por outros órgãos dos Municípios, Estado e Órgão
Federais, com o ajuste à ergonomia e espaços disponíveis no âmbito
das instalações próprias.
A  imediata  necessidade  desta  secretaria  em  atender  o  Hospital
Maternidade Mãe Esperança (Maternidade Municipal), UPA – Zona Sul
e Zona Leste, 4 Policlínicas, 5 Centros de Saúde, 7 Unidades de
Saúde e 1 Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho tendo em
vista que os computadores dos setores estão sucateados;
A imediata necessidade Semad, em atender as Divisões de Folha de
Pagamento, Divisão de Cadastro de Servidores, Assessoria Técnica,
Departamento de Recursos Logísticos, DICS, SML tendo em vista que
os  computadores  dos  setores  estão  sucateados  e  nenhuma
possibilidade de atualização de hardware e devido a utilização de
sistemas de Tramitação de Processos (Tpcetil), Sistema GpCetil e
CPCetil que utilizam alta recursos de memória e que tal sistema
requer máquinas com configuração superior a que temos no momento
(computadores obsoletos);
Falta  de  investimento  na  substituição  de  equipamentos  nas
secretarias  ou  fundações  desde  2011;2.8-Aumento  considerado  de
novos  servidores  (usuários  finais)  e  novos  serviços  para  a
população de Porto Velho;
Uso de equipamentos particulares.”

3. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

3.1. O fornecimento do (s) equipamento(s) dar-se-á, no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de recebimento da respectiva nota de empenho;
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3.2. As aquisições do (s) equipamento (s) constantes do presente Registro de Preços
ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências das Unidades Administrativas, e
desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Nota de
Empenho;

3.3. Os equipamentos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMAD, sito a
Rua: Liduína, n° 4989 – Bairro do Roque – CEP: 76.804-474;

3.4. A aceitação dos equipamentos no ato da sua entrega a DSTA/CMTI/GP será considerada
como  de  caráter  provisório.  A  aceitação  definitiva  dar-se-á  após  a  instalação  e
configuração  dos  referidos  equipamentos  e  a  verificação  do  atendimento  às
especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.

3.5. Serão recusados os equipamentos imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as
especificações constantes neste termo de referência e/ou que não estejam adequados para
uso.

3.6. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos equipamentos ofertados, bem
como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes da presente aquisição,
correrão por conta exclusiva da contratada.

3.7.  Os  equipamentos  deverão  ser  entregues  com  sistema  operacional  instalados,
configurados e ativados pela CONTRATADA;

3.8. O  prazo  para  a  entrega  dos  equipamentos,  em  caráter  provisório,  será  de  30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato;

3.9.  Os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados, garantindo a
integridade dos mesmos, em suas embalagens originais lacradas;

3.10. A Prefeitura Municipal de Porto Velho terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data de conclusão dos serviços de instalação e configuração dos
equipamentos e softwares fornecidos, para emitir o termo de recebimento provisório
sobre os mesmos;

3.11. A Prefeitura Municipal de Porto Velho terá o prazo de 20 (vinte) dias corridos,
contados a partir da data de emissão do termo de recebimento provisório dos serviços de
instalação  e  configuração  dos  equipamentos  e  softwares  fornecidos,  para  emitir
relatório  de  homologação  da  solução,  ou  seja,  emissão  de  termo  de  recebimento
definitivo;

3.12. Os equipamentos e serviços serão aceitos se e somente se houver comprovação de
que todos os requisitos técnicos especificados neste Termo de Referência tenham sido
atendidos e a solução se encontre em operação plena. Essa comprovação será feita
mediante  observação  direta  das  características  dos  equipamentos,  consulta  à
documentação técnica fornecida;

3.13. Os serviços de instalação, configuração e transferência de conhecimento técnico
deverão ser realizados conforme especificado em cada item;

3.14. O equipamento instalado e configurado tem a finalidade de garantir que a solução
fornecida esteja operacional no ambiente de Produção, e de Contingência caso exista;

3.15. Todos  os  serviços  de  instalação,  configuração  e  falhas  de  hardware  de
conhecimento técnico deverão ser executados de forma presencial, por especialista(s)
técnico(s) certificado(s) nos componentes pelo fabricante dos mesmos com a devida
apresentação de certificado(s) técnico(s) emitido(s) pelo fabricante do(s) produto(s);

3.16. O não atendimento do prazo fixado no item 4.1 poderá implicar na aplicação das
sanções definidas no Art. 87 da LEI nº 8.666/93 e ainda:
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3.17. Do recebimento do material

3.17.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências  relacionadas  com  a  execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização de falhas ou defeitos observados. 

3.17.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
será  confiado  a  uma  comissão  de,  no  mínimo,  3  (três)  membros,  designados  pela
autoridade competente. 

3.17.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

3.17.4.  O  representante  da  Administração  anotará  em  registro  próprio  todas  as
ocorrências relacionadas com a execução do futuro contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário  à  regularização  das  falhas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

3.17.5.  Realizada a entrega pela Contratada, a Contratante, realizará o recebimento
conforme a seguir:

a) Provisoriamente, em até 05 (cinco) dias, para efeito de posterior verificação da
conformidade  do  material  com  a  especificação,  mediante  aposição  de  carimbo  de
recebimento  provisório  por  servidor  responsável  pelo  Almoxarifado  no  verso  da
fatura/nota fiscal; 

b) Definitivamente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material,  e  consequente  aceitação  pela
Comissão de Recebimento, designada pela autoridade competente;

3.17.6. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o (s) material(is) solicitado
não atende às especificações previamente definidas nesta Minuta de Termo de Referência,
poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a contratada
providenciar a substituição do material não aceito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos.

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

3.17.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do futuro contrato. 

3.18. Fornecimento

3.18.1. Os  equipamentos  deverão  ser  de  linha  normal  de  fabricação,  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.

3.18.2. A licitante deverá descrever claramente na proposta, além da Marca, Tipo e
Modelo do equipamento, e que se destinam a atender as exigências deste instrumento;

3.18.3. O prazo de entrega deverá ser de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
no local especificado neste instrumento;
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adequadamente em suas embalagens originais lacradas;

3.18.5. 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., até os que não tenham sido comentados nos subitens listados, mas
sejam imprescindíveis.

3.18.6. 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;

3.18.7. Todos os equipamentos ofertados deverão conter as seguintes características:
 
3.18.7.1. A  solução  para  armazenamento  distribuído  de  dados  deverá  ser
montada/fabricada de acordo com as Normas Brasileiras inclusive com o Código de Defesa
do Consumidor.

3.18.7.2. As licenças dos softwares que compõem o objeto serão do tipo permanente.

3.18.8.  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 termo
de referência.

3.18.9.  A empresa poderá emitir uma nota fiscal conjugada ou notas fiscais de venda
para os materiais, 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.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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

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

5.   VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de até  12 (doze) meses,
contados a partir publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.

6. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. Estação De Trabalho Com S.O. Windows 10 Profissional 64 Bits (ADMINISTRATIVO).

6.1.1. Garantia integral de 48 (quarenta e oito) meses para assistência técnica será On
site, em todo o Estado de Rondônia na Cidade de Porto Velho, contados da data da
entrega definitiva do equipamento e seus acessórios, incluindo mão de obra e peças de
reposição;
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______6.1.2. O  fabricante  do  equipamento  deverá  informar  as  assistências  técnicas
credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia no Estado de Rondônia na
cidade de Porto Velho. O documento deve estar incluso na proposta técnica;

6.1.3. Informar  o  número  do  telefone,  gratuito  0800  ou  local,  do  fabricante  dos
equipamentos para abertura dos chamados técnicos durante o período de garantia dos
equipamentos ofertados;

6.1.4. Informar  o  site  de  internet  do  fabricante  para  suporte  aos  equipamentos
ofertados, no qual poderão ser obtidos drivers de instalação;

6.1.5. O  atendimento  no  período  coberto  pela  garantia  descrita  acima  deverá  ser
realizado, no máximo, em 48 horas úteis contadas a partir do comunicado formal de
defeito;

6.1.6.  A solução do problema deverá ocorrer em até 120 horas (5 dias) úteis após a
abertura do chamado técnico;

6.1.7.  Se não for possível, no tempo previsto acima por este modelo de serviço de
garantia, a total solução do problema, entende-se “equipamento operante no seu estado
original”, todo o processo de “encaminhamento” da solução deverá ser concluído, no
mínimo, no próximo dia útil conforme supracitado. Entende-se como “encaminhamento”,
defeito ou problema totalmente:
• Diagnosticado,
• Solução identificada e, se for o caso, 
• Peça  de  reposição  encomendada,  com  respectiva  visita  técnica  para  troca
agendada; 

6.1.8.  No caso da necessidade da visita técnica no local, os técnicos da contratada
deverão ficar à disposição, pelo menos, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados
nacionais, das 8h às 18h, horário local, devendo o respectivo agendamento ser aceito
até pelo menos o dia útil anterior até as 17h;

6.1.9. O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra
e peças, sendo que, em caso de necessidade de manutenção fora das dependências da
Prefeitura, deverão ser cobertos o transporte e o seguro, sem nenhum ônus adicional à
Prefeitura;

6.1.10. A assistência técnica deverá contemplar a substituição do disco rígido, em caso
de e aviso de pré-falha, identificado pelo recurso de hardware S.M.A.R.T;

6.1.11.  A garantia não será afetada no equipamento entregue, caso a Prefeitura do
Município de Porto Velho venha a instalar placas de rede local, de rede sem fio, de
fax-modem, interfaces específicas para acionamento de outros equipamentos, adicionar
unidades de disco rígido, bem como alterar a capacidade de memória RAM do equipamento
ou efetuar troca do monitor de vídeo, desde que esses itens não causem falha no
equipamento, as peças adicionadas não contemplarão a mesma garantia do equipamento; 
Observação: Recomendamos ainda que o fornecedor utilize lacres ou selos indicativos de
manuseio do equipamento.

6.1.12. A instalação física, desembalagem e afins serão realizados pelo corpo técnico
do CMTI;

6.1.13.  Em situações onde há acidentes elétricos, oscilações de energia e surtos de
tensão, entendemos que a fonte do equipamento deverá ter resiliência para suportar os
picos  e  quedas  de  menor  grau,  naturais  da  própria  rede  elétrica,  e  portanto
consideramos que essas falhas devem ser cobertas pela garantia. No caso de intempéries
ou o mau uso, acidentes causados por terceiros, falta de infraestrutura, quedas físicas
do equipamento ou desastres naturais, como raios, enchentes e afins, entendemos que a
CONTRATADA não será obrigada a suprir novo equipamento.

6.2. Estação De Trabalho Com S.O. Windows 10 Profissional 64 Bits(Para Engenharia).
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6.2.1. A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) meses Atendimento
Local (on site), em todo o Estado de Rondônia na Cidade de Porto Velho, contada a
partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de
garantia adicional oferecida pelo fabricante;

6.2.2. O serviço de garantia será exigido da empresa vencedora. Caberá a mesma prover o
serviço de garantia, seja através de sua equipe de helpdesk, do fabricante ou rede
autorizada pelo mesmo;

6.2.3.  A  DSTA/CMTI/SGG  remeterá  à  empresa  vencedora  a  lista  de  equipamentos  que
apresentarem defeito, dentro do período de garantia, acompanhado do número de série de
cada equipamento e a descrição do defeito, cabendo a esta empresa dar encaminhamento a
solicitação. Não será aceito nenhum outro meio para a solicitação deste serviço de
garantia;

6.2.4. A empresa vencedora deverá fornecer endereço de e-mail e número de telefone para
receber as solicitações de serviço de garantia do DSTA/CMTI/SGG. A partir do momento em
que for aberto o chamado, via telefone ou mensagem eletrônica (e-mail), com os serviços
solicitados, a empresa (licitante) vencedora terá 03 (dias) dias úteis para atender ao
chamado e até 30 dias corridos para a solução do defeito. O não atendimento ao chamado
no prazo estipulado acarretará as penalidades contidas neste instrumento;

6.2.5. Caso seja necessário a retirada do equipamento com defeito, a empresa vencedora
deverá  prover  a  substituição  por  outro  do  mesmo  modelo  ou  superior  até  que  o
equipamento consertado retorne para o DSTA/CMTI/SGG;

6.2.6.  Caso  o  período  para  conserto  seja  superior  a  30  dias  corridos,  a  empresa
vencedora deverá substituir o equipamento com defeito por um novo em definitivo;

6.2.7. Caso a licitante vencedora não seja fabricante dos equipamentos da marca/modelo
ofertado,  deverá  apresentar  documento  de  credenciamento  junto  ao  fabricante  do
equipamento;

6.2.8.  Comprovação  através  de  catálogo  ou  declaração  do  fabricante  que  o  modelo
ofertado é da linha corporativa;

6.2.9. A instalação física, desembalagem e afins serão realizados pelo corpo técnico do
CMTI;

6.2.10.  Em situações onde há acidentes elétricos, oscilações de energia e surtos de
tensão, entendemos que a fonte do equipamento deverá ter resiliência para suportar os
picos  e  quedas  de  menor  grau,  naturais  da  própria  rede  elétrica,  e  portanto
consideramos que essas falhas devem ser cobertas pela garantia. No caso de intempéries
ou o mau uso, acidentes causados por terceiros, falta de infraestrutura, quedas físicas
do equipamento ou desastres naturais, como raios, enchentes e afins, entendemos que a
CONTRATADA não será obrigada a suprir novo equipamento.

6.3.  Estação  De  Trabalho  Com  S.O.  Windows  10  Profissional  64  Bits(Para
Desenvolvimento).

6.3.1. A garantia de funcionamento será pelo período de 5 (cinco) anos para todos os
elementos fornecidos (microcomputador e monitor de vídeo) onsite contada a partir do
Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia
adicional oferecido pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os
termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante, garantia deverá comprovada
mediante apresentação de declaração emitida pelo fabricante;

6.3.2. O fabricante do equipamento deverá informar qual a sua estrutura própria e/ou as
assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia na
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______cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. O documento deve ser incluso na
proposta técnica;

6.3.3. O  fabricante  e  o  fornecedor  do  equipamento  deverão  dispor  de  um  número
telefônico gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de garantia;

6.3.4. Todos  os  drivers  para  os  sistemas  operacionais  suportados  devem  estar
disponíveis para download na website do fornecedor do equipamento;

6.3.5. O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte
técnico on line;

6.3.6. O atendimento será em horário comercial, das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a
sexta-feira, via site.

6.3.7. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 02 (dois) dias
úteis, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente
formalizado;

6.3.8. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 05 (cinco) dias
úteis,  a  partir  do  momento  em  que  for  realizado  o  chamado  técnico  devidamente
formalizado.  Caso  a  Contratada  não  termine  o  reparo  do  equipamento  no  prazo
estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar – se
inviável, a Contratada deverá substituí-lo por outro, com características e capacidades
iguais ou superiores ao substituído. Os Procedimentos de abertura e fechamento dos
chamados serão acertados entre as partes;

6.3.9. Em situações onde há acidentes elétricos, oscilações de energia e surtos de
tensão, entendemos que a fonte do equipamento deverá ter resiliência para suportar os
picos  e  quedas  de  menor  grau,  naturais  da  própria  rede  elétrica,  e  portanto
consideramos que essas falhas devem ser cobertas pela garantia. No caso de intempéries
ou o mau uso, acidentes causados por terceiros, falta de infraestrutura, quedas físicas
do equipamento ou desastres naturais, como raios, enchentes e afins, entendemos que a
CONTRATADA não será obrigada a suprir novo equipamento.

6.4. Monitor De Vídeo Tipo Led Ou Tecnologia Superior.

6.4.1. A garantia de funcionamento será pelo período de 5 (cinco) anos para todos os
elementos  fornecidos  (monitor  de  vídeo)  onsite  contada  a  partir  do  Recebimento
Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional
oferecido pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da
garantia  adicional  oferecida  pelo  fabricante,  garantia  deverá  comprovada  mediante
apresentação de declaração emitida pelo fabricante;

6.4.2. O fabricante do equipamento deverá informar qual a sua estrutura própria e/ou as
assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia na
cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. O documento deve ser incluso na
proposta técnica;

6.4.3. O  fabricante  e  o  fornecedor  do  equipamento  deverão  dispor  de  um  número
telefônico gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de garantia;

6.4.4. Todos  os  drivers  para  os  sistemas  operacionais  suportados  devem  estar
disponíveis para download na website do fornecedor do equipamento;

6.4.5. O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte
técnico on line;
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______6.4.6. O atendimento será em horário comercial, das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a
sexta-feira, via site.

6.4.7. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 02 (dois) dias
úteis, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente
formalizado;

6.4.8. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 05 (cinco) dias
úteis,  a  partir  do  momento  em  que  for  realizado  o  chamado  técnico  devidamente
formalizado.  Caso  a  Contratada  não  termine  o  reparo  do  equipamento  no  prazo
estabelecido  e  a  critério  da  Contratante,  a  utilização  do  equipamento  tornar-se
inviável, a Contratada deverá substituí-lo por outro, com características e capacidades
iguais ou superiores ao substituído. Os Procedimentos de abertura e fechamento dos
chamados serão acertados entre as partes;

6.4.9.  Em situações onde há acidentes elétricos, oscilações de energia e surtos de
tensão, entendemos que a fonte do equipamento deverá ter resiliência para suportar os
picos  e  quedas  de  menor  grau,  naturais  da  própria  rede  elétrica,  e  portanto
consideramos que essas falhas devem ser cobertas pela garantia. No caso de intempéries
ou o mau uso, acidentes causados por terceiros, falta de infraestrutura, quedas físicas
do equipamento ou desastres naturais, como raios, enchentes e afins, entendemos que a
CONTRATADA não será obrigada a suprir novo equipamento.

7.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93,
demais normas pertinentes, bem como, às previstas neste Termo de Referência;

7.2. 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;

7.3. 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;

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

7.5. A CONTRATADA deverá acatar as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do
futuro contrato, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas;

7.6. 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;

7.7. Manter  durante  o  fornecimento  do  objeto  deste  Termo  de  Referência,  em
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;

7.8. Entregar o objeto de acordo com as especificações constantes no detalhamento do
objeto, dentro do prazo e local estabelecidos pela CONTRATANTE.

7.9. Os objetos a serem entregues estarão sujeitos a aceitação plena pela Contratante
e,  para  tanto,  será  submetido  ao  recebimento  provisório,  onde  uma  Comissão  de
Recebimento designada pela Contratante fará a conferência deste com as especificações
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______contidas neste Termo de Referência e caso estejam de acordo, será atestado o seu
recebimento definitivo mediante Termo de Recebimento;

7.10.  Caso os objetos a serem entregues estejam em desacordo com as especificações
contidas neste Termo de Referência, a Comissão rejeitará o recebimento do mesmo;

7.11.  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;

7.12. 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;

7.13.  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. A instalação dos equipamentos deverá ser executada
por técnico habilitado, certificado e credenciado pelo fabricante do equipamento;

7.14. Os equipamentos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original,
não sendo aceitas cópias de qualquer tipo;

7.15. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados com as versões mais recentes
de hardware e de sistema operacional;

7.16. A proposta deverá conter a descrição detalhada com códigos do fabricante de todos
os módulos, fontes e acessórios fornecidos.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento e seus
anexos; 

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes neste instrumento e da proposta, para
fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado; 

8.5. Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  no  valor  correspondente  ao  fornecimento  do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento e seus anexos; 

8.6. A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados. 

8.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
em Ata. 

8.8. Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  pertinentes  que  venham  a  ser
solicitados. Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento. Rejeitar, no
todo  ou  em  parte,  os  materiais  entregue  fora  das  especificações  deste  Termo  de
Referência e cumprir com as disposições editalícias e da Ata de Registro de Preços. 

9.     FORMA DE PAGAMENTO
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______9.1. Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota
Fiscal ou a Nota e a fatura devidamente certificada pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando se ainda, o cum-
primento integral das disposições contidas neste Termo de Referência;

9.2. A Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, efetuará o pagamento em até 30 (trin-
ta) dias, contados da data da liquidação da despesa;

9.3. A futura contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto a respectiva Nota
Fiscal ou a Nota e a fatura, as certidões demonstrando sua regularidade fiscal;

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

9.5. 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

10. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

10.1. A  fiscalização  e  acompanhamento  do  objeto  deste  instrumento,  caberão  à
DSTA/CMTI/SGG ou DQG/CMTI/SGG, que deverá primar pela qualidade, rapidez e eficiência
na prestação dos serviços.

11. CATEGORIZAÇÃO DOS CHAMADOS TÉCNICOS

11.1. Os  chamados  técnicos  serão  categorizados  em  níveis  de  severidade,  conforme
descrito na tabela 1 abaixo:

Nível Descrição

1
Equipamento  total  ou  parcialmente  inoperante,  com  degradação  de
desempenho ou ocorrência de mau funcionamento

2
Equipamento operante com ocorrência de alarmes; consultas gerais sobre
administração, configuração, otimização, defeitos ou utilização.

11.2. O nível de severidade dos chamados deverão ser comunicado ao CONTRATADO no
momento de sua abertura; 
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Níveis de severidade
do chamado

Descrição

1 Até 02 (duas) horas para o início do atendimento.

2 Até 36 (trinta e seis) horas para o início do atendimento;

11.4. O atendimento de um chamado técnico será considerado solucionado de acordo com a
tabela 3 abaixo: 

Nível Descrição

1 O  equipamento  estiver  operante,  sem  degradação  de  desempenho  ou
ocorrência de mau funcionamento.

2 Equipamento operante com ocorrência de alarmes; consultas gerais sobre
administração, configuração, otimização, defeitos ou utilização.

11.5. O nível de severidade de um chamado poderá ser reclassificado pela CMTI. Neste
caso, haverá nova contagem de prazo, conforme o novo nível de severidade;

11.6. O CONTRATADO se compromete a realizar até duas movimentações da solução de
armazenamento de dados dentro do ambiente da CMTI sem ônus adicional ou perda de
garantia. 

11.7. Ao final de cada processo de chamado técnico de acionamento do suporte, deverá
ser apresentado relatório de visita contendo a data e hora do chamado, do início e do
término do atendimento, bem como a identificação do defeito e as providências adotadas,
com o devido ateste de servidor da CONTRATANTE.

11.8. No impedimento da contratada na resolução do(s) problema(s) quando do chamado
técnico, a contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente ou de superior
configuração como backup, até que seja sanado o defeito do equipamento do contratante;

11.9. Caso  haja  03  (três)  chamadas  para  problemas  da  mesma  natureza,  no  mesmo
equipamento, em um período de 30 dias, o fornecedor deverá substituir o equipamento por
um novo de igual configuração ou superior;

11.10.  O fornecedor deverá garantir assistência técnica do próprio fabricante dos
equipamentos, capaz de atender nos locais de alocação dos equipamentos com, no mínimo,
uma central de assistência técnica.

11.11. Assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais salvo nos
casos fundamentados por escrito e aceitos pelo responsável da Prefeitura Municipal de
Porto Velho, pela DSTA/CMTI/SGG.

11.12. A assistência técnica deverá marcar com antecedência o horário de atendimento do
chamado técnico.
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11.13. O único caso em que a garantia não cobrirá será para a falha no equipamento
ocorrida por problemas elétricos na rede elétrica ou atos de vandalismo. A ocorrência
quando  por  problemas  elétricos  deverá  ser  comprovada  através  de  laudo  técnico  de
engenheiro que comprove a ocorrência da falha por comportamento inadequado da rede
elétrica.

12. SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

12.1. É vedada a subcontratação, cessão e/ou transferência total ou parcial do objeto
deste termo.

13.   ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1.  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação  exigidos  na  licitação  original;  sejam  mantidas  as  demais  cláusulas  e
condições do futuro contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

14.   PENALIDADES

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Registro de
Preços, 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;

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

14.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.4. Fraudar na execução do futuro contrato; 

14.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.6. Cometer fraude fiscal; 

14.7. Não mantiver a proposta. 

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

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

14.10. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.11. Multa  compensatória  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  futuro
contrato, no caso de inexecução total do objeto;

14.12.  Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

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

14.14. Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos;
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Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a  Contratante  pelos  prejuízos
causados; 

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

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

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

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

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

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

15. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1. A  despesa  decorrente  deste  termo,  correrá  à  conta  dos  recursos  específicos
consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Porto Velho:

ITEM SECRETARIA RECURSOS

01
SEMPOG

Projeto de Atividade: 05.01.04.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

02 PGM
Projeto de Atividade: 04.01.04.122.0007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

03 FUNCULTURAL
Projeto de Atividade: 02.21.122.007.2.303
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

04 SEMISB
Projeto de Atividade: 10.01.15.122.007.2.303
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

05 SEMASF
Projeto de Atividade: 12.01.08.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

06 SEMTRAN
Projeto de Atividade: 14.01.07.122.007.2.001
Elemento de Despesa:44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

07 SEMI

Projeto de Atividade: 16.01.18.122.0181.2.604(SEMA)
Projeto de Atividade: 16.02.04.122.007.2.001(SEMDESTUR)
Projeto de Atividade: 16.03.20.122.007.2.001(SEMAGRIC)
Elemento de Despesa:44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

08 SEMUSA Projeto de Atividade: 08.31.10.302.329.2.669

52                                                                       Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0434/2017

Fl._______________________

Visto_____________________

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

______________________________________________________________________________________________
______

Projeto de Atividade: 08.31.10.302.329.2.280
Projeto de Atividade: 08.31.10.301.335.2.672
Projeto de Atividade: 08.31.10.301.335.2.673
Projeto de Atividade: 08.31.10.122.336.2.675
Projeto de Atividade: 08.31.10.122.336.1.678
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.23 e 01.07

09 CME
Projeto de Atividade: 09.02.04.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

10 SEMFAZ
Projeto de Atividade: 06.01.04.122.032.2.905
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

11 SEMAD
Projeto de Atividade: 07.01.04.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

12
GABINETE  DO
PREFEITO

Projeto de Atividade: 20.01.04.122.007.2.001
Projeto de Atividade: 20.01.04.122.007.2.812
Projeto de Atividade: 20.01.04.122.293.2.819
Projeto de Atividade: 20.01.04.122.356.2.844
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

13 SEMES
Projeto de Atividade: 13.01.27.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

14 CGM
Projeto de Atividade: 03.01.04.122.007.2.183
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

15 SEMUR
Projeto de Atividade: 18.01.16.122.007.2.724
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

16 SEMED
Projeto de Atividade: 09.01.12.122.313.2.713
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

15.2.  Em  conformidade  com  pesquisa  e  Quadro  Comparativo  de  Preços  atestados  pelo
Departamento de Cotações – DECOT/SML às  fls. 816 destes autos, o Valor Estimado da
contratação é de: R$ 12.980.945,62 (doze milhões novecentos e oitenta mil novecentos e
quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

16. ANEXOS

16.1. Constituem parte integrante deste Termo de Referência os seguintes Anexos:

Anexo I – Descrição, quantitativos e preços de referência;
Anexo II – Endereços para entrega das Unidades Administrativas.

Porto Velho, 27 de setembro de 2018
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Responsável pela elaboração

THAYNARA HOLANDA DA SILVA
Gerente da Divisão de Controle e Análise Processual/SGP

Responsável pela revisão

JAMIL MANASFI DA CRUZ
Diretor do Departamento de Gestão de Núcleo Administrativos/SGP

AUTORIZO o procedimento nos termos da Lei nº 8.666/93.

MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONÇALVES
Gestor de Gastos Públicos
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DESCRIÇÃO, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA

ITEM DESCRIÇÃO
UNID
.

PEDIDO
MÍNIMO

QTD. A
REGISTRAR

(12
meses)

VALOR
UNT.

VALOR 
TOTAL

01 ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  COM
S.O.  WINDOWS  10
PROFISSIONAL  64  BITS
(ADMINISTRATIVO)

1-Processador 
1.1-Os  módulos  instalados
devem ser  homologados pela
fabricante ou ser do mesmo
fabricante  do  computador
ofertado;
1.2-Processador  de  no
mínimo 4 cores e 4 threads;
1.3-Clock real de 3.3 GHz,
Cache L3 de 6 MB e FSB de
1.333 MHz; 
2- Memória 
2.1-Instalada 8 GB ; 
2.2-Padrão  DDR4,  clock  de
2133 MHz; 
2.3-Expansível a 32GB; 
2.4-Deve  implementar
tecnologia dualchannel; 
2.5-Pelo  menos  um  slot
esteja  vazio  e  disponível
para futura expansão.
Obs.:Caso  o  equipamento
tenha  dois  slots,  ele  não
será  aceito  se  os  dois
slots  estiverem  populados
com uma memória de 4Gb cada
(já que não restará espaço
para expansão)
3-BIOS 
3.1-BIOS  Flash  ROM  com
suporte a Flash Recovery (4
Mb) e compatível com Plug &
Play,  SMBIOS  2.3.1,  ACPI
2.0, WFM 2.0; 
4-Placa-mãe 
4.1-Não  serão  aceitas
soluções  em  regime  OEM  ou
personalizações; 
4.2  Arquitetura  Compacta
(micro-ATX,  mini  ITX  ou
similares)
4.3-Porta  de  vídeo  padrão
VGA integrada a placa-mãe; 
4.4-Pelo menos uma porta de
vídeo  de  alta  definição
integrada à placa-mãe; 4.5-
Uma  Interface/Controladora
de  vídeo  extra,  sendo
conector  VGA  ou  DVI  ou

UNID
.

1.318 1.680 R$
5.291,25

R$ 8.889.300,00
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Displayport,  integrado  à
placa mãe; 
4.6-Controladora  de  rede
Gigabit  Ethernet
10/100/1000BASE-TX  com  01
(um)  conector  RJ-45,  on-
board; 
4.7-Controladora  de  drive
com  02  (dois)  conectores
SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um)
conector SATA 2.0 (3Gb/s); 
4.8-Acompanha:  02  (dois)
cabos SATA; 
4.9-ao  menos  01  (um)  slot
PCI Express x1, x4 ou x16
não populado; 
4.10-Pelo  menos  1(uma)
porta  de  expansão  de
memória  RAM  não  populada;
4.11-Conectores de áudio de
entrada  (MIC  /  Line-in)  e
saída (Speaker / Line-out),
e internos (fone de ouvido
e  microfone)  para  a  parte
frontal  do  equipamento,
compatível  com
especificação Audio HD, on-
board; 
4.12-  mínimo  de  6(seis)
conectores  USB  com  pelo
menos 02  (dois) conectores
USB 3.0; 
5-Gabinete 
5.1-Possui  Sistema  de
Circulação de Ar interno ou
sistema  de  resfriamento
similar; 
5.2-Possuir  Conectores
frontais de  USB, microfone
e áudio; 
5.3-Não serão aceitos hubs;
5.4-Não  será  aceito
Gabinete  tipo  monobloco
(integrado ao monitor) 
5.5-O  gabinete  deverá  ter
características  “tool
less”,  isso  é,  não  há
necessidade  de  uso  de
ferramentas  para:  abertura
do  gabinete  e  remoção  de
disco  rígido,  unidade
óptica  e  unidade  de
disquete; 
5.6-Não  serão  aceitas
adaptações, tais como o uso
de parafusos recartilhados;
5.7-O  gabinete  bem  como
todos  os  seus  componentes
internos  devem  estar  em
conformidade  com  o  padrão
internacional RoHS; 
5.8-Possuir  ferramentas  de
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diagnóstico  de  falha  de
boot  e  componentes  de
hardware  e  software  que
facilitem  o  serviço  de
avaliação  e  serviço  de
suporte,  quando  necessário
e  convocado,  conforme
abaixo: 
5.9.1-LEDs  no  painel
frontal  do  gabinete  com
combinação  de  sinais  para
diagnóstico  de  falhas  de
componentes  de  hardware
como: processo  de pré-boot
P.O.S.T  (Power-on  self-
test),  BIOS,  processador,
placa-mãe,  memória  RAM,
placa  de  vídeo,  disco
rígido,  USB  e  entrega  de
sistema operacional,  ou se
o  fornecedor  possui  uma
ferramenta  de  diagnóstico
robusta  o  suficiente  para
operar  com  componentes
vitais  funcionando
parcialmente  ou  em  falta
(tais  como  processador,
memória ram e placa-mãe) ; 
5.9.2-Combinações  de
Códigos  de  “Beeps”  que
sinalizem  informações
prévias de falha de boot de
componentes de hardware; 
5.9.3-Grupos  de  Mensagens
de Erro na tela do monitor
que  sinalizem  informações
prévias de falha de boot de
componentes de hardware; 
5.9.4-Opção  de  ferramenta
de diagnóstico,  funções de
testes  rápidos  e
identificação  de  problemas
dentro  da  BIOS  para  no
mínimo  drive  de  disco  e
boot. 
6-Fonte de Alimentação 
6.1-Possuir  eficiência  de
85% ou superior a uma carga
nominal  de  50%,  com
tecnologia  PFC  Ativo
(Active  Power  Factor
Correction); 
6.2-Fonte de alimentação da
mesma  marca  do  fabricante
do equipamento, com consumo
e potência de no máximo 260
Watts Real; 
6.3-Chaveamento  automático
Bivolt 110/220 VAC - 50/60
Hz; 
6.4-Possui PFC ativo; 
6.5-Padrão  ATX  /  BTX  ou
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superior; 
6.6-Total  compatibilidade
com  a  Placa  Mãe  e
componentes fornecidos; 
7-Disco Rígido 
7.1-Armazenamento  de  pelo
menos 256 GB; 
7.2-Interface  SATA  3.0
(6Gb/s), com  Tecnologia de
Estado Sólido - SSD; 
9-Áudio 
9.1-Áudio  tipo  high
definition (hd) áudio; 
9.2-Possuir alto-falante de
no  mínimo  01  watt  interno
ao gabinete; 
10-Adaptador de Rede
10.1-Um  adaptador  de  rede
ethernet
10baset/100basetx/1000baset
; 
10.2-Em conformidade com os
padrões  IEEE  802.1p,
802.1q,802.3,  802.3ab;
10.3-Autosense,  com
conectores tipo RJ45; 
11- Monitor de Vídeo 
11.1-Tela  plana  de  19.5”
(polegadas)  LED  do  mesmo
fabricante do equipamento; 
11.2-Devendo seguir o mesmo
padrão  de  cores  do
gabinete,  serão  aceitos
monitores em regime de OEM
mediante  apresentação  de
declaração  do  integrador,
garantindo  o  funcionamento
do mesmo durante a vigência
da  GARANTIA,  mantendo  os
mesmos padrões  de garantia
do gabinete; 
11.3-Resolução  WXGA+
(1600x900); 
11.4-Dot  Pitch  Horizontal
máximo de 0.28 mm; 
11.5-Contraste  Estático  de
1000:1; 
11.6-Luminância  de  250
cd/m²; 
11.7-Tempo de resposta de 5
ms; 
11.8-Possui  Controles
Digitais  para  todos  os
ajustes (brilho, contraste,
tamanho, posição horizontal
e vertical da tela). 
11.9-Seletor  de  tensão
automático  AC  100/240V
-50/60Hz; 
12-Teclado 
12.1-Enhanced Brasil ABNT2,
104 teclas; 
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12.2-Possui  Apoio
Ergonômico; 
12.3-Interface  de  conexão
USB; 
12.4-Teclado  do  mesmo
fabricante da CPU e manter
os mesmos padrões de cores
do gabinete; 
13-Mouse 
13.1-Mouse tipo óptico; 
13.2-Conexão tipo USB ; 
13.3-Resolução  mínima  de
800  DPI;  13.4-Do  mesmo
fabricante  do  computador
ofertado; 
13.5-Mesmo padrão  de cores
do  gabinete  e  do  mesmo
fabricante; 
13.6- 3 botões com scroll; 
13.7-Acompanha Mouse-Pad; 
13.8-Tamanho  padrão  para
desktop. 
14-Sistema Operacional 
14.1-Sistema  operacional
instalado  Windows  10
Professional  ou  superior
devidamente  instalado  e
licenciado; 
14.2-Idioma  Português  –
Brasil; 
14.3-Deve  estar  Ativado  e
pronto para utilização pelo
usuário; 
14.4-  “Aceitável
licenciamento em  regime de
ESD(Eletronic  Software
Delivery)  devem  ser
enviados  notas  fiscais  e
cartão  de  licenciamento
para  os  e-mail  a  seguir:
(  licencas.cmti@portovelho.r
o.gov.br  /licencas.cmti@hotm
ail.  com/licencas.cmti@gmail
.com  )  após  da  análise
definitiva do equipamento;
15-Certificações 
15.1-Registro do fabricante
e  da  marca  do  equipamento
no INPI (instituto nacional
de  propriedade
intelectual); 
15.2-Atender  a  diretiva
rohs  (restriction  of
hazardous  substances)
quanto à não utilização de
substâncias nocivas ao meio
ambiente  ou  apresentar
comprovação  técnica
demonstrando  que  o
equipamento não é fabricado
utilizando  substâncias
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nocivas  ao  meio  ambiente
como: cádmio (cd), mercúrio
(hg),  cromo  hexavalente
(cr(vi)),  bifenilos
polibromados (pbbs), éteres
difenil-polibromados
(pbdes) e chumbo (pb); 
15.3-O  equipamento  deverá
possuir conformidade com as
normas:  FCC  classe  b,  IEC
60950-1  e/ou  normas
brasileiras compatíveis; 
15.4-Deverá  apresentar
comprovações; o equipamento
deverá  apresentar
compatibilidade
eletromagnética  e  de
radiofrequência  IEC  61000
e/ou  normas  brasileiras
compatíveis; 
15.5-Deverá  ser  compatível
com  Energy  Star  5.0
“aceitável  outra
certificação equivalente (a
exemplo  dos  certificados
citados  pelo  fornecedor)
será válida,  bastando para
isso  a  instituição  ser
reconhecida
internacionalmente”,  essa
característica  deverá  ser
comprovada  obrigatoriamente
pela  listagem  do
equipamento  no  sítio
http://www.energystar.gov; 
15.6-Registro  no  EPEAT
(electronic  product
environmentalassessment
tool)  da  agência  de
proteção  ambiental  (EPA),
na  categoria  GOLD  ou
certificado  de
compatibilidade  do  modelo
ofertado com as normas ISO
14020 e ISO 14024, por ser
a  certificação  de  redução
de  impacto  ambiental
completa,  adequada  a
realidade  e  legislação
brasileira,  e  com
reconhecimento  legal  no
Brasil,  comprovando  que  o
equipamento  atinge  as
exigências para controle do
impacto  ambiental  em  seu
processo de fabricação; 
15.7-Compatibilidade  com
S.O  Windows  7  -  32  e  64
bits  ou  superior.  O
equipamento ofertado deverá
constar  na  lista  de
compatibilidade  HCL

60                                                                       Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0434/2017

Fl._______________________

Visto_____________________

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

______________________________________________________________________________________________
______

(http://winqual.microsoft.c
om/hcl/defa ult.aspx); 
15.8-Certificado  de
homologação  comprovando  a
compatibilidade  do  mesmo
com,  pelo  menos,  uma
distribuição  de  Linux
kernel; 
16-Disposições Gerais 
16.1-O  fabricante  deve
possuir  página  de  suporte
técnico  na  internet  com
disponibilidade  de
atualizações  de  drivers  e
bios; 
16.2-Deverá  acompanhar  a
solução  software  do
fabricante  do  equipamento
para  gerenciamento  das
funcionalidades  de
segurança do chip TPM; 
16.3-O  equipamento  deve
permitir  gerenciamento
remoto,  com  capacidade  de
ligar  e  desligar  o
computador  remotamente  bem
como  fazer  inventário
remoto,  comprovado  através
de  catálogo  original  ou
declaração do fabricante; 
16.4-Deverá ser fornecida a
documentação  técnica
original  de  todos  os
componentes  do  hardware  e
sistema  operacional
comprovando  as
características  e
especificações  técnicas
solicitadas  no  edital  e
todos  os  softwares
fornecidos  (instalados  ou
não),  visando  instalação,
operação e administração da
máquina.  Esta  documentação
será verificada  na entrega
do equipamento; 
16.5-Todos  os  equipamentos
a  serem  entregues  deverão
ser  idênticos,  ou  seja,
todos  os  componentes
externos e internos com os
mesmos modelos e marca dos
utilizados nos equipamentos
enviados  para
avaliação/homologação; 
16.6-Apresentar  marca  e
modelo  do  computador,
monitor  e  processador  na
proposta  sob  pena  de
desclassificação;
Apresentar catálogo técnico
completo  e  original  do
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fabricante  sob  pena  de
desclassificação. 
16.7-Toda  e  qualquer
característica  ou
informação  que  possa
influenciar  na  valoração
destes  “Requisitos  Mínimos
Obrigatórios” deverão estar
descritos,  na  exata  ordem
em que estão dispostos nos
itens  deste  anexo,  e,
ainda,  conforme  o  caso,
comprovada, sob pena de ser
considerada  como
inexistente  ou  não
oferecida; 
16.8-O mesmo se aplica aos
documentos  e  certificados,
que  deverão  ser  entregues
pelo  licitante  as  vias
originais,  ou  no  lugar
dessas,  cópia  autenticada
dos mesmos; 
16.9-Devem  ser  atendidos
todos os itens deste anexo,
sob  pena  de
desclassificação:  os
requisitos  mínimos
obrigatórios,  a  sequência
dos itens e o formato desta
especificação; 
16.10-A  contratada  é
responsável  pelos  danos
causados  diretamente  a
Administração  ou  a
terceiros,  decorrentes  de
sua  culpa  ou  dolo  na
execução  do  contrato,  não
excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade  a
fiscalização  ou  o
acompanhamento  pelo  órgão
interessado; 
16.11-Qualquer  tributo,
custo ou despesa, direto ou
indireto,  relacionado  ao
fornecimento  do  objeto  da
presente licitação, omitido
ou incorretamente cotado na
proposta,  será  considerado
como incluso no preço, não
sendo  possível  pleitear
acréscimos  sob  esse
argumento. 
16.12-Conjunto  Gabinete,
Monitor, Teclado e Mouse da
mesma  cor  e  do  mesmo
fabricante.   
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02 ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  COM
S.O.  WINDOWS  10
PROFISSIONAL  64  BITS(PARA
ENGENHARIA)

1-PROCESSADOR
1.1-Arquitetura 64 bits;
1.2-Processador  de  última
geração disponível na linha
de equipamentos oferecida;
1.3-Quatro ou  mais núcleos
físicos,  suportando  pelo
menos  8  threads  de
processamento;
1.4-  Deve  possuir  índice
CPU  Benchmark  Passmark  de
10.000 pontos ou superior;
1.5-  Deve  possuir  TDP  de
até 120W;
1.6-Suporte a virtualização
de  processamento  (VT-x  ou
equivalente) e de I/O (VT-d
ou equivalente);
2- MEMÓRIA
2.1-Mínimo  de  16
(dezesseis) GB DDR4 do tipo
ECC;
2.2-  Velocidade  padrão
DDR4-2133Mhz ou superior;
2.3- Memória expansível até
pelo  menos  32  GB  sem
remover  a  memória  já
fornecida;
2.4-Deve  implementar
tecnologia dual-channel;
2.5-Os  módulos  instalados
devem ser homologados ou do
mesmo  fabricante  do
computador ofertado;
2.6-Suporte a pelo menos 4
(quatro) slots de memória;
3-BIOS  E  SEGURANÇA  –  BIOS
PLUG & PLAY
3.1-Desenvolvida pelo mesmo
fabricante  do  equipamento,
ou, este deve ter direitos
(copyright)  sobre  essa
BIOS;
3.2-Os direitos (copyright)
devem  permitir  ao
fabricantes  alterações  nas
funcionalidades  da  BIOS,
visando  melhorias  no
desempenho  e  recursos  do
equipamento;
3.3-Suporte  a  UEFI;  -  As
atualizações  devem  ser
disponibilizadas no site do
fabricante;
3.4-Com disponibilização do
número  identificador  do
equipamento,  único  para  o

UNID
.

109 180 R$
6.287,25

R$ 1.131.705,00
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fabricante;
3.5-Implementar recursos de
auto  reconhecimento  dos
periféricos  e  dispositivos
de I/O, bem como informar o
tipo do processador, tipo e
capacidade do disco rígido,
tamanho da memória RAM e a
versão da BIOS;
3.6-Suporte  a
autodiagnostico de todos os
componentes  internos  do
computador;
3.7-Possuir  recursos  de
controle  de  permissão
através de senhas, uma para
inicializar o  computador e
uma  para  acesso  e
alterações  das
configurações do BIOS;
3.8-Com  suporte  a  SMBIOS
(System Management  BIOS) e
ACPI  (Advanced
Configuration  and  Power
Interface)  que  proverá,
tecnologia  de  ajuste
dinâmico  do  consumo  de
energia através do controle
do clock do processador com
base na utilização da CPU;
3.9-Chip  de  segurança  do
tipo TPM (Trusted Plataform
Module)  versão  1.2  ou
superior  e  integrado  à
placa  mãe.  Para  o
atendimento do item TPM não
serão aceitos qualquer tipo
de  adaptador  acoplado  ao
equipamento,  e  ainda,  a
instalação do chip TPM deve
ter  sido  feita  pelo
fabricante  da  placa-mãe,
não  sendo  admitidos
procedimentos  de  inserção
após a manufatura da placa-
mãe  (soldas,  adaptações,
etc.);
3.10-BIOS  tipo  flash
memory.  Firmware  deve  ser
passível de atualização via
software on site;
3.11-Permitir a inserção de
código de  identificação do
equipamento  (número  do
patrimônio  e  número  de
série);
3.12-Deve  dispor  de
ferramenta  de  teste  e
diagnóstico para pelo menos
os  seguintes  componentes:
processador, memória, disco
rígido, placa-mãe.
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4-PLACA MÃE
4.1-Suporte a  dual channel
no barramento da memória;
4.2-Possuir  mínimo  de  8
(oito)  portas  USB,  sendo
pelo menos 4 USB 3.0 e as
demais  no  mínimo  USB  2.0,
sendo no mínimo 4 (quatro)
na  parte  frontal  do
gabinete (sendo  pelo menos
uma USB 3.0);
4.3-Deve ter, no mínimo, 03
interfaces SATA 3.0; 
4.4-Arquitetura ATX ou BTX,
conforme  padrões
estabelecidos  e  divulgados
no  site
www.formfactors.org.
5-PLACA DE VÍDEO
5.1-Compatibilidade  com
DirectX  12  ou  superior  e
OpenGL 4.4 ou superior;
5.2-Placa  de  vídeo
dedicada, não  sendo aceita
solução  on  board  na  placa
mãe;
5.3-Mínimo 03 (três) saídas
digitais  (Display  Port,
HDMI ou DVI) com pelo menos
1 HDMI com suporte a áudio
(podendo  ser  utilizado
adaptador);
5.4-Memória dedicada com no
mínimo 4GB GDDR5;
5.5-Suporte  para  uso
simultâneo  de  três
monitores;
5.6-Estar presente na lista
HCL dos  softwares AutoDesk
AutoCAD  2016  e  AutoDesk
Revit 2016 como Certified e
Recommended;  -
Compatibilidade  com  o
sistema cad solidworks 2015
ou  superior:
http://www.solidworks.com/s
w/support/videocardtesting.
html . O driver da placa de
vídeo  deve  ser  otimizado
para  uso  com  solidworks  e
certificado  pela  dassault
systemes  para  todos  os
recursos  de  realview  e
aceleração  de  hardware  em
ambiente de 64 BITS.
6-GABINETE

6.1-Tipo  tool  less,  que
permita  abertura  do
gabinete  e  remoção  das
unidades de armazenamento e
placas  de  expansão  sem  o
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uso  de  ferramentas  (são
aceitos  parafusos
recartilhados  desde  que
atendam  a  característica
tool less);  6.2-Sistema de
Segurança incluso no chassi
do equipamento, sem uso de 
Adaptadores  e/ou  a
possibilidade  de  adicionar
cadeado em local específico
original  de  fábrica  para
evitar  acesso  ao  interior
do gabinete;
6.3-Sistema de  detecção de
intrusão de chassis.
7-FONTE DE ALIMENTAÇÃO

7.1-Fonte  com  chaveamento
automático,  suportando  as
tensões  de  entrada  de
110/220v,  integrada
(interna);
7.2-PFC ativo;
7.3-Eficiência  mínima  de
85%; 
7.4-Frequência de 60Hz (com
tolerância de 10%);
7.5-Chaveamento  automático
entre voltagens suportadas;
7.6-Os  cabos  elétricos,
quanto  aplicáveis,  devem
seguir a norma NBR 14136.
8-DISCO RÍGIDO
8.1-Capacidade  de  pelo
menos 1TB (ou superior) por
unidade;
8.2-Padrão SATA III;
8.3-Velocidade  de  rotação
de no mínimo 7200 RPM; 
8.4-Suporte  a  N.C.Q.
(Native Command  Queuing) e
S.M.A.R.T.  (Self-
Monitoring,  Analysis  and
Reporting Technology); 
8.5-16MB ou mais de cache;
8.6-Suporte  a  RAID  na
controladora de disco.
9- UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA
9.1-Mídia  Óptica
leitor/gravador  DVD-ROM,
DVD+/-RW DL Super-Multi. 
10- INTERFACE DE SOM
10.1-Interface de som de no
mínimo 16 bits;
10.2-Alto-falante  interno
integrado;
10.3-Entrada  na  parte
frontal  do  gabinete  para
microfone e fone de ouvido
(podendo ser combinada).
11-INTERFACE  DE  REDE
GIGABIT ETHERNET
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11.1-Configuração
totalmente por  software; -
Velocidade  de  100/1000
Mbits; - Full duplex;
11.2-Padrão IEEE  802.3 com
tecnologia  WOL  (Wake  on
LAN);
11.3-Integrada à placa-mãe;
11.4-Suporte a 802.1q.
12-INTERFACE  DE  REDE  SEM
FIO
12.1-Interface  wireless
integrada  à  placa-mãe  ou
através  de  placa  interna
(não serão aceitas soluções
USB); 
12.2-Compatível com padrões
802.11  g/n.  Atendendo  o
padrão 802.11n em 2.4 e 5.0
GHz,  com  certificação  de
homologação da  ANATEL para
dispositivo  sem  fio,
comprovada  por  meio  da
respectiva etiqueta afixada
ao  equipamento,  com
validade vigente.
13-  MONITOR  DE  VÍDEO  TIPO
LED
13.1-Com  no  mínimo  23
polegadas  do  mesmo
fabricante do equipamento;
13.2-Resolução  nativa  de
pelo  menos  1920  x  1080  a
60Hz;
13.3-Ângulo de visão de 
pelo menos 170° horizontal 
e 160° vertical;
13.4-Deverá  ter  ajuste  de
inclinação;
13.5-Tempo  de  resposta  de
no máximo 8ms;
13.6-Relação  de  contraste
estático  de  no  mínimo
1000:1;
13.7-Entrada  HDMI  ou
Display  Port,  conforme
saída  digital  da  placa  de
vídeo  fornecida,  com  cabo
incluso;
13.8- Entrada VGA, com cabo
incluso;
13.9-  Deverá  possuir  giro
de  90º,  permitindo  uso  em
modo  paisagem  e  retrato,
suportado  pela  placa  de
vídeo;
13.10- Regulagem  de altura
de no mínimo, 10.0cm;
13.11-  Solução  de  giro  e
regulagem  de  altura
acoplada  no  monitor,  não
sendo aceito adaptadores;
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13.12-Instruções  em  tela
(OSD),  com  informações  de
no  mínimo  contraste,
brilho,  cor,  posição,
linguagem e reset, todas em
português falado  no Brasil
ou inglês.
14-TECLADO
14.1-Enhanced Brasil ABNT2,
104 teclas;
14.2-Possui  Apoio
Ergonômico;
14.3-Interface  de  conexão
USB;
14.4-Teclado do mesmo 
fabricante da CPU e manter 
os mesmos padrões de cores 
do gabinete;
14.5-Com ajuste de 
inclinação;
14.6- Com leitor integrado 
de cartão inteligente 
(smart card), homologado 
para o uso com e-CPF.
15-MOUSE
15.1-Mouse tipo óptico;
15.2-Conexão tipo USB ;
15.3-Resolução  mínima  de
800 DPI;
15.4-Do mesmo fabricante do
computador ofertado;
15.5-Mesmo padrão  de cores
do  gabinete  e  do  mesmo
fabricante;
15.6- 3 botões com scroll;
15.7-Acompanha Mouse-Pad;
15.8-Tamanho  padrão  para
desktop;
15.9-Formato  ergonômico
ambidestro.
16-SOFTWARES
16.1-Sistema  operacional
instalado  Windows  10
Professional  64  BITS  ou
superior  devidamente
instalado e licenciado;
16.2-Idioma  Português  –
Brasil;
16.3-Deve  estar  Ativado  e
pronto para utilização pelo
usuário;
16.4-Licença  de  utilização
da Microsoft;
16.5-O  modelo  do
equipamento deve  constar a
lista  de  Hardware
Compatível  da  Microsoft
(HCL);
16.6-A  licença  de  uso
(product key) do mesmo deve
ser fixada em local visível
ou gravada na memória flash
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da  BIOS,  possibilitando  a
leitura  quando  feito  a
reinstalação  do  Sistema
Operacional.  As  licenças
dos  sistemas  operacionais
devem  ser  válidas  para
versões 64 bits. O sistema
deve  ser  devidamente
instalado  e  deve  ser
fornecida mídia para futura
reinstalação  padrão  de
fábrica; A mídia poderá ser
por lote de compra;
16.7-  Drivers
disponibilizados  em  CD/DVD
ou  disponíveis  no  site  do
fabricante;
16.8-O  equipamento  deverá
possuir  certificado  de
homologação  comprovando  a
compatibilidade  do  mesmo
com,  pelo  menos,  uma  das
seguintes  distribuições  de
Linux:  Ubuntu,  Debian,
CentOS  ou  OpenSuSE
(fornecido  em  sítio  do
desenvolvedor  da
distribuição). 
17-CERTIFICAÇÕES
17.1-Deve  ser  compatível
com  a  diretiva  europeia
RoHS;
17.2-Aderência  a  Portaria
170/12  do  INMETRO,  sendo
aceitas normas equivalentes
internacionais.
18-CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
18.1-Gabinete,  teclado,
mouse,  monitor  devem  ter
cor predominante  preta, na
mesma tonalidade;
18.2-Todos  os  equipamentos
deverão  estar  em  linha
atual  de  fabricação,
comprovado por  catálogo do
fabricante;
18.3-A placa-mãe deverá ter
total suporte às funções de
memória,  processador  e
disco  descritos  neste
Termo,  comprovado  por
documentação do fabricante;
18.4-Catálogo  técnico  ou
documento  oficial  do
produto, do Fabricante, que
apresente  as
características técnicas em
conformidade  com  as
descritas no Projeto Básico
e seus Anexos em todos os
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seus  itens,  sem  exceção,
sendo que cada item exigido
deverá  estar  grifado  em
destaque neste  catálogo, a
fim  de  facilitar  a
identificação;
18.5-Compatibilidade  com  o
padrão  DMI  2.0  (Desktop
Management  Interface)  ou
mais  recente  da  DMTF
(Desktop  Management  Task
Force);
18.6-Todos  os  cabos  e
conectores  necessários  ao
funcionamento  dos
equipamentos  deverão  ser
fornecidos, com comprimento
de pelo menos 1,5m 
(um  metro  de  cinquenta
centímetros); 
18.7-Possuir  a  capacidade
de  inventário  remoto  de
hardware;
18.8-Devem  acompanhar  o
equipamento  na  entrega
manuais técnicos do usuário
e de referência, originais,
em  português  do  Brasil  ou
inglês, contendo 
todas as  informações sobre
os  produtos  e  suas
funcionalidades  com  as
instruções para instalação,
configuração,  operação  das
funcionalidades  e
administração  do
equipamento,  confeccionados
pelo  fabricante,  podendo
ser  em  meio  físico  ou
digital (não  serão aceitos
manuais  em  outro  idioma
traduzidos  pelo  licitante,
impressão  de  páginas  de
ajuda  ou  site,  cópias  ou
qualquer  outro  tipo  de
documento  que  não  seja  o
adotado e  reconhecido pelo
fabricante  para  a
comercialização  do
equipamento no Brasil);
18.9-Periféricos  (teclado,
mouse,  etc.)  e  monitor
devem  possuir  impressa  a
logomarca do  fabricante do
microcomputador,  ainda  que
seja  de  fornecedor
(montador) distinto.
19-PROPOSTA 
19.1-Apresentar a repetição
deste  conjunto  de
especificações  na  proposta
técnica  não  garante  o  seu
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atendimento  integral.  Não
serão  consideradas
afirmações  sem  a  devida
comprovação;  -  Deverá
informar  site  onde  se
encontra  o  catálogo  para
confirmação  das
características  do
equipamento. 

03
ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  COM
S.O.  WINDOWS  10
PROFISSIONAL  64  BITS(PARA
DESENVOLVIMENTO)

1-PLACA PRINCIPAL 
1.1-Placa  principal  com
arquitetura  ATX  ou  BTX  ,
barramento PCI; 
1.2-Deve ser  de fabricação
própria  ou  fornecida  em
regime de OEM a partir de
projeto  do  fabricante  do
equipamento,  permitindo  a
utilização  na  posição
vertical ou horizontal; 
1.3-Possuir,  no  mínimo,  4
(quatro) slots para memória
do tipo DDR4 mínimo de 1866
MHz  ou  superior,  que
permita  expansão  para,  no
mínimo,  64(sessenta  e
quatro) Gbytes. 
1.4-Deve possuir  no mínimo
02 (dois) slots PCI, sendo,
pelo  menos:  1  (um)  PCI-E
x16 e 1 (um) PCI-E x1 ou x4
ou x8; 
1.5-Após  totalmente
configurado,  o  equipamento
deverá  possuir  pelo  menos
um slot do tipo PCI livre; 
1.6-Compatível  com  Energy
Star EPA e com recursos DMI
(Desktop  Management
Interface); 
1.7-Capacidade  de
desligamento do vídeo e do
disco  rígido  após  tempo
determinado pelo usuário, e
religamento por acionamento
de  teclado  ou  pela
movimentação  do  mouse,  e
que  possua  função  de
economia  de  energia  para
monitor, placa-mãe  e disco
rígido; 
1.8-Deverá possuir chip TPM
versão  1.2  integrado
acompanhado  de  software
para  seu  gerenciamento.  A
empresa deverá constar como

UNID
.

179 248 R$
10.050,00

R$ 2.740.400,00
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membro  do  TPM  comprovado
através  do  link:  1.
http://www.trustedcomputing
gr oup.org/members. 
2-BIOS 
2.1-Deve  permitir  inserção
do número de patrimônio do
cliente  em  campo
gerenciável  através  de
software  de  gerenciamento
remoto; 
2.2-Deve  ser  implementada
em  “flash  memory”
atualizável  diretamente
pelo microcomputador; 
2.3-Capacidade de habilitar
/  desabilitar  portas:
Serial, Paralela e USB; 
2.4-Deverá possuir recursos
de  controle  de  permissão
através de senhas, uma para
inicializar o  computador e
outra  para  acesso  e
alterações  das
configurações do BIOS; 
2.5-Deve  ter  suporte  em
Português e Inglês. 
3-VIDEO 
3.1-Uma  controladora  de
vídeo gráfica no padrão PCI
Express  ou  integrada  ao
chipset  ou  processador  do
microcomputador,  clock  de
processamento  mínimo  de
1150Mhz,  que  suporte  à
resolução  de,  no  mínimo,
1920  x  1080  com
profundidade de cores de 32
bits  com  taxa  de
atualização mínima  de 75Hz
e  padrão  plug-and-play,
compatível com  API DirectX
11  e  OpenGL  4.0  ou
superiores; 
4-INTERFACES 
4.1-Conectividade  de  Rede,
com  velocidade  de
10/100/1000  Mbits/s,
compatível  com  os  padrões
Ethernet,  Fast-Ethernet  e
Gigabit  Ethernet,
autosense,  full-  duplex  e
plug-andplay,  com  conector
padrão  RJ-45,  configurável
totalmente  por  software  e
com  função  wake-on-lan
instalada  e  em
funcionamento; 
4.2-Placa  Wireless  PCI  ou
PCI-Express x1 ou x16, com
antena,  compatível  padrão
IEEE  802.11  a/b/g/n(sem
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nenhum tipo  de adaptadores
de rede wifi USB); 
4.3-Interface  tipo  Serial
ATA-300  ou  superior,  que
permita  gerenciar  as
unidades de disco rígido. 
4.4-Interface  tipo  ULTRA
DMA 100, Serial ATA-150 ou
superior,  que  permita
gerenciar a unidade leitora
de  mídia  óptica
especificada; 
4.5-Uma  interface  de  som
estéreo  24  bits,  com
conectores  para  line-in,
mic-in  e  line-out,
acompanhada de  duas caixas
acústicas  amplificadas  ou,
alternativamente,  caixa
acústica  interna  ao
gabinete e/ou monitor; 
4.6-Possuir  no  mínimo  8
(oito)  interfaces  USB,  no
mínimo  2  (duas)  USB  3.0,
sendo  (6  traseiras
integradas na placa-mãe sem
nenhum tipo  de adaptadores
e  com  mínimo  de  2  (duas)
interfaces  de  USB  2.0  ou
USB 3.0 instaladas na parte
frontal do gabinete; 
4.7-Possuir,  no  mínimo,  1
(uma)  porta  de  saída  de
vídeo  digital  (DVI,  HDMI,
DisplayPort, etc); 
4.8-Possuir  1  (uma)  porta
VGA; 
4.9-Possuir  interface  para
mouse com conector do tipo
USB  ou  PS/2,  integrada  a
placa-mãe;  4.10-Possuir
interface para  teclado com
conector  do  tipo  USB  ou
PS/2,  integrada  a  placa-
mãe. 
5-PROCESSADOR 
5.1-De geração mais recente
à  data  de  publicação  do
documento  (AMD,  Intel  ou
similar),  no  mínimo  4
(quatro)  núcleos  com
frequência  mínima  de  3.4
GHz ou superior, com cache
de  no  mínimo  4  (quatro)
Mbytes,  barramento  mínimo
de 1866 MHz ou Bus Speedy
de  8,0  GT/S  ou  superior,
compatível com aplicação de
64  bits,  com  suporte  a
aumento  de  desempenho  do
processador e Tecnologia de
virtualização,  Gráficos
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integrados, com dispositivo
de resfriamento: Dissipador
de  calor  e  ventilador
incluídos. 
Observação: São  valores de
referência, e  o fornecedor
poderá  ofertar  equipamento
igual  ou  superior  ao
descrito no subitem 5.1;
6-MEMÓRIA RAM 
6.1-Memória RAM, no mínimo,
16  (Dezesseis)  GB  do  tipo
DDR4  ou  tecnologia
superior, de, no mínimo, de
1333 MHz, compatíveis com o
barramento  da  placa
principal; 6.2-No  mínimo 4
(quatro) slots  de memória,
permitindo expansão para no
mínimo 32 GB. 
7-UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 
7.1-Uma  unidade  de  disco
rígido  interna  com
capacidade  mínima  de  500
Gigabytes  ,  com  interface
tipo Serial ATA-300 (6Gb/s)
ou superior; 
7.2-Velocidade  de  rotação
de, no mínimo, 7.200 RPM; 
7.3-Memória  cache  buffer
de, no mínimo, 64 (sessenta
e quatro) Mbytes; 
8-UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 
8.1-Uma unidade  de Leitura
e  Gravação  interna,
compatível com  os padrões,
DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double
Layer,  DVD-R  Dual  Layer,
DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD RW,
DVD-R/-RW/-ROM,  DVD+R/+RW/
+R Double Layer, DVDR Dual
Layer, CDROM/CD-R, CD-RW, e
que  seja  compatível  com  o
sistema  operacional
instalado; 
8.2-Luz  indicadora  de
leitura  e  mecanismo  de
ejeção  de  emergência,  na
parte frontal da unidade. 
9-MONITOR DE VÍDEO 
9.1- 02 (Dois) Monitores de
LED  de  no  mínimo  21
polegadas,  Wide  (16:9)  ou
superior, padrão  SVGA, com
as  seguintes
especificações: 
9.1.1-Brilho: 250  cd/m2 ou
superior; 
9.1.2-Contraste:
2.000.000:1  (dinâmico),
1000:1  (típico),  ou
superior; 
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9.1.3-Suporte  de  Cores:
16.2 Milhões de cores; 
9.1.4-Tempo de  Resposta: 5
ms; 
9.1.5-Resolução:  1440x  900
com 60 Hz (HD) ou superior;
9.1.6-Conectores  de
Entrada: 15 Pin DSub (VGA),
DVI e DisplayPort; 
9.1.7-Caixas  acústicas
embutidas  (apenas  como
alternativa); 
9.1.8-Segurança: UL, TUV; 
9.1.9-Diretrizes  de
segurança EMC: CE, FCC; 
9.1.10-Ergonomia:  ISO
13406-2  ,  será  aceita  a
certificação TCO 6.0 possui
em  seu  escopo  além  do
requisito  de  emissão  de
radiação,  o  requisito  de
ergonomia.  Este  requisito
engloba a ISO 13406-2, ISO
9241-3,  ISO  9241-5,  ISO
9241-7 e ISO 9241-8, todas
relacionadas a ergonomia ; 
9.1.11-Economia de Energia:
EPA  Energy  Star  ou
certificação equivalente (a
exemplo  dos  certificados
citados  pelo  fornecedor)
será válida,  bastando para
isso  a  instituição  ser
reconhecida
internacionalmente; 
9.1.12-O  monitor  deve
possuir controle digital de
brilho,  contraste,
posicionamento  vertical  e
posicionamento horizontal; 
9.1.13-O  monitor  deve
possuir  ajuste  de  altura,
rotação  (Pivot)  e
inclinação (Swivel); 
9.1.14-O  monitor  deve
aceitar  tensões  de  110  e
220  Volts  de  forma
automática; 
9.1.15-Certificação  do
Underwriters  Laboratories
(UL) ou equivalente emitido
pelo INMETRO; 
9.1.16-Certificação  EPEAT
(Eletronic  Product
Environmental  Assessment
Tool)  como  categoria  GOLD
comprovando  que  o  monitor
atinge  as  exigências  para
controle  do  impacto
ambiental  em  seu  processo
de fabricação; 
9.1.17-Serão  aceitos
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monitores em regime de OEM
mediante  apresentação  de
declaração  do  integrador,
garantindo  o  funcionamento
do mesmo durante a vigência
da GARANTIA; 
10-GABINETE 
10.1-Fonte  de  alimentação
compatível com o gabinete e
placa-mãe  cotados,
suficiente  para  suportar
todos  os  dispositivos
internos  na  configuração
máxima  admitida  pelo
equipamento  (placa-mãe,
interfaces, discos rígidos,
placas  de  vídeo,  memória
RAM, demais periféricos); 
10.2-A  fonte  deve  aceitar
tensões de 110 e 220 Volts;
10.3-A  fonte  deve  possuir
mínimo de 180 W a 400 W de
potência real; 
10.4-A  fonte  deve  ter
tecnologia  PFC  –  fator  de
correção de  potência ativa
Padrão  mínimo  de  90%.  Com
sistema  de  refrigeração
adequada  ao  processador,
fonte e  demais componentes
internos ao  gabinete, para
garantir  a  temperatura  de
funcionamento  e  vida  útil
dos componentes. O fluxo do
ar interno ao gabinete deve
seguir  as  orientações  do
fabricante  do
microprocessador; 
10.5-Comprovar  que  o
equipamento  é  compatível
com  padrão  ROHS
(Restrictions  of  Hazardous
Substances). 
10.6-Botão  de  liga/desliga
e  luzes  de  indicação  de
atividade  da  unidade  de
disco  rígido  e  de
computador  ligado  (Power-
on)  na  parte  frontal  do
gabinete;  10.7-Deve
permitir  a  abertura  do
equipamento  e  demais
dispositivos internos sem a
utilização  de  ferramentas,
não sendo aceitas quaisquer
adaptações sobre o gabinete
original; 
10.8-Possui  sistema  sensor
de  intrusão  e  trava
eletrônica  ao  gabinete  ,
serão aceitas alternativas,
desde  que  impeçam  de  modo
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adequado  o  furto  de  peças
internas  e  do  próprio
computador; 
10.9-O  gabinete  deve
permitir  a  utilização  na
posição  vertical  ou
horizontal;  10.10-Cabo  de
segurança tipo Kensington. 
11-TECLADO 
11.1-USB, do tipo estendido
com todos os caracteres da
língua portuguesa(ptbr); 
11.2-Compatibilidade  com  o
padrão ABNT-2; 
11.3-Com  ajuste  de
inclinação. 
12-MOUSE
12.1-Mouse ótico,  com três
botões (incluindo  tecla de
rolagem),  com  formato
ergonômico  e  conformação
ambidestra;  12.2-Resolução
mínima  de  400  dpi;  12.3-
Mouse  pad  com  superfície
adequada para utilização de
mouse ótico. 
13-SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO 
13.1-Licença  em  OEM  para
cada equipamento, com todos
os  recursos,  com  garantia
de  atualizações  de
segurança gratuitas durante
todo  o  prazo  de  garantia
estabelecida  pelo
fornecedor  de  hardware,
para  o  Windows  10
Professional 64; 
13.2-Deve  oferecer  mídias
de instalação e recuperação
ou  disponibilizar  em  site
da  web,  além  da
documentação  técnica
necessária  à  instalação  e
operação do  equipamento em
português. 
13.3-Os  drivers  e  o
conteúdo das  mídias esteja
disponível  via  Internet,
através de  Site próprio(no
caso  de  aplicativos  e
drivers de dispositivos) ou
através de solução própria,
no  caso  de  recuperação
/reinstalação  de  sistema
operacional. 
13.4-Prover  software  de
gerenciamento  de  hardware
desenvolvido  pelo  próprio
fabricante  do  equipamento
ou licenciado para ele, com
suporte  a  Desktop
Management  Interface  (DMI)
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versão 2.0 ou superior. 
13.5-As  seguintes
funcionalidades  para
gerenciamento  remoto,
através  do  protocolo  SNMP
e/ou  DMI,  devem  ser
oferecidas; 
13.6-Monitoramento  dos
principais  dispositivos  do
microcomputador, tais como,
placa  de  vídeo,  memória
instalada, slots  PCI, rede
e outros periféricos; 13.7-
Monitoramento de velocidade
dos coolers  do processador
e do sistema (gabinete); 
13.8-Monitoramento  de
temperatura  do  processador
e do sistema; 
13.9-Monitoramento  da
tensão utilizada pela fonte
do microcomputador. 
14-COMPATIBILIDADE 
14.1-O equipamento ofertado
deverá constar no Microsoft
Windows  Catalog.  A
comprovação  da
compatibilidade  será
efetuada  pela  apresentação
do  documento  Hardware
Compatibility  Test  Report
emitido  especificamente
para o modelo ofertado; 
14.2-O  equipamento  deverá
possuir  certificado  de
homologação  comprovando  a
compatibilidade  do  mesmo
com,  pelo  menos,  uma
distribuição  de  Linux.  A
comprovação  da
compatibilidade  será
efetuada  pela  apresentação
de  documento  emitido
especificamente  para  o
modelo ofertado; 
14.3-Anexar  comprovação  de
certificação  EPEAT  versão
GOLD  ou  similar  emitida
pelo  Inmetro,  com
conformidade  do  produto
ofertado  em  atendimento  a
série  de  critérios
ambientais,  equipamento
deverá  atender  a  todos  os
critérios  básicos  e  pelo
menos  75%  dos  critérios
opcionais,  mediante
relatório  obtido  no  site:
www.epeat.net; 
14.4-O  equipamento  deverá
possuir  certificação  de
compatibilidade com a norma
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IEC  60950  ou  similar
emitida pelo Inmetro; 
14.5-Todos  os  dispositivos
de  hardware,  além  de  seus
drivers e  outros softwares
fornecidos  com  o
equipamento, com exceção do
software  de  gerenciamento,
deverão ser compatíveis com
os  seguintes  sistemas
operacionais:  Windows  7
Professional,  Windows  8.1
Profissional  ,  Windows  10
Profissional e Linux Kernel
2.6.20  ou  superior.
Observação : Poderá ser  os
drivers  e  o  conteúdo  das
mídias  esteja  disponível
via  Internet,  através  de
Site  próprio(no  caso  de
aplicativos  e  drivers  de
dispositivos) ou através de
solução própria, no caso de
recuperação  /reinstalação
de sistema operacional.. 
15-OUTROS REQUISITOS 
15.1-Os  periféricos:
gabinete,  monitor,  teclado
e mouse devem ser do mesmo
fabricante  do  objeto
ofertado.  Será  aceito
fabricação em regime de OEM
(Original  Equipment
Manufacturer), onde a marca
do  objeto  ofertado  deve
está  visivelmente  impressa
nos  periféricos  (gabinete,
monitor, teclado  e mouse),
sendo  vedado  o  uso  de
adesivos; 
15.2-O objeto bem como seus
componentes/periféricos
deverá  ser  original  de
fábrica  e  novos  (sem  uso,
reforma  ou
recondicionamento),  e  que
não  estarão  fora  de  linha
de fabricação,  pelo menos,
nos  próximos  90  (noventa)
dias,  a  comprovar  através
de  declaração  do
fabricante; 
15.3-O  objeto  deverá  ser
entregue  com  cabos,
adaptadores  e  conectores
necessários  ao  perfeito
funcionamento do mesmo; 
15.4-Todos  os  objetos
deverão ser idênticos entre
si  (componentes  aparentes
como  monitor,  teclado  e
mouse  e  componentes
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internos  como  placa-mãe,
disco  rígido,  módulos  de
memória,  placas  de
expansão,  etc.).  Caso  o
componente/periférico  não
se encontre mais disponível
no  mercado,  deve-se
observar  que  o
componente/periférico
substituto  deve  ter,  no
mínimo, a mesma qualidade e
especificação  técnica  do
produto fora de linha; 
15.5-Apresentar  prospecto
(documentação  técnica)  com
as características técnicas
detalhadas  do  objeto,
especificando:  Marca,
Modelo,  Código  do  produto
(Part  Number)  e  outros
elementos  que  de  forma
inequívoca  identifiquem  e
constatem  as  configurações
cotadas,  possíveis
expansões  e  “upgrades”,
comprovando-os  através  de
“folders”  e  demais
literaturas  técnicas
editadas pelos fabricantes.
Serão  aceitas  cópias  das
especificações  obtidas  no
site  na  Internet  do
fabricante juntamente com o
endereço  do  sitio;  15.6-
Informar  na  proposta:
Marca,  Modelo  e  Código  do
produto  (Part  Number)  do
objeto; 
15.7-Informar  na  proposta:
o  site  do  fabricante  na
internet,  onde  deverá
constar  no  site  o  objeto
proposto,  como  Modelo  e
Código  do  produto  (Part
Number),  com  documentação
técnica para constatação; 
15.8-O equipamento em pleno
funcionamento,  inclusive
com  a  unidade  leitora  de
mídia  ótica  em  atividade,
deve  observar  a  norma  NBR
10152 ou ISO 9296 ou norma
técnica  similar,  quanto  à
emissão  de  ruído  ambiente
em  Escritórios  de
atividades  diversas,
conforme  laudo  técnico
gerado  por  entidade
especializada,  que  deverá
acompanhar  a  proposta,
admitindo-se uma emissão de
ruídos  em  operação  normal
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máxima  de  5.0  LWAd
(Declared  Sound  Power),
valores expressos  em bels,
1 bel = 10 decibels;
15.9-A instalação  física,
desembalagem e  afins serão
realizados  pelo  corpo
técnico do CMTI.

04
MONITOR  DE  VÍDEO  TIPO  LED
OU TECNOLOGIA SUPERIOR

1-Com  no  mínimo  23
polegadas;  2-Resolução
nativa de pelo menos 1920 x
1080  a  60Hz;  3-Ângulo  de
visão  de  pelo  menos  170°
horizontal e 160° vertical;
4-Deverá  ter  ajuste  de
inclinação;  5-Tempo  de
resposta de no máximo 8ms;
6-Relação  de  contraste
estático  de  no  mínimo
1000:1;  7-Entrada  HDMI  ou
Display  Port,  conforme
saída  digital  da  placa  de
vídeo  fornecida,  com  cabo
incluso;  8-  Entrada  VGA,
com cabo incluso; 9- Deverá
possuir  giro  de  90º,
permitindo  uso  em  modo
paisagem  e  retrato,
suportado  pela  placa  de
vídeo;  10-  Regulagem  de
altura  de  no  mínimo,
10.0cm; 11- Solução de giro
e  regulagem  de  altura
acoplada  no  monitor,  não
sendo  aceito  adaptadores;
12-Instruções  em  tela
(OSD),  com  informações  de
no  mínimo  contraste,
brilho,  cor,  posição,
linguagem e reset, todas em
português falado  no Brasil
ou inglês;  13-A instalação
física,  desembalagem  e
afins serão realizados pelo
corpo técnico do CMTI.

UNID
.

178 239 R$ 918,58 R$ 219.540,62

VALOR TOTAL R$ 12.980.945,62 (doze milhões novecentos e oitenta mil novecentos e quarenta
e cinco reais e sessenta e dois centavos)
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ENDEREÇOS PARA ENTREGA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ITEM SECRETARIA ENDEREÇO

01 SEMPOG
Rua Joaquim de Araújo Lima (antiga abunã), nº 2625, Bairro:
Liberdade. CEP: 76.803-888. Porto Velho/RO. Telefone: (69)
3901-3116.

02 SEMTRAN

AV. Amazonas, 698- Entre ruas Brasília e Getúlio Vargas-
Bairro Santa Bárbara. CEP: 76.804.210.Porto Velho – RO Fone:
3901-3161

03 SEMFAZ Rua: Carlos Gomes, 181 Bairro: Arigolândia Fone: 3901-3646

04
SEMI  (SEMA  E
SEMDESTUR)

Rua Brasília, nº2512, sub esquina com Duque de Caxias, Bair-
ro: São Cristovão Porto Velho/RO. Telefone (69) 3901-1331

05 SEMASF
Rua Quintino Bocaiuva, 1126, Bairro Olaria – CEP: 76.801-
240. Porto Velho – RO. Telefone: (69) 3901-3217

06 CME Av. José Bonifácio, 132 – Centro. Porto Velho/RO

07 PGM
Rua Sete de Setembro, 1044, Centro – Porto Velho/RO. Telefo-
ne: (69) 3901-3042

08 FUNCULTURAL
Rua Elias Gorayeb, nº 1514, Bairro: São Cristovão – Porto
Velho/RO. Telefone: (69) 3901-3651

09 SEMUSA
AV. Governador Jorge Teixeira, 1146, Nova Porto Velho. Porto
Velho/RO. Telefone: (69) 3901-3248

10 SEMAGRIC
Rua Mario Andreazza c/ José Amador dos Reis s/n, Bairro JK
II. Telefone: (69) 3901-3371

11 SEMAD
Rua Duque de Caxias, 186, Arigolândia. Porto Velho/RO. Tele-
fone: (69) 3901-3077

12 SEMUSB
Rua Aparício de Moraes, nº 3616 – Setor Industrial – CEP:
76.821-094 – Porto Velho/RO. Telefone: (69) 3901-3145

13 SEMES
Rua Elias Gorayeb, 1514 (entre Dom Pedro e Afonso Pena) 3º
andar – Bairro 

14
GABINETE  DO
PREFEITO

Rua D. Pedro II – Praça Pe. João Nicoletti, 826, Palácio
Presidente Tancredo Neves. CEP: 76.801-066. Porto Velho –
RO.

15 CGM
Avenida Calama, 2077 – Bairro São João Bosco. Porto Velho –
RO. Telefone: (69) 3901.3060

16 SEMUSB
Rua Aparício de Moraes, nº 3616 – Setor Industrial – CEP: 
76.821-094 - Porto Velho/RO. Telefone: (69) 3901-3145.

17 SUOP
Rua Mario Andreazza, 8072, JK II. Porto Velho/RO. Telefone:
(69) 3901-3650

18 SEMUR 
Av. Abunã, 868 – Bairro Olaria (entre Ruas José Bonifácio e
José de Alencar) – CEP 76.801-292. Porto Velho/RO. Telefone:
(69) 3901-3190
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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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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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(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/SML/PVH, 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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(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/SML/PVH,  declaramos  que  a  empresa
(RAZÃO SOCIAL), CNPJ nº _______________________________, está enquadrada como:

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

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

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:

86                                                                       Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão

Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0434/2017

Fl._______________________

Visto_____________________

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

______________________________________________________________________________________________
______ ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº___

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e _____ (201_), o MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Praça João Nicolleti,
Nº 826 - Centro - nesta capital, neste ato representada pelo Superintendente
Municipal  de  Licitações,  _______________________,  RG.  _______  SSP/RO,  CPF.
___________________,ÓRGÃO  GERENCIADOR,  e  de  outro  as
empresas:___________________________________CONTRATADA, firmam  a presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo 02.00434/2017 e
homologada à fl. ____,referente o Pregão nº _____/2018/SML/PVH, para REGISTRO
DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  COMPUTADORES, visando atender  as
necessidades  da  Administração  Direta  e  Indireta,  inclusive  Autarquias  e
Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, nos termos da Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993 e os Decretos Municipais nº 10.300 de 17.02.2006 e  15.402
de  22.08.2018,  publicado  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  do  Estado  de
Rondônia (AROM), consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. OBJETO

1.1. A  presente  Ata  tem  por  objeto  o  Registro  de  Preços  para  eventual
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, conforme descrições e preços constantes do Edital
do  PREGÃO  ELETRÔNICO  N.º  ___/2018/SML/PVH,  para  Registro  de  Preços  nº
___/2018.

2. VALIDADE DA ATA

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de até  12
(doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios
do Estado de Rondônia (AROM), em conformidade com a legislação vigente.

2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada
a adquirir o(s) produtos referido(s) na Cláusula Primeira exclusivamente pelo
Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie  às  empresas,  sendo,  entretanto,  assegurada  aos  beneficiários  do
registro,  a  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de  condições.  A
Administração  poderá,  ainda,  cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma  das
hipóteses  legalmente  previstas,  garantidos  à(s)  empresa(s),  neste  caso,  o
contraditório e ampla defesa.

3. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.  Desde  que  devidamente  justificada  a  vantagem,  a  Ata  de  Registro  de
Preços,  durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por  qualquer  órgão  ou
entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador e, respeitada, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, os nos
Decretos Municipais nº 10.300/2006 e 15.402/2018.

3.2. Caberá  à  Contratada da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  ao  Município,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, anteriormente assumidas.
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3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 3.1 não
poderão  exceder,  por  órgão  ou  entidade,  a  50%  (cinquenta  por  cento) dos
quantitativos dos ITENS ou LOTES registrados nesta Ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, conforme Decreto nº
9.488 de 30.08.2018 que altera o Decreto nº 7.892, de 23.01.2013;

3.3.1. O Quantitativo decorrente das adesões a esta Ata de Registro de Preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada ITEM ou
LOTE  registrado nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
para  os  órgãos  participantes,  independentemente  do  número  de  órgãos  não
participantes que aderirem. 

3.4. Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar o objeto ora registrado
dos  fornecedores  constante  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  facultando-se  a
realização  de  licitação  específica  para  a  aquisição  pretendida,  sendo
assegurado  ao  beneficiário  do  registro  a  preferência  de  fornecimento  em
igualdade de condições.

4. PREÇO REGISTRADO

4.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis
durante todo o período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais
que permitam o procedimento de revisão ou redução previstos no Capítulo IX,
Seção  I  do  Decreto  Municipal  nº  15.402/2018,  sempre  obedecidas  as
determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4.2.  Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a
redução ou revisão do preço dos bens registrados, promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata.

5. REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

5.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-
se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador
convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços,
podendo ocorrer o seguinte:

I. Os  fornecedores  que  não  aceitarem  reduzir  seus  preços  aos  valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade.

II. A  ordem  de  classificação  dos  fornecedores  que  aceitarem  reduzir  seus
preços  aos  valores  de  mercado  deverá  observar  primeiramente  o  cadastro
reserva, não existindo, deverá ser observada a classificação original.

5.2. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de
negociação. 
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______5.2.1. Não havendo êxito nas negociações, bem como, não incidindo a hipótese
prevista no inciso II, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do item
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa. 
 
5.3. Na  hipótese  prevista  nos  itens  5.2  e  5.2.1,  será  excepcionalmente
admitida a revisão de preços, quando tratar-se de produtos cujo preço médio de
mercado for obtido em tabelas oficiais publicamente reconhecidas ou de preços
regulamentados pelo poder público, depois de cumprido o disposto no inciso II
do item 5.2.1.

5.3.1. A revisão de preços prevista no item 5.3, poderá ser efetivada mediante
requerimento  do  detentor  da  ARP,  que  deverá  fazê-lo  antes  do  pedido  de
fornecimento e, deverá instruir o pedido com a documentação probatória de
majoração do preço do mercado e a oneração de custos, devendo ser obedecido os
seguintes procedimentos: 

I. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao órgão gerenciador, Requerimento
solicitando  a  revisão  de  Preços  devidamente  justificado  e  instruído  com
documentos capazes de evidenciar o surgimento de uma onerosidade excessiva em
relação às obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo
do bem ou serviço no mercado atual, valendo-se de, por exemplo, notas fiscais
antigas e recentes, lista de preços de fabricantes, comprovantes de transporte
de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador, ou
ainda, tabelas Oficias ou atos de emanados do Poder Público que comprovem a
onerosidade. 

II. Após a entrega de documentos por parte do fornecedor, conforme disposto no
inciso I, o órgão gerenciador através da Divisão de Reequilíbrio e Análise de
Preços,  realizará  ampla  pesquisa  de  marcado  junto,  a  no  mínimo  3  (três)
fornecedores do ramo da atividade, moldes do que dispõe o inciso I do Art. 6º
deste  Decreto  Municipal  nº  15.402/2018,  bem  como  com  a  conferência  das
documentações, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada
pelo detentor da ARP. 

5.4. O  Requerimento  de  Revisão  de  preços  será  apreciado  pela  Divisão  de
Controle de Reequilíbrio e Análise de Preços, e posteriormente submetido à
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, para eventual
homologação. 

5.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos
enquanto aguarda o trâmite dos pedidos de Revisão de Preços, sob pena de
aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e
na legislação pertinente.

5.6. Confirmada  a  veracidade  das  alegações  do  fornecedor  e  deferido,  por
decisão  do  Órgão  Gerenciador,  a  Revisão  de  Preços  requerida,  deverá  ser
providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro de Preços no Diário
Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM), para fins de validade do novo preço
registrado.

5.7. No caso de indeferimento do Pedido de Revisão, poderá o Órgão Gerenciador
liberar  o  Detentor  da  Ata  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidade, mediante decisão fundamentada.
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providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem
classificatória do cadastro de reserva ou ordem de classificação original
subsidiariamente, para fins de negociação dos preços registrados.

6. INALTERABILIDADE DO OBJETO

6.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características
diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como
descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado.

7. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços;

II. Não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente,  no  prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. Restar frustrada a negociação de preços, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;

IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do
Decreto Municipal nº 15.402/2018;

V. Estiver presentes razões de interesse público. 

7.2. O cancelamento do Registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador,
mediante decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das
sanções definidas em lei.

7.3. O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento
devidamente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência
de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz
de comprometer a perfeita execução contratual.

7.4. Conforme recomende a situação, poderá o Órgão Gerenciador realizar as
diligências que entender necessárias para a verificação da ocorrência do fato
alegado pelo fornecedor como ensejador da solicitação de cancelamento.

7.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, sendo,
desta  forma,  vedada  a  interrupção  no  fornecimento  dos  produtos  cuja
requisição, empenho ou documento similar tenha sido despachado antes dessa
data.

8. CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO

8.1. Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos preços
registrados na Ata subsequente ao procedimento licitatório, as Empresas cujas
propostas forem classificadas em primeiro lugar.

8.2. O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do
registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte
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______ao  recebimento  da  convocação  expedida  pelo  Órgão  Gerenciador  da  Ata  do
registro de Preços.

8.3. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate  de  objetos  de  quantidade  ou  desempenho  superior,  devidamente,
justificado e comprovado a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao
máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

8.4. Os produtos, desta ATA deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal
e a respectiva Nota de Empenho.

8.5. A licitante Contratada da Ata de Registro de Preços ficará obrigada quan-
do for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência
da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega for prevista para data poste-
rior ao vencimento da mesma. 

8.6. Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do produto entregue
não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a
Contratada será chamada para, dentro do prazo máximo de 10 (dez) corridos,
fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das
penalidades  previstas  no  Edital,  e/ou  rescisão  da  Ata,  a  critério  da
Autoridade Competente.

9. PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições previstas no item
9 do Termo de Referência, Anexo II do Edital;

10. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

10.1. Conforme descrito no item 3, 6 e 11 do Termo de Referência Anexo II
deste Edital;

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

11.1.  As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE são as resultantes da
aplicação  da  Lei  nº.  8.666/93,  demais  normas  pertinentes,  bem  como,  às
previstas nos itens 7 e 8 do Termo de Referência, Anexo II do Edital;

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação
de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de
Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.

12.2.  A  Ata  de  Registro  de  Preços,  os  ajustes  dela  decorrentes,  suas
alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº 15.402/2018, Lei
Federal nº 8.666/93, demais normas, complementares e disposições desta Ata e
do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos
omissos.
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______12.3. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo
do Edital de Licitação – ___________________________”, o Edital de Licitação –
Pregão nº _______/SRP/2018/SML/PVH e a proposta da Contratada.

12.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

E, por estarem de acordo. lavram o presente instrumento, que lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.

Porto Velho ___ de _____ de 2018

_______________________________
Superintendente 

____________________________________
Pregoeiro

_____________________________
Empresa do Preço Registrado

(Futura Contratada)
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______ ANEXO VII-A DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

ARP Nº. ____/2018/PMPV/SML 
PROCESSO Nº. 02.0434/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. _____/2018/SML/PVH

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

Em obediência ao disposto no Art. 15,§ 1º do Decreto Municipal nº 15.402/2018,
segue, abaixo, relação dos licitantes que aderiram ao cadastro de reserva para
a ARP supramencionada, consistente no aceite em atender o(s) item(ns) a seguir
indicados, com preços iguais aos do licitante vencedor, consoantes registrados
neste instrumento e na proposta da adjudicatária, e conforme se constata por
meio da anuência incluída na Ata de realização da sessão pública do pregão.

Item
da 
ARP

DESCRIÇÃO MARCA FORNECEDOR/CLASSIFICADO QUE ADERIU AO
CADASTRO RESERVA DESTE CERTAME

ORD.
CLASSIFICADO
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______ ANEXO VIII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  COMPUTADORES,
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE
PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE _____ – ______,
DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,  PARA  OS
FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos ___dias do mês de ___do ano de dois mil e dezoito, 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  __________, representada  pelo  Sr.________________________,
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___/SPACC/PGM/2018,
devidamente autorizado nos autos do Processo Administrativo nº  02.0434/2017,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, 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: ___/SPACC/PGM/2018, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 02.00434/2017, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

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

2.2.  Os valores unitários serão aqueles ofertados na proposta de preços da
contratada.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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______4.1. Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respec-
tiva  Nota Fiscal ou a Nota Fiscal/Fatura  devidamente certificada pelo setor
competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente li-
quidada, observando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas
no termo de referência, anexo II do edital;

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

4.3. A Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, acompanhado da Nota Fis-
cal/Fatura, as Certidões que demonstrem a sua regularidade fiscal;

4.4.  Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ, verificarão se a contratada mantém
todas as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a comprova-
ção de se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal e o
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 – REAJUSTE

5.1. O valor desta contratação é  irreajustável durante a sua vigência, nos
termos da legislação vigente.

6. CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. Este contrato  ficará  limitado  à  vigência  de  créditos  orçamentários
referentes ao exercício financeiro da sua assinatura, conforme prevê o Art. 57
Caput, da Lei 8.666/93;

7  .  CLÁUSULA  SÉTIMA  –     PRAZO,  LOCAL  DE  ENTREGA,  CONDIÇÕES  DE  RECEBIMENTO,
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

7.1. O  fornecimento  do  (s)  equipamento(s)  dar-se-á,  no  prazo  de  até  30
(trinta) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva nota de
empenho;
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ocorrerão  de  acordo  com  as  necessidades  e  conveniências  das  Unidades
Administrativas,  e  desde  que  exista  o  respectivo  crédito  orçamentário,
mediante a emissão de Nota de Empenho;

7.3. Os equipamentos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da
SEMAD, sito a Rua: Liduína, n° 4989 – Bairro do Roque – CEP: 76.804-474;

7.4. A aceitação dos equipamentos no ato da sua entrega a DSTA/CMTI/GP será
considerada como de caráter provisório. A aceitação definitiva dar-se-á após a
instalação  e  configuração  dos  referidos  equipamentos  e  a  verificação  do
atendimento às especificações técnicas constantes neste instrumento.

7.5.  Serão recusados os equipamentos imprestáveis ou defeituosos, que não
atendam as especificações constantes neste instrumento e/ou que não estejam
adequados para uso.

7.6.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  equipamentos
ofertados, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes da
presente aquisição, correrão por conta exclusiva da contratada.

7.7. Os equipamentos deverão ser entregues com sistema operacional instalados,
configurados e ativados pela CONTRATADA;

7.8. O prazo para a entrega dos equipamentos, em caráter provisório, será de
30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura deste
contrato;

7.9.  Os  equipamentos  deverão  ser  entregues  devidamente  acondicionados,
garantindo a integridade dos mesmos, em suas embalagens originais lacradas;

7.10.  A Prefeitura Municipal de Porto Velho terá o prazo de 5 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data de conclusão dos serviços de instalação e
configuração dos equipamentos e softwares fornecidos, para emitir o termo de
recebimento provisório sobre os mesmos;

7.11. A Prefeitura Municipal de Porto Velho terá o prazo de 20 (vinte) dias
corridos,  contados  a  partir  da  data  de  emissão  do  termo  de  recebimento
provisório  dos  serviços  de  instalação  e  configuração  dos  equipamentos  e
softwares fornecidos, para emitir relatório de homologação da solução, ou
seja, emissão de termo de recebimento definitivo;

7.12. Os  equipamentos  e  serviços  serão  aceitos  se  e  somente  se  houver
comprovação  de  que  todos  os  requisitos  técnicos  especificados  neste
instrumento tenham sido atendidos e a solução se encontre em operação plena.
Essa comprovação será feita mediante observação direta das características dos
equipamentos, consulta à documentação técnica fornecida;

7.13. Os serviços de instalação, configuração e transferência de conhecimento
técnico deverão ser realizados conforme especificado em cada item;

7.14. O equipamento instalado e configurado tem a finalidade de garantir que a
solução  fornecida  esteja  operacional  no  ambiente  de  Produção,  e  de
Contingência caso exista;
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______7.15. Todos os serviços de instalação, configuração e falhas de hardware de
conhecimento  técnico  deverão  ser  executados  de  forma  presencial,  por
especialista(s) técnico(s) certificado(s) nos componentes pelo fabricante dos
mesmos com a devida apresentação de certificado(s) técnico(s) emitido(s) pelo
fabricante do(s) produto(s);

7.16. O  não  atendimento  do  prazo  fixado  no  item  7.1  poderá  implicar  na
aplicação das sanções definidas no Art. 87 da LEI nº 8.666/93 e ainda:

7.17. Do recebimento dos equipamentos

7.17.1. Nos  termos  do  art.  67  Lei  nº  8.666,  de  1993,  será  designado
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  e
determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  de  falhas  ou  defeitos
observados. 

7.17.2. O recebimento de equipamento de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros,
designados pela autoridade competente. 

7.17.3.  A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer
irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas  ou  vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993. 

7.17.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que  for  necessário  à  regularização  das  falhas  ou  defeitos  observados  e
encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as  providências
cabíveis. 

7.17.5.  Realizada  a  entrega  pela  Contratada,  a  Contratante,  realizará  o
recebimento conforme a seguir:

a) Provisoriamente,  em  até  05  (cinco)  dias,  para  efeito  de  posterior
verificação da conformidade do material com a especificação, mediante aposição
de  carimbo  de  recebimento  provisório  por  servidor  responsável  pelo
Almoxarifado no verso da fatura/nota fiscal; 

b) Definitivamente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do equipamento, e consequente
aceitação pela Comissão de Recebimento, designada pela autoridade competente;

7.17.6.  Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o (s) equipamentos
solicitado  não  atende  às  especificações  previamente  definidas  neste
instrumento, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte,
obrigando-se  a  contratada  providenciar  a  substituição  do  equipamento  não
aceito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

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

7.17.8. O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a
responsabilidade  da  contratada  pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta
execução deste contrato. 

7.18. Fornecimento

7.18.1. Os equipamentos deverão ser de linha normal de fabricação, 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.

7.18.2. A licitante deverá descrever claramente na proposta, além da Marca,
Tipo e Modelo do equipamento, e que se destinam a atender as exigências deste
instrumento;

7.18.3. O prazo de entrega deverá ser de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, no local especificado neste instrumento;

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

7.18.5. 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., até os que não tenham sido comentados nos
subitens listados, mas sejam imprescindíveis.

7.18.6. 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;

7.18.7.  Todos  os  equipamentos  ofertados  deverão  conter  as  seguintes
características:
 
7.18.7.1. A  solução  para  armazenamento  distribuído  de  dados  deverá  ser
montada/fabricada de acordo com as Normas Brasileiras inclusive com o Código
de Defesa do Consumidor.

7.18.7.2. As  licenças  dos  softwares  que  compõem  o  objeto  serão  do  tipo
permanente.

7.18.8.  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.

7.18.9. A empresa poderá emitir uma nota fiscal conjugada ou notas fiscais de
venda  para  os  materiais,  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.

7.19. Garantia E Assistência Técnica
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7.19.1.  Estação  De  Trabalho  Com  S.O.  Windows  10  Profissional  64  Bits
(ADMINISTRATIVO).

7.19.1.  Garantia  integral  de  48  (quarenta  e  oito)  meses  para  assistência
técnica será On site, em todo o Estado de Rondônia na Cidade de Porto Velho,
contados  da  data  da  entrega  definitiva  do  equipamento  e  seus  acessórios,
incluindo mão de obra e peças de reposição;

7.19.2. O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas
credenciadas  e  autorizadas  a  prestar  o  serviço  de  garantia  no  Estado  de
Rondônia na cidade de Porto Velho.

7.19.3. Informar o número do telefone, gratuito 0800 ou local, do fabricante
dos equipamentos para abertura dos chamados técnicos durante o período de
garantia dos equipamentos ofertados;

7.19.4. Informar  o  site  de  internet  do  fabricante  para  suporte  aos
equipamentos ofertados, no qual poderão ser obtidos drivers de instalação;

7.19.5. O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima deverá
ser realizado, no máximo, em 48 horas úteis contadas a partir do comunicado
formal de defeito;

7.19.6. A solução do problema deverá ocorrer em até 120 horas (5 dias) úteis
após a abertura do chamado técnico;

7.19.7.  Se não for possível, no tempo previsto acima por este modelo de
serviço de garantia, a total solução do problema, entende-se “equipamento
operante  no  seu  estado  original”,  todo  o  processo  de  “encaminhamento”  da
solução  deverá  ser  concluído,  no  mínimo,  no  próximo  dia  útil  conforme
supracitado. Entende-se como “encaminhamento”, defeito ou problema totalmente:
• Diagnosticado,
• Solução identificada e, se for o caso, 
• Peça de reposição encomendada, com respectiva visita técnica para troca
agendada; 

7.19.8.  No caso da necessidade da visita técnica no local, os técnicos da
contratada deverão ficar à disposição, pelo menos, de segunda a sexta-feira,
exceto  em  feriados  nacionais,  das  8h  às  18h,  horário  local,  devendo  o
respectivo agendamento ser aceito até pelo menos o dia útil anterior até as
17h;

7.19.9. O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui
mão de obra e peças, sendo que, em caso de necessidade de manutenção fora das
dependências da Prefeitura, deverão ser cobertos o transporte e o seguro, sem
nenhum ônus adicional à Prefeitura;

7.19.10.  A  assistência  técnica  deverá  contemplar  a  substituição  do  disco
rígido, em caso de e aviso de pré-falha, identificado pelo recurso de hardware
S.M.A.R.T;

7.19.11.  A  garantia  não  será  afetada  no  equipamento  entregue,  caso  a
Prefeitura do Município de Porto Velho venha a instalar placas de rede local,
de rede sem fio, de fax-modem, interfaces específicas para acionamento de
outros equipamentos, adicionar unidades de disco rígido, bem como alterar a
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______capacidade de memória RAM do equipamento ou efetuar troca do monitor de vídeo,
desde que esses itens não causem falha no equipamento, as peças adicionadas
não contemplarão a mesma garantia do equipamento; 
Observação:  Recomendamos  ainda  que  o  fornecedor  utilize  lacres  ou  selos
indicativos de manuseio do equipamento.

7.19.12. A instalação física, desembalagem e afins serão realizados pelo corpo
técnico do CMTI;

7.19.13.  Em situações onde há acidentes elétricos, oscilações de energia e
surtos de tensão, entendemos que a fonte do equipamento deverá ter resiliência
para suportar os picos e quedas de menor grau, naturais da própria rede
elétrica, e portanto consideramos que essas falhas devem ser cobertas pela
garantia.  No  caso  de  intempéries  ou  o  mau  uso,  acidentes  causados  por
terceiros, falta de infraestrutura, quedas físicas do equipamento ou desastres
naturais, como raios, enchentes e afins, entendemos que a CONTRATADA não será
obrigada a suprir novo equipamento.

7.19.14.  Estação De Trabalho Com S.O. Windows 10 Profissional 64 Bits(Para
Engenharia).

7.19.14.1.  A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta)
meses Atendimento Local (on site), em todo o Estado de Rondônia na Cidade de
Porto Velho, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem
prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante;

7.19.14.2. O serviço de garantia será exigido da empresa vencedora. Caberá a
mesma prover o serviço de garantia, seja através de sua equipe de helpdesk, do
fabricante ou rede autorizada pelo mesmo;

7.19.14.3.  A  DSTA/CMTI/SGG  remeterá  à  empresa  vencedora  a  lista  de
equipamentos  que  apresentarem  defeito,  dentro  do  período  de  garantia,
acompanhado do número de série de cada equipamento e a descrição do defeito,
cabendo  a  esta  empresa  dar  encaminhamento  a  solicitação.  Não  será  aceito
nenhum outro meio para a solicitação deste serviço de garantia;

7.19.14.4. A empresa vencedora deverá fornecer endereço de e-mail e número de
telefone para receber as solicitações de serviço de garantia do DSTA/CMTI/SGG.
A partir do momento em que for aberto o chamado, via telefone ou mensagem
eletrônica  (e-mail),  com  os  serviços  solicitados,  a  empresa  (licitante)
vencedora  terá 03 (dias) dias úteis  para atender ao chamado e até 30 dias
corridos para a solução do defeito. O não atendimento ao chamado no prazo
estipulado acarretará as penalidades contidas neste instrumento;

7.19.14.5.  Caso  seja  necessário  a  retirada  do  equipamento  com  defeito,  a
empresa vencedora deverá prover a substituição por outro do mesmo modelo ou
superior até que o equipamento consertado retorne para o DSTA/CMTI/SGG;

7.19.14.6. Caso o período para conserto seja superior a 30 dias corridos, a
empresa vencedora deverá substituir o equipamento com defeito por um novo em
definitivo;

7.19.14.7.  Caso  a  contratada  não  seja  fabricante  dos  equipamentos  da
marca/modelo ofertado, deverá apresentar documento de credenciamento junto ao
fabricante do equipamento;
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7.19.14.8. Comprovação através de catálogo ou declaração do fabricante que o
modelo ofertado é da linha corporativa;

7.19.14.9.  A instalação física, desembalagem e afins serão realizados pelo
corpo técnico do CMTI;

7.19.14.10. Em situações onde há acidentes elétricos, oscilações de energia e
surtos de tensão, entendemos que a fonte do equipamento deverá ter resiliência
para suportar os picos e quedas de menor grau, naturais da própria rede
elétrica, e portanto consideramos que essas falhas devem ser cobertas pela
garantia.  No  caso  de  intempéries  ou  o  mau  uso,  acidentes  causados  por
terceiros, falta de infraestrutura, quedas físicas do equipamento ou desastres
naturais, como raios, enchentes e afins, entendemos que a CONTRATADA não será
obrigada a suprir novo equipamento.

7.19.15.  Estação De Trabalho Com S.O. Windows 10 Profissional 64 Bits(Para
Desenvolvimento).

7.19.15.1.  A garantia de funcionamento será pelo período de 5 (cinco) anos
para todos os elementos fornecidos (microcomputador e monitor de vídeo) onsite
contada a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de
qualquer política de garantia adicional oferecido pelo fabricante. O licitante
deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida
pelo  fabricante,  garantia  deverá  comprovada  mediante  apresentação  de
declaração emitida pelo fabricante;

7.19.15.2. O fabricante do equipamento deverá informar qual a sua estrutura
própria e/ou as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o
serviço de garantia na cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia.

7.19.15.3. O fabricante e o fornecedor do equipamento deverão dispor de um
número telefônico gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de
garantia;

7.19.15.4. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem
estar disponíveis para download na website do fornecedor do equipamento;

7.19.15.5. O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento
de suporte técnico on line;

7.19.15.6. O atendimento será em horário comercial, das 8:00 as 18:00 horas,
de segunda a sexta-feira, via site.

7.19.15.7. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 02
(dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado o chamado
técnico devidamente formalizado;

7.19.15.8. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 05
(cinco) dias úteis, a partir do momento em que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento
no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento
tornar  –  se  inviável,  a  Contratada  deverá  substituí-lo  por  outro,  com
características  e  capacidades  iguais  ou  superiores  ao  substituído.  Os
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7.19.15.9. Em situações onde há acidentes elétricos, oscilações de energia e
surtos de tensão, entendemos que a fonte do equipamento deverá ter resiliência
para suportar os picos e quedas de menor grau, naturais da própria rede
elétrica, e portanto consideramos que essas falhas devem ser cobertas pela
garantia.  No  caso  de  intempéries  ou  o  mau  uso,  acidentes  causados  por
terceiros, falta de infraestrutura, quedas físicas do equipamento ou desastres
naturais, como raios, enchentes e afins, entendemos que a CONTRATADA não será
obrigada a suprir novo equipamento.

7.19.16. Monitor De Vídeo Tipo Led Ou Tecnologia Superior.

7.19.16.1.  A garantia de funcionamento será pelo período de 5 (cinco) anos
para todos os elementos fornecidos (monitor de vídeo) onsite contada a partir
do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de
garantia adicional oferecido pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em
sua  proposta,  os  termos  da  garantia  adicional  oferecida  pelo  fabricante,
garantia deverá comprovada mediante apresentação de declaração emitida pelo
fabricante;

7.19.16.2.  O fabricante do equipamento deverá informar qual a sua estrutura
própria e/ou as assistências técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o
serviço de garantia na cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. O
documento deve ser incluso na proposta técnica;

7.19.16.3. O fabricante e o fornecedor do equipamento deverão dispor de um
número telefônico gratuito para suporte técnico e abertura de chamados de
garantia;

7.19.16.4. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem
estar disponíveis para download na website do fornecedor do equipamento;

7.19.16.5. O fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento
de suporte técnico on line;

7.19.16.6. O atendimento será em horário comercial, das 8:00 as 18:00 horas,
de segunda a sexta-feira, via site.

7.19.16.7. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 02
(dois) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado o chamado
técnico devidamente formalizado;

7.19.16.8. O tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 05
(cinco) dias úteis, a partir do momento em que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento
no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento
tornar-se  inviável,  a  Contratada  deverá  substituí-lo  por  outro,  com
características  e  capacidades  iguais  ou  superiores  ao  substituído.  Os
Procedimentos de abertura e fechamento dos chamados serão acertados entre as
partes;
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______7.19.16.9. Em situações onde há acidentes elétricos, oscilações de energia e
surtos de tensão, entendemos que a fonte do equipamento deverá ter resiliência
para suportar os picos e quedas de menor grau, naturais da própria rede
elétrica, e portanto consideramos que essas falhas devem ser cobertas pela
garantia.  No  caso  de  intempéries  ou  o  mau  uso,  acidentes  causados  por
terceiros, falta de infraestrutura, quedas físicas do equipamento ou desastres
naturais, como raios, enchentes e afins, entendemos que a CONTRATADA não será
obrigada a suprir novo equipamento.

7.20. Categorização Dos Chamados Técnicos

7.20.1. Os chamados técnicos serão categorizados em níveis de severidade,
conforme descrito na tabela 1 abaixo:

Nível Descrição

1
Equipamento total ou parcialmente inoperante, com degradação
de desempenho ou ocorrência de mau funcionamento

2
Equipamento operante com ocorrência de alarmes; consultas gerais
sobre  administração,  configuração,  otimização,  defeitos  ou
utilização.

7.20.2. O  nível  de  severidade  dos  chamados  deverão  ser  comunicado  ao
CONTRATADO no momento de sua abertura; 

7.20.3. De acordo com a tabela 2 abaixo, os chamados técnicos deverão ser
atendidos nos seguintes prazos;

Níveis de
severidade do

chamado

Descrição

1 Até 02 (duas) horas para o início do atendimento.

2 Até  36  (trinta  e  seis)  horas  para  o  início  do
atendimento;

7.20.4. O atendimento de um chamado técnico será considerado solucionado de
acordo com a tabela 3 abaixo: 

Nível Descrição

1 O equipamento estiver operante, sem degradação de desempenho ou
ocorrência de mau funcionamento.
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2 Equipamento operante com ocorrência de alarmes; consultas gerais
sobre  administração,  configuração,  otimização,  defeitos  ou
utilização.

7.20.5. O nível de severidade de um chamado poderá ser reclassificado pela
CMTI. Neste caso, haverá nova contagem de prazo, conforme o novo nível de
severidade;

7.20.6. O  CONTRATADO  se  compromete  a  realizar  até  duas  movimentações  da
solução  de  armazenamento  de  dados  dentro  do  ambiente  da  CMTI  sem  ônus
adicional ou perda de garantia. 

7.20.7.  Ao  final  de  cada  processo  de  chamado  técnico  de  acionamento  do
suporte, deverá ser apresentado relatório de visita contendo a data e hora do
chamado, do início e do término do atendimento, bem como a identificação do
defeito  e  as  providências  adotadas,  com  o  devido  ateste  de  servidor  da
CONTRATANTE.

7.20.8. No impedimento da contratada na resolução do(s) problema(s) quando do
chamado técnico, a contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente ou
de  superior  configuração  como  backup,  até  que  seja  sanado  o  defeito  do
equipamento do contratante;

7.20.9. Caso haja 03 (três) chamadas para problemas da mesma natureza, no
mesmo equipamento, em um período de 30 dias, o fornecedor deverá substituir o
equipamento por um novo de igual configuração ou superior;

7.20.10.  O  fornecedor  deverá  garantir  assistência  técnica  do  próprio
fabricante  dos  equipamentos,  capaz  de  atender  nos  locais  de  alocação  dos
equipamentos com, no mínimo, uma central de assistência técnica.

7.20.11. Assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais
salvo  nos  casos  fundamentados  por  escrito  e  aceitos  pelo  responsável  da
Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela DSTA/CMTI/SGG.

7.20.12.  A assistência técnica deverá marcar com antecedência o horário de
atendimento do chamado técnico.

7.20.13. O único caso em que a garantia não cobrirá será para a falha no
equipamento  ocorrida  por  problemas  elétricos  na  rede  elétrica  ou  atos  de
vandalismo. A ocorrência quando por problemas elétricos deverá ser comprovada
através de laudo técnico de engenheiro que comprove a ocorrência da falha por
comportamento inadequado da rede elétrica.

8. CLÁUSULA OITAVA – RECURSOS

8.1. As despesas decorrentes desta contratação, correrão à conta dos recursos
específicos  consignados  no  orçamento  da  Prefeitura  do  Município  de  Porto
Velho,  que  tem  como  Fonte  de  Recursos,  Projeto  Atividade  e  Elemento  de
Despesa:

ITEM SECRETARIA RECURSOS
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01
SEMPOG

Projeto de Atividade: 05.01.04.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

02 PGM
Projeto de Atividade: 04.01.04.122.0007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

03 FUNCULTURAL
Projeto de Atividade: 02.21.122.007.2.303
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

04 SEMISB
Projeto de Atividade: 10.01.15.122.007.2.303
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

05 SEMASF
Projeto de Atividade: 12.01.08.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

06 SEMTRAN
Projeto de Atividade: 14.01.07.122.007.2.001
Elemento de Despesa:44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

07 SEMI

Projeto de Atividade: 16.01.18.122.0181.2.604(SEMA)
Projeto de Atividade: 
16.02.04.122.007.2.001(SEMDESTUR)
Projeto de Atividade: 
16.03.20.122.007.2.001(SEMAGRIC)
Elemento de Despesa:44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

08 SEMUSA

Projeto de Atividade: 08.31.10.302.329.2.669
Projeto de Atividade: 08.31.10.302.329.2.280
Projeto de Atividade: 08.31.10.301.335.2.672
Projeto de Atividade: 08.31.10.301.335.2.673
Projeto de Atividade: 08.31.10.122.336.2.675
Projeto de Atividade: 08.31.10.122.336.1.678
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.23 e 01.07

09 CME
Projeto de Atividade: 09.02.04.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

10 SEMFAZ
Projeto de Atividade: 06.01.04.122.032.2.905
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

11 SEMAD
Projeto de Atividade: 07.01.04.122.007.2.001
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

12 GABINETE  DO
PREFEITO

Projeto de Atividade: 20.01.04.122.007.2.001
Projeto de Atividade: 20.01.04.122.007.2.812
Projeto de Atividade: 20.01.04.122.293.2.819
Projeto de Atividade: 20.01.04.122.356.2.844
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

13 SEMES Projeto de Atividade: 13.01.27.122.007.2.001

105                                                                       Superintendência Municipal de Licitações –
SML 

Av. Carlos Gomes, 2776 – Bairro São Cristóvão
Porto Velho – RO/ CEP: 76.804.022
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com



Processo n.º 02.0434/2017

Fl._______________________

Visto_____________________

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

______________________________________________________________________________________________
______

Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

14 CGM
Projeto de Atividade: 03.01.04.122.007.2.183
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

15 SEMUR
Projeto de Atividade: 18.01.16.122.007.2.724
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

16 SEMED
Projeto de Atividade: 09.01.12.122.313.2.713
Elemento de Despesa: 44.90.52
Fonte de Recurso: 01.00

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação da Lei nº.
8.666/93, demais normas pertinentes, bem como, as previstas neste instrumento,
no Termo de Referência e as constantes no Edital.

9.2. 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;

9.3. 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;

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

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

9.6. A  CONTRATADA  se  responsabiliza  por  todas  as  despesas  decorrentes  do
objeto  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 responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do Contrato;

9.7. Manter  durante  o  fornecimento  do  objeto  deste  instrumento,  em
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.8.  Entregar  o  objeto  de  acordo  com  as  especificações  constantes  no
detalhamento  do  objeto,  dentro  do  prazo  e  local  estabelecidos  pela
CONTRATANTE.

9.9.  Os objetos a serem entregues estarão sujeitos a aceitação plena pela
Contratante e, para tanto, será submetido ao recebimento provisório, onde uma
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______Comissão de Recebimento designada pela Contratante fará a conferência deste
com as especificações contidas neste instrumento e caso estejam de acordo,
será atestado o seu recebimento definitivo mediante Termo de Recebimento;

9.10.  Caso  os  objetos  a  serem  entregues  estejam  em  desacordo  com  as
especificações contidas neste instrumento, a Comissão rejeitará o recebimento
do mesmo;

9.11. 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;

9.12.  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;

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

9.14. Os equipamentos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica
original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo;

9.15. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados com as versões mais
recentes de hardware e de sistema operacional;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento e
seus anexos; 

10.2. Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos
equipamentos recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste
instrumento e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

10.3. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído,
reparado ou corrigido; 

10.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado; 

10.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento e seus anexos; 

10.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada  com  terceiros,  ainda  que  vinculados  à  execução  do  presente
instrumento, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

10.7. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo
não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade
dos preços registrados em Ata. 
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______10.8. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados.  Empenhar  os  recursos  necessários,  garantindo  o  pagamento.
Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  os  equipamentos  entregues  fora  das
especificações deste instrumento e cumprir com as disposições editalícias e da
Ata de Registro de Preços.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições deste contrato,
serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 12.846/2013 e
8.666/93. As sanções administrativas, serão aplicadas, observando sempre a ga-
rantia da ampla defesa e o contraditório;

11.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência deste contrato; 

11.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.4. Fraudar na execução deste contrato; 

11.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.6. Cometer fraude fiscal; 

11.7. Não mantiver a proposta. 

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

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

11.10. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

11.11. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste
contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.12.  Em  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no  mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida; 

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

11.14. Impedimento de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até
cinco anos; 

11.15. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados; 
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______11.16. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº
8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que: 

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

11.16.2.  Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do
certame licitatório; 

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

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

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. A  inexecução  total  ou  parcial,  pela  CONTRATADA,  das  obrigações
estabelecidas no presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao
CONTRATANTE o direito de promover contratações para a entrega dos materiais,
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 na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem
justa causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil;

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

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

f) 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
Administração Municipal.

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.
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______13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 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 este contrato, por inexecução parcial, total ou
na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir este 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 QUARTA – VINCULAÇÃO

14.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Edital  de
PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº____  às  fls.__,  e  à  proposta  da  CONTRATADA,  fls.___,
conforme documentos constantes nos autos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

15.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no
todo ou em parte.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASOS OMISSOS

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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – HABILITAÇÃO

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

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

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO

19.1.  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 e duas testemunhas
que também os assinam, dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu
fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela
Procuradoria Geral do Município.
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______

Porto Velho, _____ de _______de 2018
_____________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____ – ______

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:
JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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