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

 EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 09.00186/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2019/SML/PVH 

LICITAÇÃO PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 

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

Dúvidas: (69) 3901-3639
pregoes.sml@gmail.com 

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 153/2019/SML/PVH, MENOR PREÇO

OBJETO:  AQUISIÇÃO  E  INSTALAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA,  visando  atender  a
Biblioteca  Viveiro  das  Letras,  através  da  Secretária  Municipal  de  Educação  –  SEMED
conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas,  nos Anexos I e II
deste Edital.

VALOR ESTIMADO: R$ 51.669,02 (Cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e nove reais dois
centavos).

Data de Abertura: 12 de dezembro de 2019 às 09h:30min (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, 29 de novembro de 2019

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS

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

 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2019

PROCESSO N° 09.00186/2018
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

PREÂMBULO

A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML, vem, por intermédio do pregoeiro (a)
designado  pela  Portaria  nº  003/2019/SML  de  04/03/2019,  publicado  no  Diário
Oficial dos Municípios Rondonienses n. 2409 de  04.03.2019, 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, Decreto Municipal nº 10.300 de 17.02.2006, Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e demais normas regulamentares
estabelecidas neste edital e seus anexos.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, visando atender a Biblioteca
Viveiro  das  Letras,  através  da  Secretária  Municipal  de  Educação  –  SEMED  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. 

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/11/2019 às 16h:00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/12/2019 às 09h30min;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/12/2019 às 09h30min;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 12/12/2019 às 10h30min;

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 seus Anexos/Preços Referência;
c) Anexo III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
d) Anexo IV: Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo de Habilitação;
e) Anexo V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas Relativas ao Trabalho
do Menor;
f) Anexo VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. DA DESPESA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO

3.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Edital, correrá por conta dos
recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Porto Velho,
assim detalhado:

Programa: 313 - Apoio Administrativo
Projeto Atividade: 09.01.12.122.313.2.713
Fonte de Recurso: 02.12-10.01
Elemento de Despesa. 4.4.90.52

3.2. O valor estimado para contratação é de R$ 51.669,02 (Cinquenta e um mil seiscentos
e sessenta e nove reais dois centavos)

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderá participar deste Pregão as empresas mencionadas no item 2.1, deste Edital,
regularmente  estabelecida  no  País,  credenciadas  ou  não  no  Sistema  de  Cadastro  de
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Fornecedores do Município de Porto Velho, no Sistema de Cadastramento de Fornecedores –
SICAF desde que atendam 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 portal de licitações no
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 o Município de Porto Velho,
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  penalidade  de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, por prazo
não superior a 2 (dois) anos, aplicada por órgão da Administração Pública Direta ou
Indireta,  nas  esferas  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  desde  que  o  Ato  tenha  sido
publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso;

c) sejam, nos termos do art. 87 IV, da Lei 8.666/93, declaradas inidôneas para fins de
participação em licitação ou contratação com a Administração Pública Direta ou Indireta,
nas esferas Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, nos termos da legislação aplicável,  desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso;

d) se encontrem sob falência, 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. DA 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. 

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 desclassificação da
Superintendência Municipal de Licitações – SML 
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proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos
decorrentes da entrega dos materiais, objeto desta licitação, tais como transporte, mão
de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerci-
ais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias
à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do presente Pregão.

5.1.7. Após abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-
corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicada no preâmbulo deste edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. A empresa arrematante deverá encaminhar, no prazo de até 2 (duas)horas, contadas da
solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, os documentos exigidos neste edi-
tal para fins de habilitação e proposta de preços adequada ao lance final ou valor nego-
ciado, quando houver, por meio eletrônico (e-mail: prego  e  s.sml@gmail.com).

6.2. O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a), poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e justificada do licitante, enviada ao e-mail acima, desde que solicitado antes
de findo o prazo estabelecido no item 6.1 e formalmente aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

6.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final,
de acordo com as especificações técnicas do objeto ofertado constantes nos Anexos I e II
deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa (advertência, multa, suspen-
são do direito de licitar e/ou declaração de inidoneidade);
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6.4. 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,  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, em Real, utilizando-se apenas duas casas decimais
após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado ri-
gorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra con-
dição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando estabelecido desde já,
que na hipótese de divergência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário
para fins de apuração do real valor da proposta;

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

6.6. 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.

6.7.  Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhetos, impressos e/ou
outros documentos referentes aos materiais licitados, enviando-os em tempo hábil, esca-
neados para o e-mail pregoes.sml@gmail.com, a fim de proporcionar ao Pregoeiro, maiores
condições de aferição da qualidade e aceitabilidade do bem ofertado.

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

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

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS

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

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR ITEM, sendo que
as propostas deverão conter preços unitários e totais, 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);
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III.  Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus
preços unitários e total 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 neces-
sidade 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. A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação ou
documentos  desatualizados  no  SICAF,  deverão  ser  escaneados  dos  originais,  estar
assinados, rubricados, quando enviados via correio eletrônico.

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, o Pregoeiro
(a) considerará a proponente DESCLASSIFICADA.

8.3.4.  Quando houver desclassificação/inabilitação da primeira colocada, a proposta de
preços e documentos exigidos para habilitação da 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, para a
Superintendência Municipal de Licitações – SML, situada na  Av. Carlos Gomes, nº 2776,
Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua
face externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº153/2019
PROCESSO Nº 09.00186.2018
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4. Se a proposta não for aceitável e o Licitante recursar-se à negociação dos valores
iniciais, quando estes estiverem acima do estimado pela Administração, conforme limites
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro examinará a Proposta subsequente
e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital.

8.5. Ocorrendo o previsto acima e, havendo mais de um licitante interessado em negociar,
o pregoeiro(a) consignará o prazo de 1 (um) dia útil para manifestação dos interessados,
o pregoeiro(a) deverá observar a ordem de classificação final do ITEM para negociação,
como forma de garantir a lisura do procedimento. 

8.6. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes
atender  às  solicitações  no  prazo  por  ele  estipulado,  contado  do  recebimento  da
convocação, sob pena de desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer
de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município/RO ou, ainda, de pessoas
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

8.7. O Pregoeiro  poderá  sanar  erros  ou  falhas  que  não  alterem  a  substância  das
propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho  fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
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8.8. Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual
estão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará
disponibilizada na Internet para acesso livre, imediatamente após encerramento da sessão
pública.

9. DA HABILITAÇÃO

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

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

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

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

9.1.4. DECLARAÇÕES: 

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

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

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

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

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

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

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

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

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

9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

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

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

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

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

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

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

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

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

9.5.1.  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;

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

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

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

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

9.5.3.2. As  exigências  constantes  nos  subitens  9.5.3 e  9.5.3.1,  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;
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9.5.4.  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei  o  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis assim apresentados:

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

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

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

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

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

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

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

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do
índice  de Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez Corrente (LC),  com o
resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas;

9.5.7.  A Empresa Licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer dos
índices  constantes  do  sub-item  9.5.6 deste  Edital,  deverá  comprovar  capital  social
registrado  ou  património  líquido  mínimo  de  5%  (cinco  por  cento) do  montante  da
contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93. 

9.5.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor
da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou na
omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão,
ressalvado o disposto nos subitens abaixo:
 
9.5.8.1. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser
juntada à documentação:

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada
está  apta  econômica  e  financeiramente  a  participar  de  procedimento  licitatório  nos
termos da Lei 8.666/93;

b Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do art. 58 da
Lei nº 11.101/05, em caso de recuperação judicial; ou da homologação judicial do plano
de recuperação, no caso de recuperação extrajudicial.

9.5.8.2. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou extrajudicial devem
comprovar  todos  os  demais  requisitos  para  habilitação  econômico-financeira  exigidos
neste Edital, sob pena de inabilitação.
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9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

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

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

9.6.3.  De  igual  forma  poderá  ser  substituída  pelo  Registro  Cadastral  no  SICAF a
documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 9.2 (alíneas “a” a “c”), 9.3
(alíneas “b” a “g”) e 9.5 (9.5.1 a 9.5.7) deste Edital, enquanto durar o termo de adesão
correspondente.

9.6.3.1.  Em  relação  à  Habilitação  Econômico-Financeira  (9.5  a  9.5.7),  ainda  que  a
informação  conste  do  SICAF  e  a  licitante  não  apresente  o  Balanço  Patrimonial,  o
Pregoeiro  ou  Equipe  de  Apoio  efetuará  consulta  para  emissão  do  Balanço  Patrimonial
disponibilizado no sistema.

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

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

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz ou,
se  for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente em nome desta,
exceto aqueles que pela própria natureza,  comprovadamente, forem emitidos somente em
nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é  obrigatória,  é  de  exclusiva
responsabilidade do licitante.

9.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro
examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de  classificação,  verificando  a  sua
aceitabilidade  e  procedendo  a  sua  habilitação,  repetindo  esse  procedimento
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda a este
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

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

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

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

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

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

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

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

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

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

10.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência deste direito, promovendo
o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);

10.2.2. Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentar as
razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do
recorrente.

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

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

10.5.  As  impugnações,  recursos  administrativos  e  contrarrazões  de  recursos  tratados
neste Edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro(a) da Superintendência Municipal de
Licitações responsável pela condução do processo, o qual deverá receber, analisar e
decidi-los, no âmbito de suas competências.

10.5.1. Os  instrumentos  de  que  tratam  este  subitem  (impugnações,  recursos  ou
contrarrazões) deverão ser remetidos exclusivamente para o e-mail pregoes.sml@gmail.com,
respeitados os prazos definidos em lei e neste edital e ainda,  observando-se em todo
caso o horário de expediente deste Órgão, ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-
feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão de intempestividade.

10.5.2. No caso de haver interposição de recursos administrativos neste Pregão, quando
o(a) Pregoeiro(a) mantiver sua Decisão após o julgamento, deverá submetê-la à Autoridade
Competente para o Julgamento e Decisão Hierárquica.

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

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

11.2. Ocorrendo recurso (s), depois de proferida a decisão e feita a comunicação ao (s)
interessado  (s),  o  objeto  da  licitação  será  ADJUDICADO pela  Superintendente ao  (s)
licitante (s) vencedor (es).
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11.3. Caberá à Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o resultado do pregão,
após cumpridas as formalidades e etapas do procedimento licitatório.

12. INSTRUMENTALIZAÇÃO, VIGÊNCIA E REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO

12.1. O fornecimento decorrente deste Termo, em razão de tratar-se de entrega no praz
máximo de 30(trinta) dias corridos e, considerando o disposto no art. 62, §4º da Lei
Nacional n. 8.666/93, será instrumentalizado por meio de Nota de Empenho, que terá força
obrigacional  e vinculará  a licitante  à sua  proposta, a  este Termo  e ao  Edital de
Licitação respectivo, sem prejuízo às demais obrigações decorrentes de Lei e normas;

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

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

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

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

13.1 Conforme disposições contidas no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1.  As  obrigações  da  Contratada  e  Contratante  são  as  estabelecidas  no  Termo  de
Referência, Anexo II deste Edital. 

15. FORMA DE PAGAMENTO

15.1. Conforme disposições contidas no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

16. PENALIDADES

16.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente instrumento,
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 e ainda:
 
16.1.1. Conforme advertências e multas constantes no Termo de Referência, Anexo II deste
Edital.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação
vigente, reserva-se ao direito de  anular  ou  revogar, no todo ou em parte, a presente
licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006.

17.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo (s) mesmo
(s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o (s)
prazo (s) inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.

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

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

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

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

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

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

18. DO FORO

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

Porto Velho - RO, 29 de novembro de 2019

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS

----------------------
PREGOEIRA
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ANEXO I DO EDITAL
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO/MODELO DE PROPOSTA

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2019/SML

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa:

Endereço Completo com CEP: 

Banco:____________ Agência:______________ Conta-Corrente: ____________

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: Conforme Termo de Referência, anexo II do Edital.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA INFORMÁTICA (Estação de Trabalho, Nobreak, Roteador...),
visando atender a Biblioteca Viveiro das Letras, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
R$

01 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  2
cores e mínimo de 4 threads;
1.3-Clock  real  de  mínimo  de  3.2
GHz, Cache L3 de mínimo de 3 MB e
FSB de 1.333 MHz;
2- MEMÓRIA
2.1-Instalada 8 GB(1 X 8GB) ou (2 X
4GB);
2.2-Padrão  DDR3  –  1866MHz
(compatível  com  a  placa-mãe  e
processador  ofertado)  OU  DDR4  –
2133MHz ou superior (compatível com
a  placa-mãe  e  processador
ofertado);
2.3-Expansível miníma de 16GB;
2.4-Deve  implementar  tecnologia
dual-channel;
3-BIOS

UND 12  
3.416,67 41.000,04
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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  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-Pelo  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  4(quatro)
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-Não  serão  aceitas  adaptações,
tais  como  o  uso  de  parafusos
recartilhados;
5.6-O gabinete  bem como  todos os
seus  componentes  internos  devem
estar em conformidade com o padrão
internacional RoHS ou equivalência
técnica;
5.7-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:
5.7.1-LEDs  no  painel  frontal  do
gabinete com combinação de sinais
para  diagnóstico  de  falhas  de
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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;
5.7.2-Combinações  de  Códigos  de
“Beeps”  que  sinalizem  informações
prévias  de  falha  de  boot  de
componentes de hardware;
5.7.3-Grupos de Mensagens de Erro
na tela  do monitor  que sinalizem
informações  prévias  de  falha  de
boot de componentes de hardware;
5.7.4-  Opção  de  ferramenta  de
diagnóstico,  funções  de  testes
rápidos  e  identificação  de
problemas dentro  da BIOS  para no
mínimo drive de disco e boot.
5.7.5-Trava/Kit de Segurança;
5.7.6-Cadeado em anilha.
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 mínimo
de  200 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  mínimo  de   500
GB;
7.2-Interface SATA 3.0 (6Gb/s);
8-AUDIO
8.1-Áudio tipo high definition (hd)
áudio;
8.2-Possuir  alto  falante  de  no
mínimo 01 watt interno ao gabinete;
9- ADAPTADOR DE REDE
9.1-Um adaptador de rede ethernet
10baset/100basetx/1000baset;
9.2-Em conformidade com os padrões
IEEE 802.1p, 802.1q,802.3, 802.3ab;
9.3-Autosense, com conectores tipo
RJ45;
10- MONITOR DE VÍDEO
10.1-Configuração mínima de  Tela
plana de 18.5” (polegadas) LED do
mesmo fabricante do equipamento;
10.2-Devendo seguir o mesmo padrão
de cores do gabinete, será aceito
regime  OEM,  mantendo  os  mesmos
padrões de garantia do gabinete;
10.3-Resolução Mínima : (1366x768) 
e  Máxima de (1600x900) – 
“Aceitável resolução Mínima”;
10.4-Dot Pitch Horizontal máximo de
0.28 mm (OPCIONAL);
10.5-Contraste  Estático  de  1000:1
ou superior;
10.6-Luminância  de  mínimo  de  200
cd/m²  e  máxima  de  250  cd/m²
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“Aceital luminância mínima”;
10.7-Tempo de resposta de mínimo de
5 ms , máxima de 16ms;
10.8-Possui Controles Digitais para
todos  os  ajustes  (brilho,
contraste,  tamanho,  posição
horizontal e vertical da tela).
10.9-Seletor  de  tensão  automático
AC  100/240V-50/60Hz;  
11-TECLADO
11.1-Enhanced  Brasil  ABNT2,  104
teclas;
11.2-Possui Apoio Ergonômico;
11.3-Interface de conexão USB;
11.4-Teclado do mesmo fabricante da
CPU e manter os mesmos padrões de
cores do gabinete;
12-MOUSE
12.1-Mouse tipo óptico;
12.2-Conexão tipo USB ;
12.3-Resolução mínima de 800 DPI;
12.4-Do  mesmo  fabricante  do
computador ofertado;
12.5-Mesmo  padrão  de  cores  do
gabinete e do mesmo fabricante;
12.6- 3 botões com scroll;
12.7-Acompanha Mouse-Pad;
12.8-Tamanho padrão para desktop.
13-SISTEMA OPERACIONAL
13.1-Sistema operacional instalado
Windows 10 Professional ou superior
devidamente instalado e licenciado;
13.2-Idioma Português – Brasil;
13.3-Deve  estar  Ativado  e  pronto
para utilização pelo usuário;
13.4-Licença  de  utilização  da
Microsoft;
14-GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
ATENDIMENTO
14.1-Garantia integral de mínimo de
12(doze)  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;
14.2-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;
14.3-  Informar  o  número  do
telefone, gratuito 0800 ou local,
do fabricante dos equipamentos para
abertura  dos  chamados  técnicos
durante o período de garantia dos
produtos ofertados;
14.4-Informar o site de internet do
fabricante  para  suporte  aos
produtos ofertados, no qual poderão
ser obtidos drivers de instalação;
14.5-O  atendimento  no  período
coberto  pela  garantia  descrita
acima  deverá  ser  realizado,  no
máximo, em 24 horas úteis contadas
a partir  do comunicado  formal de
defeito;
14.6- A solução do problema deverá
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ocorrer em até 72 horas úteis após
a abertura do chamado técnico;
14.7- 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 :
14.7.1-Diagnosticado,
14.7.2-Solução  identificada  e,  se
for o caso,
14.7.3-Peça  de  reposição
encomendada, com respectiva visita
técnica para troca agendada;
14.8-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  diaútil  anterior  até  as
17h;  
14.9-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;
14.10-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;
14.11-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;
15-CERTIFICAÇÕES
15.1-Registro  do  fabricante  e  da
marca  do  equipamento  noINPI
(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
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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  e/ou   normas
brasileiras  compatíveis,  essa
característica  deverá  ser
comprovada  obrigatoriamente  pela
listagem  do  equipamento  no  sítio
http://www.energystar.gov;
15.6-Registro no EPEAT e/ou normas
brasileiras compatíveis (electronic
product  environmentalassessment
tool)  da  agência  de  proteção
ambiental   (EPA),  na  categoria
GOLD;
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/d
efault.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
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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, 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.
Modelo  de  Referência:  Computador
NTC COMPUTADORES PRO AMD FX – 5611
ou Equivalência Técnica

02 NOBREAK DE MÍNIMO DE 600 VA 
1-ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
1.1-Mínimo  de  600  VA,
microprocessado,  estabilizador  e
filtro de linha interna; 
1.2-Tecnologia Line Interactive ou
equivalência técnica;
1.3-Tecnologia   true   RMS ou
equivalência técnica;
1.4-Microprocessador  Risc  ou  Cisc
de alta  velocidade  com  memória
flash;
1.5-Mínimo  de  03  tomadas,  PADRÃO
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NBR 14136:2012;
1.6-Bateria  Interna:  mínimo  de  1
Bat 12Vdc / 7 Ah;
1.7-Autonomia mínima de 25 minutos;
1.8-Indicadores  visuais:  rede/
bateria / carga;
1.9-Proteção  no  inversor  contra
sobrecarga e curto-circuito;
1.10-Proteção contra descarga total
de baterias;
1.11-Proteção contra sobretensão e
subtensão de rede elétrica;
1.12-Energia de surto 276J;
1.13-Gerenciador  de  baterias:
informa  quando  a  bateria  precisa
ser substituída.;
1.14-Chave liga/desliga embutida;
1.15-Fusíveis e varistores de ação
rápida;
1.16-Função  MUTE,  inibe  o  alarme
sonoro;
1.17-Entrada  bivolt  110/220V,
estabilizado, saída para 115v;
1.18-Frequência de Entrada 60Hz + 4
;
1.19-Frequência:  60Hz  +  1%  (modo
bateria);
1.20-Fator  de  Potencia  mínimo  de
saída: 0,50;
1.21-Rendimento  de  mínimo  de  93%
(modo rede) 85% (modo bateria);
1.22-Estabilizador  interno  com
mínimo de 4 estágios de regulação
com  função  TRUE  RMS(equivalência
técnica);
1.23-Nobreak interativo e regulação
on-line;
1.24-AUTO  TESTE:  testa  todos  os
circuitos do Nobreak, inclusive as
baterias;
1.25-Filtro de linha interno (modo
comum e diferencial);
1.26-Inversor  sincronizado  com  a
rede  (sistema  PLL  ou  tecnologia
similar);
1.27-Forma  de  onda  senoidal  por
aproximação retangular PWM controle
de largura e amplitude;
1.28-Permite ser ligado na ausência
de rede elétrica (DC START); 
1.29-Software  de  Gerenciamento
incluso  ,  compatível  com  Sistema
Operacionais, Windows Vista (32 e
64 bits) , Windows 7 PRO(32 e 64
bits), Windows 8 e 8.1 PRO(32 e 64
bits) ou superior; Linux ;
2-GARANTIA
2.1-A garantia de funcionamento
será pelo período de m í n i m o  d e
1 2  (doze) meses ON-SITE  OU
SUPORTE  REMOTO  contada a
partir do Recebimento  Definitivo
do equipamento, sem prejuízo de
qualquer política de garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. O  licitante  deverá
descrever, em sua proposta, os
termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante;
2.2-O fabricante do equipamento ou
fornecedor  deverá  informar  as
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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.
2.3-O fabricante do equipamento ou
fornecedor  deverá  dispor  de  um
número  telefônico  gratuito  para
suporte  técnico  e  abertura  de
chamados de garantia;
Todos os drivers para os sistemas
operacionais suportados devem estar
disponíveis para download no web-
site do fornecedor do equipamento;
2.4-O fabricante do equipamento ou
fornecedor  deverá  possuir  um
sistema  atendimento  de  suporte
técnico  via  Chat,  através  da
Internet;
2.5-O atendimento será em horário
comercial, das 8:00 as 18:00
horas, de segunda a sexta-feira,
via site.
2.6-O prazo máximo para que se
inicie o atendimento técnico será
de 01 (um) dia útil, contado a
partir do momento  em que for
realizado o chamado técnico
devidamente formalizado;
2.7-O tempo máximo de paralisação
tolerável do equipamento será de
02 (dois) 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 no prazo  máximo de
02 (dois) dias úteis, por outro,
com características e  capacidades
iguais ou superiores ao
substituído. Os Procedimentos de
abertura e fechamento dos chamados
serão acertados entre as partes.
Modelo de Referência: Nobreak SMS
Station II 600VA      ou Equivalência
Técnica

03 ROTEADOR  WIRELESS  DUAL  BAND  COM
MÍNIMO  DE  3  ANTENAS  EXTERNA  DE
MÍNIMO  DE  5  DBI(DESTACÁVEIS  OU
FIXAS)
1-ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
1.1-Mínimo de 3 Antenas externas de
mínimo  de  5  dBi(destacáveis  ou
fixas);
1.2-Interfaces  do  dispositivo,
Wireless  LAN  IEEE  802.11,
ac/n/g/b/a;
1.3-Quatro portas Gigabit Ethernet
LAN  10/100/1000,  1  Porta  Gigabit
Ethernet WAN;
1.5-LEDs Power: LAN (x4), Internet:
WPS, WLAN;
1.6-Tipo  de  antena:  Mínimo  de  3
antenas externas  mínimo de  5 dBi
(destacáveis ou fixas);
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1.7-Frequência  de  operação,  Banda
de 2.4 GHz: 2400-2483.5 MHz: Banda
de 5 GHz: 5150 -5725 MHz;
1.8-Padrões,  IEEE  802.11ac:  IEEE
802.11b,  IEEE  802.11n:  IEEE
802.11ª, IEEE 802.11g: IEEE 802.3u;
1.9-Windows  8/7/Vista/XP  SP3,  ou
MAC OS X 10.6 ou superior: 
Placa de interface de  rede, Cable
ou DSL Modem, Internet Explorer 9,
Firefox  20.0,  Chrome  25.0,Safari
5.1, ou outro navegador habilitado
para  Java:  Assinatura  de  um
Provedor de Serviços de Internet;
1.10-Funcionalidade  Segurança  WPA
WPA2 (Wi -Fi Protected Access): WPS
(Wi-Fi Protected Setup) 
1.11-Recursos avançados Assistente
de  configuração  Web:  Firewall-
Network  AddressTranslation  (NAT)
QoS  (Qualityof  Service):  Zona  de
Convidados (Guest Zone) DMZ (zona
desmilitarizada);
1.12-Pronto para IPv6 Alimentação:
Entrada: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz.
1.13-Tecnologia  Wi-Fi:  AC1200  ou
Similar;
1.14-2 portas USB: opcional
1.15-Velocidade  Wi-Fi  2.4GHz  :
Mínimo de 300 Mbps;
1.16-Velocidade Wi-Fi 5GHz: Mínimo
de 1200 Mbps;
2-GARANTIA
2.1-A garantia de funcionamento
será pelo período de m í n i m o  d e
1 2  (doze) meses ON-SITE
contada a partir do Recebimento
Definitivo  do equipamento, sem
prejuízo de qualquer política de
garantia adicional oferecida pelo
fabricante. O  licitante  deverá
descrever, em sua proposta, os
termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante;
2.2-O fabricante do equipamento ou
fornecedor  deverá  informar  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.
2.3-O fabricante do equipamento ou
fornecedor  deverá  dispor  de  um
número  telefônico  gratuito  para
suporte  técnico  e  abertura  de
chamados de garantia;
Todos os drivers para os sistemas
operacionais suportados devem estar
disponíveis para download no web-
site do fornecedor do equipamento;
2.4-O fabricante do equipamento ou
fornecedor  deverá  possuir  um
sistema  atendimento  de  suporte
técnico  via  Chat,  através  da
Internet;
2.5-O atendimento será em horário
comercial, das 8:00 as 18:00
horas, de segunda a sexta-feira,
via site.
2.6-O prazo máximo para que se
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inicie o atendimento técnico será
de 01 (um) dia útil, contado a
partir do momento  em que for
realizado o chamado técnico
devidamente formalizado;
2.7-O tempo máximo de paralisação
tolerável do equipamento será de
02 (dois) 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 no prazo  máximo de
02 (dois) dias úteis, por outro,
com características e  capacidades
iguais ou superiores ao
substituído. Os Procedimentos de
abertura e fechamento dos chamados
serão acertados entre as partes.
Modelo de Referência:   Roteador Dual
Band  2.4  5.0GHZ  TPLINK  -  ARCHER
AC1750   ou  DIR- 825 - Equivalência
Técnica.

04 ITEM  4  –  SWITCH  RACK  24  PORTAS
10/100/1000Mbps NÃO GERENCIÁVEL:
DESCRIÇÃO
1  -  Portas  1.1  -  24  (vinte  e
quatro)  portas  RJ-45  10/100/1000
com detecção automática; 
1.2  -  2  (duas)  portas  SFP
100/1000 (Opcional);
2 - Processador e memória; 
2.1 - Clock do processador: 400
MHz;
2.2 - 256 MB SDRAM;
2.3 - 64 MB flash;
2.4  -  Tamanho  do  buffer  de
pacotes: 1.5 MB.
3 – Performance
3.1  -  Latência  a  100  Mb:  menor
que 7 µs.
3.2 - Latência a 1000 Mb: menor
que 2 µs.
3.3 - Throughput: acima de 38.6
Mpps (pacotes de 64 bytes).
3.4  -  Capacidade  de
routing/switching: 52 Gbps.
3.5  -  Tamanho  da  tabela  de
roteamento: 32 entradas.
3.6  -  Tamanho  da  tabela  de
endereços MAC: 8000 entradas.
3.7 - MTBF: 80 anos.
4 - Características elétricas 
4.1 - Frequência: 50/60 Hz.
4.2 - Voltagem AC: 100 - 127/200
- 240 VAC.
5 - Certificações de Segurança 
5.1  -  UL  60950-1.  5.2  -  IEC
60950-1.
5.3 - EN 60950-1. 5.4 - CAN/CSA-
C22.2 No. 60950-1.
5.5 - EN 60825-1.
6  -  Deve  possuir  os  seguintes
recursos 
6.1  -  Gerenciamento  pelo

UND 1 2.571,48 2.571,48
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navegador web.
6.2 - Gerenciamento SNMPv1, v2c e
v3.
6.3 - Registro de logs completos
de sessão.
6.4 - Espelhamento de portas.
6.5 - Dual flash images.
6.6 - Protocolo NTP.
6.7 - Modo cliente DHCP padrão.
6.8 - FTP e TFTP.
6.9 - Monitoramento remoto RMON.
7  -  Deve  possuir  os  seguintes
recursos de Qualidade de Serviço
(QoS) 
7.1 - Priorização de tráfego.
7.2 - IEEE 802.1p/Q VLAN tagging.
7.3  -  Classificador  avançado
baseado em QoS.
7.4  -  Proteção  contra  unicast,
broadcast e multicast.
7.5 - Classe de serviço (CoS).
7.6  -  SP  e  WRR  em  portas
individuais.
8  -  Deve  possuir  os  seguintes
recursos de segurança 
8.1  -  Listas  de  Controle  de
Acesso (ACL).
8.2 - Autenticação RADIUS.
8.3  -  Controle  de  Acesso  IEEE
802.1X.
8.4 - Isolamento de porta.
8.5  -  Proteção  automática  de
negação de serviço (DoS).
8.6 - Senha de gerenciamento.
8.7 - Secure Sockets Layer (SSL).
9 - Funcionalidades da Camada 2
(Layer 2) 
9.1  -  Spanning  Tree  Protocol
(STP).
9.2 - Filtragem BPDU.
9.3 - Suporte a Jumbo Frame.
9.4 - Suporte a VLAN e tageamento
(tagging).
10 - Serviços da Camada 3 (Layer
3) 
10.1 - Protocolo de Resolução de
Endereços (ARP).
10.2 - DHCP Relay.
10.3 - Roteamento estático IPv4.
10.4 - Link aggregation.
11 - Dimensões: 1U, para rack de
19”. 
12  -  Embalagem  devem  vir
acompanhados os seguintes itens 
12.1 - 1 (um) cabo de força. 12.2
-  1  (um)  kit  para  montagem  em
rack 19”. 12.3 - 1 (um) cabo do
console. 12.4 - 1 (um) conjunto
de  documentação.  13  -  Garantia:
mínimo de 12 meses.
Modelo de Referência:  HP 1920s-24G
PN JL381A Gerenciável 24 Portas ou
Equivalência Técnica.

05 IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL  LASER
(IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER) –
MÍNIMO DE 10.000 CICLO DE TRABALHO
MÁXIMO.
DESCRIÇÃO
1-ESPECIFICAÇÕES
1.1-Velocidade  de  Impressão  em

UND 1 2.457,50 2.457,50

Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

Telefones: (0xx69) 3901-3069 - CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
27



Proc. Nº 09.00186/2018

Fls.___________________

Visto._________________

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

Preto, Normal: mínimo 30 ppm; 
1.2-Ciclo  de  trabalho:  mínimo  de
50.000  páginas  por  mês  (modo
normal); 
1.3-Resolução: mínimo de 1200 x 
1200 dpi;
1.4-Tecnologia: Resolution 
Enhancement (RET) ou equivalência 
técnica: 1.200 dpi x 1.200 dpi;
1.5-Linguagens da impressora: PCL5,
PCL6, emulação Postscript nível 3 
ou equivalência técnica; 
1.6-Manuseio de Papel: mínimo de 
250 folhas (padrão); 
1.7-Capacidade de Bandeja de Saída:
de mínimo de 150; 
1.8-Mídia recomendada: Papel 
(comum, pesado, reciclado, áspero, 
leve, timbrado, colorido), 
transparências, etiquetas, cartão; 
1.9-Capacidade para mídia: Bandeja 
de entrada de mídia (1) : mínimo de
76 x  mínimo de 127; 
1.10-Cartuchos de Impressão, 
Padrão: 1 (preto); 
1.11-Conectividade: Porta de rede 
Ethernet 10/100/1000, porta 
compatível USB 2.0 ou (micro usb); 
1.12-Portas E/S Externas: 1 USB, 1 
Ethernet; 
1.13-Memória Padrão: mínimo 256 MB;
1.14-Impressão frente e verso: Sim;
2-COPIADORA
2.1-Velocidade da Copiadora, 
Máximo, em Preto: mínimo de 30 cpm;
2.2-Redução Ampliação: 25 a 400%;
3-DIGITALIZAÇÃO (SCANNER)
3.1-Tipo de Digitalização: De mesa;
3.2-Digitalização em Cores; 
3.3-Resolução  da  Digitalização:
mínimo de 1200 dpi; 
4-PAINEL DE CONTROLE
4.1-Botões  de  menu  e  navegação,
botões de controle de cópia;
5-OUTRAS CARACTERÍSTICAS
5.1-Alimentação: 110 a 127 VAC (+/-
10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,9 A; 
5.2-Software de  drive e  cabo USB
2.0 para conexões incluídas; 
5.3-Impressora e suprimentos (peças
e cartucho de toner (preto) tem que
ser  preferencialmente  de  origem
nacional; 
5.4-Observação: Drivers compatível
com Sistema Operacional de 32 bits
e 64 Bits.
6-SUPRIMENTOS 
6.1-A  Impressora  e  suprimentos
(peças) devem ser compatíveis com a
impressora  ofertada  e  com
certificação  ISO/ABNT  ou
equivalente ; 
6.2-3 (três)cartuchos de toner de
alto  rendimento  adicionais
compatíveis  com  a  impressora
ofertada;  cabo  USB  2.0,  cabo  de
energia, manual impresso e/ou mídia
em  CD  em  português;  software  de
drive em mídia de CD em português;
6.3- Caso  seja  necessário  algum
dispositivo interno como tambor de
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imagem ou  unidade de  imagem para
funcionalidade  do  cartucho  de
toner,  adicionar  3  unidades
compatíveis com cartucho de toner e
impressora ofertada. 

7-COMPATIBILIDADE DE SISTEMA 
OPERACIONAL
7.1-Windows  7 (32bit e 64bit) ou 
superior, Windows 8.1 (32bit e 64 
bit) ou superior e  Windows 10 
(32bit e 64 bit) ou superior
7.2-Linux  kenel  2.6  ou  superior
com plataforma Debian ;8-GARANTIA
8.1-A garantia de funcionamento
será pelo período de m í n i m o
d e  12(doze) meses  o n - s i t e
contada a partir do Recebimento
Definitivo  do equipamento, sem
prejuízo de qualquer política de
garantia adicional oferecido pelo
fabricante  ou  fornecedor  do
equipamento. O licitante  deverá
descrever,  em  sua  proposta,  os
termos  da  garantia  adicional
oferecida pelo fabricante;
8.2-O  Fornecedor  do  equipamento
deverá  informar  as  assistências
técnicas  credenciadas  e
autorizadas  a  prestar  o  serviço
de  garantia  na  Cidade  de  Porto
Velho,  capital  do  Estado  de
Rondônia. Não havendo nenhum dos
itens  (credenciadas  e
autorizadas) o fornecedor ficará
responsável  pela  manutenção,
assistência  técnica,  transporte
do  equipamento  para  troca  de
peças(cilindro,  fusor,  rolo  de
transferência, rolo de pressão ou
outros  componentes  internos  e
externo  da  impressora,  e  não
haverá  nenhum  ônus  para
Administração  Pública.  Todos  os
componentes  da  impressora  que
forem  trocados  devem  ser
originais do fabricante;
8.3-O fornecedor do equipamento
deverá dispor de um número
telefônico gratuito para suporte
técnico e abertura de chamados de
garantia;
8.4-Todos os drivers para os
sistemas operacionais suportados
devem estar disponíveis para
download na web-site  do
fornecedor do equipamento;
8.5-O fornecedor do equipamento ou
deverá possuir um sistema 
atendimento de suporte técnico via
Chat, através da Internet;
8.6-O atendimento será em horário 
comercial, das 8:00 as 18:00 
horas, de segunda a sexta-feira, 
via site;
8.7-O prazo máximo para que se
inicie o atendimento técnico será
de 02 (dois) dia útil, contado a
partir do momento  em  que  for
realizado  o  chamado  técnico
devidamente formalizado;
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8.8-O tempo máximo de paralisação
tolerável do equipamento será de
04 (quatro) 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   no   prazo máximo
de  10 (dez)   dias   úteis,   por
outro,   com   características   e
capacidades iguais ou superiores
ao substituído. Os Procedimentos
de abertura e fechamento dos
chamados  serão acertados entre as
partes.
Modelo  de  Referência:  Lexmark
Multifuncional Monocromática MX417
ou Equivalência Técnica.

______________(Local), ____________de ________________de 2019 

Obs: Os materiais deverão ser entregues de acordo com as especificações descritas nos
Anexos I e II deste Edital.

Declaramos  que  todos  os  impostos,  taxas,  inclusive  frete,  bem  como  quaisquer  outras
despesas estão inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta,
serão  únicos  e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das
Obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de
2012.)

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

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 219/2019

1. DO OBJETO

Elaboramos  este  Termo  de  Referência,  que  tem  como  objeto  a  AQUISIÇÃO  DE
MATERIAL  PERMANENTE  PARA  INFORMÁTICA  (Estação  de  Trabalho,  Nobreak,
Roteador...),  visando atender  a  Biblioteca  Viveiro  das  Letras, através  da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Conforme especificações definidas no
Anexo I deste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A presente justificativa, extraída dos autos do processo nº 09.00186/2018,
visa  motivar  a  aquisição  pretendia  nestes  autos,  em  atendimento  ao  que
preceitua a Legislação aplicável, em especial o contido nas Leis Federais n.
8.666/93 e 10.520/2002. 

2.2. Importante consignar que as justificativas da necessidade e quantidades
estimadas no processo, em razão do consumo, foram elaboradas pelo  CMTI, com
aprovação  do  DIACAS/DA/SEMED,  a  qual  detêm  conhecimento  e  informações
pertinentes para a correta instrução processual na fase de planejamento. 

2.3. Ademais, a demanda e atendimentos são atribuições inerentes à Secretaria
demandante, uma vez que somente esta  possui conhecimento técnico e prático
acerca  do  objeto  e  dos  serviços  sob  sua  responsabilidade  que  demandam  a
utilização dos produtos que se pretendem adquirir.

2.4. Neste sentido, foi juntado às fls. 95-97 o Termo de Referência elaborado
pelo  CMTI,  e novas especificações nas fls.151-154, devidamente aprovado pelo
Ordenador de Despesas. 

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

2.6. Destaca-se da justificativa da SEMED:

“Tendo  em  vista  a  imediata  necessidade  desta
secretaria  em  atender  os  usuários  do  Espaço  de
Estudos  Viveiro  das  Letras,  que  não  possui
maquinário atualizado o suficiente para atender a
comunidade, e portanto necessita de máquinas novas
para  cumprimento  de  sua  finalidade,  faz-se
indispensável  a  aquisição  de  novo  material  de
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informática,  em  especial  computadores,  com
capacidade suficiente para executar os programas e
serviços  atuais,  tais  como  acesso  à  internet,
leitura e criação de documentos, visualização de
vídeos, entre outros serviços.
É indiscutível a demanda de usuários na biblioteca
que buscam a constante atualização do conhecimento.
O  que  se  constata  é  a  necessidade  de  equipar  o
espaço de estudo e pesquisa com computadores com
capacidade de desempenho. Todos os dias inúmeros
cidadãos procuram a pesquisa através da internet
para  adquirir  conhecimento,  porém  a  falta  de
equipamentos de informática dificulta o acesso do
cidadão à pesquisa online. O acervo da biblioteca,
embora  importante,  não  é  mais  o  suficiente  para
atender a necessidade dos usuários. Sendo assim,
observa-se que pela pesquisa online a clientela tem
a  cesso  a  inúmeros  livros  digitais  tais  como
clássicos da literatura, artigos científicos assim
como para o público infantil que ficam disponíveis
atividades pedagógicas (escolas, games e atividades
educativas)”.

3. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, RECEBIMENTO E INSTALAÇÃO:

3.1. O fornecimento e instalação do (s) equipamento(s) dar-se-á, no prazo de
até  30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da respectiva nota de
empenho;

3.2. O(s)  equipamento(s)  deverão  ser  entregues  no  Almoxarifado  da  SEMED,
situado a Rua Duque de Caxias, n° 2840, Bairro São Cristóvão, Porto Velho/RO.
CEP: 76804-018. Horário de Atendimento das 8h00min às 14h00min, de segunda a
sexta-feira;

3.3. O não atendimento do prazo fixado no item 3.1 poderá implicar na aplicação
das sanções definidas no Art. 87 da LEI nº 8.666/93 e ainda:

3.3.1. Os equipamentos deverão ser entregues com os Certificados de Garantia,
devem ser novos e acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de for-
ma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, de-
vendo os equipamentos de sonorização, embalados conforme praxe do fabricante,
protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do ma-
terial contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o
caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vi-
gor;

3.3.2. Todos os objetos ofertados deverão conter as seguintes características:

a)  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.

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

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

3.3.3. Os equipamentos 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;

4.4. Do recebimento

4.4.1. Realizada a entrega pela Contratada, a Contratante, por intermédio da
Comissão de Recebimento, realizará o recebimento conforme a seguir:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do ma-
terial com a especificação, mediante a posição de carimbo de recebimento provi-
sório por servidor responsável pelo Almoxarifado no verso da fatura/nota fis-
cal; 

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

4.4.2. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o (s) material (is) so-
licitado não atende às especificações previamente definidas neste Termo de Re-
ferência, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obri-
gando-se a contratada providenciar a substituição do material não aceito, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

4.4.3. Os equipamentos 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;

4.5. Da Instalação dos equipamentos

4.5.1. Os equipamentos serão instalados no auditório da Biblioteca Municipal 
Viveiro das Letras, situado a Rua Jatuarana, nº 5068, Bairro: Cohab Floresta, 
Porto Velho/RO.

4.5.2. A aceitação dos equipamentos no ato da sua entrega a DSTA/CMTI/SGG será
considerada como de caráter provisório. A aceitação definitiva dar-se-á após a
instalação  e  configuração  pela  Coordenadoria  Municipal  de  Tecnologia  da
Informação,  Comunicação  e  Pesquisa  -  CMTI dos  referidos  equipamentos  e  a
verificação do atendimento às especificações técnicas constantes deste Termo de
Referência.

5. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

5.1. Os equipamentos e seus componentes deverão atender a garantia e 
assistência técnica, conforme especificações de cada item, consignados no ANEXO
I, sem quaisquer ônus para a Prefeitura, contados a partir da data da entrega 
dos equipamentos;

5.2. DA CATEGORIZAÇÃO DOS CHAMADOS TÉCNICOS

5.2.1. Os chamados técnicos serão categorizados em níveis de severidade, 
Superintendência Municipal de Licitações – SML 

Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão
Telefones: (0xx69) 3901-3069 - CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO

33



Proc. Nº 09.00186/2018

Fls.___________________

Visto._________________

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

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.

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

5.2.3. 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;

5.2.4. 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.

5.2.5. 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;

5.2.6. 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. 

5.2.7. 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.

5.2.8. 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;
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5.2.9. 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;

5.2.10. 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.

5.2.11. 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.

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

5.2.13. 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.

6.   QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por pessoa jurídica
de  direito  público  ou  privado,  comprovando  o  fornecimento  de  produtos
pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos semelhantes
com o objeto em licitação.

6.2.  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.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Assumir  integral  responsabilidade  pelo  cumprimento  das  cláusulas  e
condições deste termo, assim como pelo fornecimento satisfatório do objeto, sem
prejuízo das sanções administrativas elencadas na Lei 8.666/93;

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

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

7.4. 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;

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

7.6. 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 no Edital e no Termo de Referência e caso estejam de
acordo, será atestado o seu recebimento definitivo mediante 
Termo de Recebimento;

7.7. Caso  os  objetos  a  serem  entregues  estejam  em  desacordo  com  as
especificações  contidas  no  Termo  de  Referência,  a  Comissão  rejeitará  o
recebimento do mesmo;

7.8. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para a
CONTRATANTE, o objeto que vier a ser recusado pela comissão de recebimento no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação a CONTRATADA;

7.9. A CONTRATADA deverá garantir que todos os equipamentos e seus componentes
serão novos, sem uso, sem reforma e sem recondicionamento, e que não estarão
fora de linha de fabricação na data de abertura do Edital;

7.10. 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.

7.11. 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.

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

7.13. 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.

7.14.  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;

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

8.2. Fiscalizar a prestação do serviço;

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

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

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

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

8.7. Aplicará a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;

8.8. Permitir  acesso  aos  funcionários  da  CONTRATADA,  desde  que  devidamente
identificados,  aos  locais  onde  será  executado  o  objeto  deste  Termo  de
Referência;

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

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR CONTRATADO 

9.1. A  despesa  decorrente  da  Contratação  correrá  à  conta  dos  recursos
específicos consignados no orçamento do Município de Porto Velho.

9.2. Os recursos orçamentários são provenientes do Projeto Atividade, Elemento
de Despesa e Fonte a seguir:

Programa: 313 - Apoio Administrativo
Projeto de Atividade: 09.01.12.122.313.2.713 
Elemento de despesa: 4.4.90.52
Fonte: 02.12 – 10.01

9.3.  O  valor  para  a  Contratação  é  de R$  51.669,02  (Cinquenta  e  um  mil,
seiscentos  e sessenta  e nove  reais e  dois centavos), conforme  pesquisa de
preços atestados pelo Departamento de Cotação de Preços/SML. (fls. 228-235).

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não  será  permitida  a  subcontratação  do  objeto,  ficando  sob  a  inteira
responsabilidade do licitante contratado o cumprimento de todas as condições
contratuais, atendendo aos requisitos técnicos e legais para esta finalidade.

11. FORMA DE PAGAMENTO

11.1. Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respec-
tiva Nota Fiscal e a Fatura devidamente certificadas pelo setor competente ou
documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, obser-
vando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste Termo de
Referência.

11.2. pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da li-
quidação da despesa.

11.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, àquela será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até
que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto
Velho/RO.
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11.4. Por ocasião do pagamento, será verificado se a contratada mantém todas as
condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a comprovação de que
se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e
Justiça do Trabalho (certidão negativa).

11.5.  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

12. PENALIDADES

12.1. Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Termo  de  Referência
serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  nos  artigos  86  e  87  da  Lei  n.º
8.666/93 e Lei 12.846/2013, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório,
bem como as infrações abaixo elencadas;

12.2. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representado por nota de
empenho),  a  Administração  poderá  aplicar,  aos  fornecedores,  as  seguintes
penalidades, sem prejuízo das sanções legalmente estabelecidas:

12.3. Advertência;

12.4. Multa;
12.5. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será
aplicado ao fornecedor inadimplente, multa moratória de valor equivalente a 2%
(dois por cento) por dia do valor contratual;

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

12.7. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando os materiais não
forem entregues de acordo com as especificações deste e/ou quando não ocorrer a
entrega no prazo determinado;

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

12.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
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ou  até que  seja promovida  a reabilitação  perante a  própria autoridade  que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  decorrido  o  prazo  da  sanção
aplicada com base no inciso anterior;

12.10. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo
garantia a ampla defesa e contraditório, observados os procedimentos e prazos
previstos em Lei e normativos próprios.

12.11. Ocorrendo o previsto no subitem acima os autos deverão ficar com vistas
franqueadas ao interessado;

13. DOS ANEXOS

13.1. Constitui parte integrante deste termo o seguinte anexo:

ANEXO I - Especificação da Aquisição;
Porto Velho-RO, 08 de Novembro de 2019.

Responsável pela Elaboração

ERIC ZANOVELLO/CMTI
Gerente de Divisão de Análise de Processo
ERICK ARRUDA ALVES SARAIVA
Diretor do Depto de Qualidade e Governança de TI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:
AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação
de  competência  pela  Lei  Complementar  Municipal  nº  648/2017  e  demais
alterações:

MÁRCIO ANTÔNIO FÉLIX RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO DO OBJETO, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA

 ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

01 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 2
cores e mínimo de 4 threads;
1.3-Clock  real  de  mínimo  de
3.2 GHz, Cache L3 de mínimo de
3 MB e FSB de 1.333 MHz;
2- MEMÓRIA
2.1-Instalada 8 GB(1 X 8GB) ou
(2 X 4GB);
2.2-Padrão  DDR3  –  1866MHz
(compatível com a placa-mãe e
processador ofertado) OU DDR4
–  2133MHz  ou  superior
(compatível com a placa-mãe e
processador ofertado);
2.3-Expansível miníma de 16GB;
2.4-Deve  implementar
tecnologia dual-channel;
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  Displayport,
integrado à placa mãe;

UND 12 3.416,67 41.000,04
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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-Pelo  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 4(quatro) 
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-Não  serão  aceitas
adaptações, tais como o uso de
parafusos recartilhados;
5.6-O gabinete bem como todos
os  seus  componentes  internos
devem  estar  em  conformidade
com  o  padrão  internacional
RoHS ou equivalência técnica;
5.7-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:
5.7.1-LEDs  no  painel  frontal
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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;
5.7.2-Combinações  de  Códigos
de  “Beeps”  que  sinalizem
informações  prévias  de  falha
de  boot  de  componentes  de
hardware;
5.7.3-Grupos  de  Mensagens  de
Erro  na  tela  do  monitor  que
sinalizem
informações  prévias  de  falha
de  boot  de  componentes  de
hardware;
5.7.4- Opção de ferramenta de
diagnóstico, funções de testes
rápidos  e  identificação  de
problemas dentro da BIOS para
no  mínimo  drive  de  disco  e
boot.
5.7.5-Trava/Kit de Segurança;
5.7.6-Cadeado em anilha.
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 mínimo de  200
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  mínimo  de
500 GB;
7.2-Interface  SATA  3.0
(6Gb/s);
8-AUDIO
8.1-Áudio tipo high definition
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(hd) áudio;
8.2-Possuir alto falante de no
mínimo  01  watt  interno  ao
gabinete;
9- ADAPTADOR DE REDE
9.1-Um  adaptador  de  rede
ethernet
10baset/100basetx/1000baset;
9.2-Em  conformidade  com  os
padrões  IEEE  802.1p,
802.1q,802.3, 802.3ab;
9.3-Autosense,  com  conectores
tipo RJ45;
10- MONITOR DE VÍDEO
10.1-Configuração mínima de
Tela  plana  de  18.5”
(polegadas)  LED  do  mesmo
fabricante do equipamento;
10.2-Devendo  seguir  o  mesmo
padrão de cores do gabinete,
será  aceito  regime  OEM,
mantendo os mesmos padrões de
garantia do gabinete;
10.3-Resolução Mínima : 
(1366x768) e  Máxima de 
(1600x900) – “Aceitável 
resolução Mínima”;
10.4-Dot  Pitch  Horizontal
máximo de 0.28 mm (OPCIONAL);
10.5-Contraste  Estático  de
1000:1 ou superior;
10.6-Luminância  de  mínimo  de
200  cd/m²  e  máxima  de  250
cd/m²  “Aceital  luminância
mínima”;
10.7-Tempo  de  resposta  de
mínimo  de  5  ms  ,  máxima  de
16ms;
10.8-Possui Controles Digitais
para todos os ajustes (brilho,
contraste,  tamanho,  posição
horizontal  e  vertical  da
tela).
10.9-Seletor  de  tensão
automático  AC  100/240V  -
50/60Hz;  
11-TECLADO
11.1-Enhanced  Brasil  ABNT2,
104 teclas;
11.2-Possui Apoio Ergonômico;
11.3-Interface de conexão USB;
11.4-Teclado  do  mesmo
fabricante da CPU e manter os
mesmos  padrões  de  cores  do
gabinete;
12-MOUSE
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12.1-Mouse tipo óptico;
12.2-Conexão tipo USB ;
12.3-Resolução  mínima  de  800
DPI;
12.4-Do  mesmo  fabricante  do
computador ofertado;
12.5-Mesmo padrão de cores do
gabinete  e  do  mesmo
fabricante;
12.6- 3 botões com scroll;
12.7-Acompanha Mouse-Pad;
12.8-Tamanho  padrão  para
desktop.
13-SISTEMA OPERACIONAL
13.1-Sistema  operacional
instalado  Windows  10
Professional  ou  superior
devidamente  instalado  e
licenciado;
13.2-Idioma  Português  –
Brasil;
13.3-Deve  estar  Ativado  e
pronto  para  utilização  pelo
usuário;
13.4-Licença de utilização da
Microsoft;
14-GARANTIA,  ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E ATENDIMENTO
14.1-Garantia  integral  de
mínimo de 12(doze) 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;
14.2-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;
14.3-  Informar  o  número  do
telefone,  gratuito  0800  ou
local,  do  fabricante  dos
equipamentos para abertura dos
chamados  técnicos  durante  o
período  de  garantia  dos
produtos ofertados;
14.4-Informar  o  site  de
internet  do  fabricante  para
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suporte  aos  produtos
ofertados, no qual poderão ser
obtidos drivers de instalação;
14.5-O atendimento no período
coberto pela garantia descrita
acima deverá ser realizado, no
máximo,  em  24  horas  úteis
contadas  a  partir  do
comunicado formal de defeito;
14.6-  A  solução  do  problema
deverá ocorrer em até 72 horas
úteis  após  a  abertura  do
chamado técnico;
14.7- 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
:
14.7.1-Diagnosticado,
14.7.2-Solução identificada e,
se for o caso,
14.7.3-Peça  de  reposição
encomendada,  com  respectiva
visita  técnica  para  troca
agendada;
14.8-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
diaútil anterior até as 17h; 
14.9-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;
14.10-A  assistência  técnica
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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;
14.11-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;
15-CERTIFICAÇÕES
15.1-Registro do fabricante e
da marca do equipamento noINPI
(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
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normas  brasileiras
compatíveis;
15.5-Deverá ser compatível com
Energy Star 5.0 e/ou  normas
brasileiras  compatíveis,  essa
característica  deverá  ser
comprovada  obrigatoriamente
pela  listagem  do  equipamento
no  sítio
http://www.energystar.gov;
15.6-Registro  no  EPEAT  e/ou
normas brasileiras compatíveis
(electronic  product
environmentalassessment  tool)
da  agência  de  proteção
ambiental  (EPA), na categoria
GOLD;
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/default.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
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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,  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
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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.
Modelo  de  Referência:
Computador    NTC  COMPUTADORES
PRO  AMD  FX  –  5611     ou
Equivalência Técnica

02 NOBREAK DE MÍNIMO DE 600 VA
1-ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
1.1-Mínimo  de  600  VA,
microprocessado, estabilizador
e filtro de linha interna; 
1.2-Tecnologia  Line
Interactive  ou  equivalência
técnica;
1.3-Tecnologia  true  RMS ou
equivalência técnica;
1.4-Microprocessador  Risc  ou
Cisc de alta  velocidade  com
memória  flash;
1.5-Mínimo  de  03  tomadas,
PADRÃO NBR 14136:2012;
1.6-Bateria Interna: mínimo de
1 Bat 12Vdc / 7 Ah;
1.7-Autonomia  mínima  de  25
minutos;
1.8-Indicadores visuais: rede/
bateria / carga;
1.9-Proteção  no  inversor
contra  sobrecarga  e  curto-
circuito;
1.10-Proteção  contra  descarga
total de baterias;
1.11-Proteção  contra
sobretensão  e  subtensão  de
rede elétrica;

UND 12 410,00 4.920,00
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1.12-Energia de surto 276J;
1.13-Gerenciador  de  baterias:
informa  quando  a  bateria
precisa ser substituída.;
1.14-Chave  liga/desliga
embutida;
1.15-Fusíveis e varistores de
ação rápida;
1.16-Função  MUTE,  inibe  o
alarme sonoro;
1.17-Entrada  bivolt  110/220V,
estabilizado, saída para 115v;
1.18-Frequência  de  Entrada
60Hz + 4 ;
1.19-Frequência:  60Hz  +  1%
(modo bateria);
1.20-Fator de Potencia mínimo
de saída: 0,50;
1.21-Rendimento  de  mínimo  de
93%  (modo  rede)  85%  (modo
bateria);
1.22-Estabilizador interno com
mínimo  de  4  estágios  de
regulação  com  função  TRUE
RMS(equivalência técnica);
1.23-Nobreak  interativo  e
regulação on-line;
1.24-AUTO  TESTE:  testa  todos
os  circuitos  do  Nobreak,
inclusive as baterias;
1.25-Filtro  de  linha  interno
(modo comum e diferencial);
1.26-Inversor sincronizado com
a  rede  (sistema  PLL  ou
tecnologia similar);
1.27-Forma  de  onda  senoidal
por aproximação retangular PWM
controle  de  largura  e
amplitude;
1.28-Permite  ser  ligado  na
ausência de rede elétrica (DC
START); 
1.29-Software de Gerenciamento
incluso  ,  compatível  com
Sistema  Operacionais,  Windows
Vista (32 e 64 bits) , Windows
7 PRO(32 e 64 bits), Windows 8
e  8.1  PRO(32  e  64  bits)  ou
superior; Linux ;
2-GARANTIA
2.1-A garantia de
funcionamento será pelo
período de mínimo  de  12
(doze) meses ON-SITE  OU
SUPORTE  REMOTO  contada a
partir do Recebimento
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Definitivo  do equipamento,
sem prejuízo de qualquer
política de garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. O licitante deverá
descrever, em sua proposta, os
termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante;
2.2-O  fabricante  do
equipamento  ou  fornecedor
deverá  informar  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.
2.3-O  fabricante  do
equipamento  ou  fornecedor
deverá  dispor  de  um  número
telefônico  gratuito  para
suporte técnico e abertura de
chamados de garantia;
Todos  os  drivers  para  os
sistemas  operacionais
suportados  devem  estar
disponíveis  para  download  no
web-site  do  fornecedor  do
equipamento;
2.4-O  fabricante  do
equipamento  ou  fornecedor
deverá  possuir  um  sistema
atendimento de suporte técnico
via Chat, através da Internet;
2.5-O atendimento será em
horário comercial, das 8:00
as 18:00 horas, de segunda a
sexta-feira, via site.
2.6-O prazo máximo para que se
inicie o atendimento técnico
será de 01 (um) dia útil,
contado a partir do momento em
que for realizado o chamado
técnico devidamente
formalizado;
2.7-O tempo máximo de
paralisação tolerável do
equipamento será de 02 (dois)
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
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critério da Contratante, a
utilização do equipamento
tornar -se inviável, a
contratada deverá substituí-
lo no prazo  máximo de 02
(dois) dias úteis, por
outro, com características e
capacidades iguais ou
superiores ao substituído. Os
Procedimentos de abertura e
fechamento dos chamados serão
acertados entre as partes.
Modelo de Referência: Nobreak
SMS  Station  II  600VA    ou
Equivalência Técnica 

03 ROTEADOR  WIRELESS  DUAL  BAND
COM  MÍNIMO  DE  3  ANTENAS
EXTERNA  DE  MÍNIMO  DE  5  DBI
(DESTACÁVEIS OU FIXAS)
1-ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
1.1-Mínimo  de  3  Antenas
externas  de  mínimo  de  5
dBi(destacáveis ou fixas);
1.2-Interfaces do dispositivo,
Wireless  LAN  IEEE  802.11,
ac/n/g/b/a;
1.3-Quatro  portas  Gigabit
Ethernet  LAN  10/100/1000,  1
Porta Gigabit Ethernet WAN;
1.5-LEDs  Power:  LAN  (x4),
Internet: WPS, WLAN;
1.6-Tipo de antena: Mínimo de
3 antenas externas mínimo de 5
dBi (destacáveis ou fixas);
1.7-Frequência  de  operação,
Banda de 2.4 GHz: 2400-2483.5
MHz:  Banda  de  5  GHz:  5150
-5725 MHz;
1.8-Padrões,  IEEE  802.11ac:
IEEE  802.11b,  IEEE  802.11n:
IEEE  802.11ª,  IEEE  802.11g:
IEEE 802.3u;
1.9-Windows  8/7/Vista/XP  SP3,
ou MAC OS X 10.6 ou superior:
Placa de interface de  rede,
Cable ou DSL Modem, Internet
Explorer  9,  Firefox  20.0,
Chrome  25.0,Safari  5.1,  ou
outro  navegador  habilitado
para  Java:  Assinatura  de  um
Provedor  de  Serviços  de
Internet;
1.10-Funcionalidade  Segurança
WPA  WPA2  (Wi  -Fi  Protected
Access): WPS (Wi-Fi Protected

UND 01 720,00 720,00
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Setup) 
1.11-Recursos  avançados
Assistente  de  configuração
Web:  Firewall-Network
AddressTranslation  (NAT)  QoS
(Qualityof  Service):  Zona  de
Convidados  (Guest  Zone)  DMZ
(zona desmilitarizada);
1.12-Pronto  para  IPv6
Alimentação:  Entrada:  100  a
240 V AC, 50/60 Hz.
1.13-Tecnologia  Wi-Fi:  AC1200
ou Similar;
1.14-2 portas USB: opcional
1.15-Velocidade Wi-Fi 2.4GHz :
Mínimo de 300 Mbps;
1.16-Velocidade  Wi-Fi  5GHz:
Mínimo de 1200 Mbps;
2-GARANTIA
2.1-A garantia de
funcionamento será pelo
período de mínimo  de  12
(doze) meses ON-SITE
contada a partir do
Recebimento  Definitivo  do
equipamento, sem prejuízo de
qualquer política de garantia
adicional oferecida pelo
fabricante. O licitante deverá
descrever, em sua proposta, os
termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante;
2.2-O  fabricante  do
equipamento  ou  fornecedor
deverá  informar  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.
2.3-O  fabricante  do
equipamento  ou  fornecedor
deverá  dispor  de  um  número
telefônico  gratuito  para
suporte técnico e abertura de
chamados de garantia;
Todos  os  drivers  para  os
sistemas  operacionais
suportados  devem  estar
disponíveis  para  download  no
web-site  do  fornecedor  do
equipamento;
2.4-O  fabricante  do
equipamento  ou  fornecedor
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deverá  possuir  um  sistema
atendimento de suporte técnico
via Chat, através da Internet;
2.5-O atendimento será em
horário comercial, das 8:00
as 18:00 horas, de segunda a
sexta-feira, via site.
2.6-O prazo máximo para que se
inicie o atendimento técnico
será de 01 (um) dia útil,
contado a partir do momento em
que for realizado o chamado
técnico devidamente
formalizado;
2.7-O tempo máximo de
paralisação tolerável do
equipamento será de 02 (dois)
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 no prazo  máximo de 02
(dois) dias úteis, por
outro, com características e
capacidades iguais ou
superiores ao substituído. Os
Procedimentos de abertura e
fechamento dos chamados serão
acertados entre as partes.
Modelo de Referência:   Roteador
Dual Band 2.4 5.0GHZ TPLINK -
ARCHER AC1750   ou  DIR- 825 -
Equivalência Técnica

04 SWITCH RACK  24  PORTAS
10/100/1000MBPS  NÃO
GERENCIÁVEL
1  -Portas  1.1  -24  (vinte  e
quatro)  portas  RJ-45
10/100/1000  com  detecção
automática; 
1.2  -  2  (duas)  portas  SFP
100/1000 (Opcional);
2 - Processador e memória; 
2.1  -Clock  do  processador:
400 MHz;
2.2 -256 MB SDRAM;
2.3 -64 MB flash;
2.4  -Tamanho  do  buffer  de

UND 01 2.571,48 2.571,48
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pacotes: 1.5 MB.
3 – Performance
3.1 -Latência a 100 Mb: menor
que 7 µs.
3.2  -Latência  a  1000  Mb:
menor que 2 µs.
3.3  -Throughput:  acima  de
38.6  Mpps  (pacotes  de  64
bytes).
3.4-Capacidade  de
routing/switching: 52 Gbps.
3.5  -Tamanho  da  tabela  de
roteamento: 32 entradas.
3.6  -  Tamanho  da  tabela  de
endereços MAC: 8000 entradas.
3.7 - MTBF: 80 anos.
4 - Características elétricas
4.1 - Frequência: 50/60 Hz.
4.2  -  Voltagem  AC:  100  -
127/200 - 240 VAC.
5  -  Certificações  de
Segurança 
5.1 - UL 60950-1.  5.2 - IEC
60950-1.
5.3  -  EN  60950-1.  5.4  -
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1.
5.5 - EN 60825-1.
6 - Deve possuir os seguintes
recursos 
6.1  -Gerenciamento  pelo
navegador web.
6.2  -Gerenciamento  SNMPv1,
v2c e v3.
6.3  -Registro  de  logs
completos de sessão.
6.4 -Espelhamento de portas.
6.5 -Dual flash images.
6.6 -Protocolo NTP.
6.7  -  Modo  cliente  DHCP
padrão.
6.8 - FTP e TFTP.
6.9  -  Monitoramento  remoto
RMON.
7 - Deve possuir os seguintes
recursos  de  Qualidade  de
Serviço (QoS) 
7.1 - Priorização de tráfego.
7.2  -  IEEE  802.1p/Q  VLAN
tagging.
7.3 - Classificador avançado
baseado em QoS.
7.4  -  Proteção  contra
unicast,  broadcast  e
multicast.
7.5  -  Classe  de  serviço
(CoS).
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7.6  -  SP  e  WRR  em  portas
individuais.
8 - Deve possuir os seguintes
recursos de segurança 
8.1 - Listas de Controle de
Acesso (ACL).
8.2 - Autenticação RADIUS.
8.3 - Controle de Acesso IEEE
802.1X.
8.4 - Isolamento de porta.
8.5 - Proteção automática de
negação de serviço (DoS).
8.6 - Senha de gerenciamento.
8.7  -  Secure  Sockets  Layer
(SSL).
9 - Funcionalidades da Camada
2 (Layer 2) 
9.1 - Spanning Tree Protocol
(STP).
9.2 - Filtragem BPDU.
9.3 - Suporte a Jumbo Frame.
9.4  -  Suporte  a  VLAN  e
tageamento (tagging).
10  -  Serviços  da  Camada  3
(Layer 3) 
10.1 - Protocolo de Resolução
de Endereços (ARP).
10.2 - DHCP Relay.
10.3  -  Roteamento  estático
IPv4.
10.4 - Link aggregation.
11 - Dimensões: 1U, para rack
de 19”. 
12  -  Embalagem  devem  vir
acompanhados  os  seguintes
itens 
12.1 - 1 (um) cabo de força.
12.2  -  1  (um)  kit  para
montagem em rack 19”. 12.3 -
1 (um) cabo do console. 12.4
-  1  (um)  conjunto  de
documentação.
 13 - Garantia: mínimo de 12
meses.
Modelo  de  Referência:    HP
1920s-24G  PN  JL381A
Gerenciável  24  Portas   ou
Equivalência Técnica

05 IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL
LASER  (IMPRESSORA,  COPIADORA,
SCANNER)  –  MÍNIMO  DE  10.000
CICLO DE TRABALHO MÁXIMO
1-ESPECIFICAÇÕES
1.1-Velocidade de Impressão em
Preto, Normal: mínimo 30 ppm; 

UND 01 2.457,50 2.457,50
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1.2-Ciclo de trabalho: mínimo
de  50.000  páginas  por  mês
(modo normal); 
1.3-Resolução: mínimo de 1200 
x 1200 dpi;
1.4-Tecnologia: Resolution 
Enhancement (RET) ou 
equivalência técnica: 1.200 
dpi x 1.200 dpi;
1.5-Linguagens da impressora: 
PCL5, PCL6, emulação 
Postscript nível 3 ou 
equivalência técnica; 
1.6-Manuseio de Papel: mínimo 
de 250 folhas (padrão); 
1.7-Capacidade de Bandeja de 
Saída: de mínimo de 150; 
1.8-Mídia recomendada: Papel 
(comum, pesado, reciclado, 
áspero, leve, timbrado, 
colorido), transparências, 
etiquetas, cartão; 
1.9-Capacidade para mídia: 
Bandeja de entrada de mídia 
(1) : mínimo de 76 x  mínimo 
de 127; 
1.10-Cartuchos de Impressão, 
Padrão: 1 (preto); 
1.11-Conectividade: Porta de 
rede Ethernet 10/100/1000, 
porta compatível USB 2.0 ou 
(micro usb); 
1.12-Portas E/S Externas: 1 
USB, 1 Ethernet; 
1.13-Memória Padrão: mínimo 
256 MB; 
1.14-Impressão frente e verso:
Sim;
2-COPIADORA
2.1-Velocidade  da  Copiadora,
Máximo, em Preto: mínimo de 30
cpm; 
2.2-Redução  Ampliação:  25  a
400%;
3-DIGITALIZAÇÃO (SCANNER)
3.1-Tipo de Digitalização: De
mesa; 
3.2-Digitalização em Cores; 
3.3-Resolução  da
Digitalização: mínimo de 1200
dpi; 
4-PAINEL DE CONTROLE
4.1-Botões  de  menu  e
navegação, botões de controle
de cópia;
5-OUTRAS CARACTERÍSTICAS
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5.1-Alimentação: 110 a 127 VAC
(+/-  10%),  50/60  Hz  (+/-  2
Hz), 2,9 A; 
5.2-Software de drive e cabo
USB  2.0  para  conexões
incluídas; 
5.3-Impressora  e  suprimentos
(peças  e  cartucho  de  toner
(preto)  tem  que  ser
preferencialmente  de  origem
nacional; 
5.4-Observação:  Drivers
compatível  com  Sistema
Operacional  de  32  bits  e  64
Bits.
6-SUPRIMENTOS 
6.1-A Impressora e suprimentos
(peças)  devem ser compatíveis
com  a  impressora  ofertada  e
com  certificação  ISO/ABNT  ou
equivalente;  
6.2-3 (três)cartuchos de toner
de alto rendimento adicionais
compatíveis  com  a  impressora
ofertada;  cabo  USB  2.0,  cabo
de  energia,  manual  impresso
e/ou mídia em CD em português;
software de drive em mídia de
CD em português;
6.3- Caso  seja  necessário
algum dispositivo interno como
tambor de imagem ou unidade de
imagem para funcionalidade do
cartucho de toner, adicionar 3
unidades  compatíveis  com
cartucho de toner e impressora
ofertada. 

7-COMPATIBILIDADE DE SISTEMA 
OPERACIONAL

7.1-Windows  7 (32bit e 64bit)
ou superior, Windows 8.1 
(32bit e 64 bit) ou superior e
Windows 10 (32bit e 64 bit) ou
superior

7.2-Linux kenel 2.6 ou 
superior com plataforma 
Debian ;
8-GARANTIA
8.1-A garantia de
funcionamento será pelo
período de m í n i m o  d e
12(doze) meses  o n - s i t e
contada a partir do
Recebimento Definitivo  do
equipamento, sem prejuízo de
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qualquer política de
garantia adicional oferecido
pelo fabricante ou fornecedor
do  equipamento. O licitante
deverá  descrever,  em  sua
proposta,  os  termos  da
garantia  adicional  oferecida
pelo fabricante;
8.2-O  Fornecedor  do
equipamento  deverá  informar
as  assistências  técnicas
credenciadas e  autorizadas a
prestar  o  serviço  de
garantia na Cidade de Porto
Velho, capital do Estado de
Rondônia. Não havendo nenhum
dos  itens  (credenciadas  e
autorizadas)  o  fornecedor
ficará  responsável  pela
manutenção,  assistência
técnica,  transporte  do
equipamento  para  troca  de
peças(cilindro,  fusor,  rolo
de  transferência,  rolo  de
pressão  ou  outros
componentes  internos  e
externo da impressora, e não
haverá  nenhum  ônus  para
Administração Pública.  Todos
os componentes da impressora
que forem trocados devem ser
originais do fabricante;
8.3-O fornecedor do
equipamento deverá dispor de
um número telefônico gratuito
para suporte técnico e
abertura de  chamados  de
garantia;
8.4-Todos os drivers para os
sistemas operacionais
suportados devem estar
disponíveis para download na
web-site  do  fornecedor  do
equipamento;
8.5-O fornecedor do 
equipamento ou deverá possuir
um sistema atendimento de 
suporte técnico via Chat, 
através da Internet;
8.6-O atendimento será em 
horário comercial, das 8:00 as
18:00 horas, de segunda a 
sexta-feira, via site;
8.7-O prazo máximo para que
se inicie o atendimento
técnico será de 02 (dois) dia
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útil, contado a partir do
momento  em que  for realizado
o chamado técnico devidamente
formalizado;
8.8-O tempo máximo de
paralisação tolerável do
equipamento será de 04
(quatro) 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  no  prazo máximo  de  10
(dez)   dias   úteis,   por
outro,   com   características
e  capacidades iguais ou
superiores ao substituído.
Os Procedimentos de abertura
e fechamento dos chamados
serão  acertados  entre  as
partes.
Modelo de Referência: Lexmark
Multifuncional  Monocromática
MX417 ou Equivalência Técnica

VALOR TOTAL: 51.669,02 (Cinquenta e um mil seiscentos e sessenta e nove reais e
dois centavos)
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ANEXO II DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação completa do representante da licitante),
como  representante  devidamente  constituído  de  ______________________  (identificação
completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item
_______(completar)  do  Edital  _____________(completar  com  identificação  do  Edital),
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação da
Licitação) foi elaborada de maneira independente pelo ______________________ (Licitante)
e  o  conteúdo  da  proposta  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
_____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;

(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da  _____________
(identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da ______________(identificação da Licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da ______________(identificação da Licitação)
quanto a participar ou não da referida Licitação;

(d)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  ______________
(identificação da Licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________ (identificação da Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;

(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação  da  Licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  integrante  de
________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________.

__________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

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

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  Licitante  ______________________________________,  CNPJ/MF  n.º  ___________,  por  seu
Representante Legal abaixo assinada 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 20____ 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO IV DO EDITAL

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

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº    /2019,

que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e assinatura

(representante legal)
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ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na licitação
PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO Nº /2019, declaramos que a empresa (RAZÃO SOCIAL), CNPJ
nº .............................., está enquadrada como:

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

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

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

RG:
CPF:
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