CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Coordenadoria de Licitações e Contratos

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 24330/2020
01.

PREÂMBULO
1.1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE, através de seu Presidente, torna público que seu
Pregoeiro Oficial, Sr. Manoel Ferreira Neto, instituído pela Portaria n° 062/2019 de 16/01/2019, publicada no Diário
Oficial do Estado n° 12.473, de 17/01/2019, estará reunido com sua equipe de apoio, para receber as documentações e
propostas, conforme o presente Edital de Licitação do Pregão Presencial SRP n.º 005/2020, tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, para REGISTRO DE PREÇOS destinado à AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE
CONSUMO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO
TERMO DE REFERÊNCIA, podendo o presente edital ser obtido no Site www.riobranco.ac.leg.br, ou mediante
fornecimento de pendrive na Sala da CPL da Câmara Municipal, ou solicitação pelo e-mail cpl@riobranco.ac.leg.br,
no período de 02/12/2020 à 10/12/2020, das 9:30 às 12:00. A licitação será regida de conformidade com o que dispõe
a Lei nº 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, bem como com o disposto
no Decreto Federal nº 7892/13 e na Lei Complementar nº 123/06, Decreto Municipal 769/05 e suas alterações,
Decreto Municipal 717/15 e Decreto Municipal 1.127/14, na forma, condições e especificações estabelecidas neste
Edital.
Abertura: 11/12/2020.
Horário: 9:00 horas
Local: na Sala de Licitações da Câmara de Rio Branco, situada na Rua 24 de janeiro, nº 53, 1º Andar, 6 de Agosto –
Rio Branco-AC.
1.2. DO ÓRGÃO QUE AUTORIZA ESTA LICITAÇÃO
Esta licitação foi regularmente autorizada pela Presidência da Câmara Municipal, conforme consta no
processo administrativo N.º. 24330/2015.

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de preço para aquisição de equipamentos de TI, destinados para
atender as demandas da Câmara Municipal de Rio Branco Acre (CMRB), conforme necessidade estimada e
descrições constantes no Termo de Referência.
2.2. A licitação será realizada em duas etapas distintas: 1ª Etapa = Equipamentos e Material Permanente composta de
13 itens e 2ª Etapa = Material de Consumo composta de 10 itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos dos 23 itens for de seu interesse.
2.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências contidas neste
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendem às
condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório.
3.2. ATENÇÃO: Em virtude de aplicação da redação do inciso I do art. 48 da LC 123/2006 com redação dada pela
LC 147/2014, esta licitação é de EXCLUSIVA participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com
exceção dos itens 2 e 3 do Etapa I, que serão destinados a ampla concorrência.
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3.3. Nenhum representante poderá representar mais de um participante nesta licitação.
3.4. Fica impedida de participar desta licitação a empresa:
a) que estiver suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Administração, ou declarada inidônea para
licitar ou contratar com a Administração;
b) em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;
c) com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos, fora dos envelopes:
a)

Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
comercial, registrado na junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado
no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre
os indicados na alínea “a” supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga.
4.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto (cópia
autenticada da Carteira de Identidade e do CPF ou CNH), no ato do credenciamento.
4.3. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá
representar apenas uma credenciada.
4.4. O licitante enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP que desejar obter
os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006 e a Lei Complementar nº 147/2014, deverá
apresentar o REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO
PARA ME/EPP/MEI de acordo com modelo estabelecido no Anexo III do Edital, juntamente com a última
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e/ou Certidão/Declaração expedida pela Junta
Comercial comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte sob pena de preclusão.
4.5. A ausência de representante durante o credenciamento não excluirá o licitante do certame, mas importará a
preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recurso e a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame.
4.6. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão
Presencial.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo II
do Edital deverá ser apresentada fora dos envelopes.
5.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em dois envelopes
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE Nº 01
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE
PREGÃO Nº 005/2020
PROPOSTA DE PREÇOS
NOME DA EMPRESA.
E-MAIL
FONE.
ENVELOPE Nº 02
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - ACRE
PREGÃO Nº 005/2020
DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO
NOME DA EMPRESA.
E-MAIL
FONE.

5.3. A proposta deverá ser datilografada ou impressa por meio eletrônico em papel timbrado da empresa,
em apenas uma via, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador com poderes para tanto.
5.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”:
6.1. A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço e CNPJ (que deverá ser
e para a Nota Fiscal);
b)

o

mesmo

para

a

proposta

comercial

Número do Edital de Pregão;

c) Marca, especificação dos equipamentos e demais elementos indispensáveis a sua caracterização e atender
ao disposto no art. 31, da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;
d) Valor unitário e total do item e da proposta, com preço em moeda corrente nacional, expresso em
algarismos, incluindo todas as despesas impostos, taxas, fretes, mão de obra e demais encargos, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, legais e/ou adicionais, incidentes
sobre a execução do objeto.
e)

O proponente poderá utilizar o Anexo XI como modelo para formular sua proposta.

6.2. O preço apresentado na proposta somente poderá sofrer alteração, para menos, na fase dos lances verbais.
6.3. A proposta em desacordo com os termos deste Edital ou dispositivo legal vigente, ou ainda que oferecer preço
unitário simbólico ou de valor igual a zero, será desclassificada pela Pregoeira.
6.4. O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 dias, contados do dia da abertura da sessão pública deste
Pregão, mesmo que outro conste na proposta.
6.5. Prazo de entrega: conforme minuta contratual.
6.6. Prazo de pagamento, conforme minuta contratual.
6.7. Caso haja erros aritméticos, estes serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro.
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6.8. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título,
devendo os produtos serem fornecidos a Câmara Municipal de Rio Branco-Acre sem ônus adicionais.
6.9. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste
Edital e nos seus Anexos.
6.10. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
aceito pelo Pregoeiro.
6.11. A proposta não poderá impor condições ou conter opções.
6.12. Após a abertura das propostas, não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de documentos, retirada da
proposta ou alteração nas suas condições, ficando o licitante sujeito à suspensão ou cancelamento do seu registro no
cadastro de fornecedores desta Câmara Municipal, de acordo com as previsões legais, além da inclusão no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública.
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
7.1. Encerrada a etapa competitiva, a Pregoeira procederá à análise da documentação constante do envelope de
habilitação do licitante detentor da proposta de menor preço, para a verificação do atendimento às condições fixadas
neste edital.
7.1.1. O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais
dizem respeito a:
7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da
documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
7.3. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “d” deste subitem e do item VI não precisarão constar do
“Envelope Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados a Pregoeira para o credenciamento, neste
Pregão.
7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) as empresas licitantes ficam dispensadas de apresentarem a comprovação quanto à esse objeto, por não ser
compatível com o referido processo, tendo em vista ser este um processo de simples compras.
7.5. REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame licitatório;
c) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e
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a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), com
validade compatível com a data de apresentação.
d) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou domicilio da
licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
7.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, conforme dispõe a Lei Federal nº
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, expedida pelo cartório competente, da sede da pessoa jurídica, com
emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data da licitação;
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionando expressamente
em cada balanço o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro
do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta;
c) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicados na
impressa oficial, tratando-se de sociedades por ações;
d) Conforme Decreto nº. 8.538/2015, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte ficam dispensadas
da apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.
7.7. OUTRAS COMPROVAÇÕES:
a) Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública,
conforme modelo constante do Anexo V, deste Edital;
b) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
conforme modelo constante do Anexo IV, deste Edital.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
8.1. O representante legal da empresa deverá apresentar na abertura da sessão publica da licitação, declaração que
indique que atende plenamente os requisitos de habilitação, excetuada a existência de ressalvas quanto à regularidade
fiscal para microempresas ou empresas de pequeno porte. "Não podendo estes virem a ser utilizados para fins de
habilitação do licitante, nem os documentos de habilitação utilizados para fins de credenciamento".
8.1.1. O representante legal da empresa poderá, até o momento do recebimento dos envelopes, elaborar a
Declaração de Habilitação, podendo inclusive utilizar-se de modelo concedido pelo Pregoeiro e sua equipe de
apoio.
8.1.2. A ausência da Declaração de Habilitação impossibilitará à empresa de prosseguir na licitação,
conforme Anexo II.
8.2. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
8.3. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das MEs e EPPs, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial ocorrerá na sessão pública, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração,
para regularização.
8.4. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser
dirigido ao Pregoeiro.
8.5. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos.
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8.6. A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
8.7. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas
as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
9.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão Presencial,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
9.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos
requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II do Edital e, em envelopes separados, a
proposta de preços e os documentos de habilitação.
9.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
9.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro será feita por item e sequencialmente, e visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preços baseados exclusivamente em proposta dos demais licitantes.
9.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas por item para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço por item e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços,
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
9.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas para cada item a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindose por meio de sorteio no caso de empate de preços.
9.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
9.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
9.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de
lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
9.8. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço
9.9. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente
a respeito.
9.10. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários dos produtos,
bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários.
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9.11. Considerada aceitável as ofertas de menor preço, serão abertos os envelopes contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
9.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na
sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, exceto juntada de documentos.
9.12.1. As verificações serão certificadas pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
9.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
9.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e
declarada vencedora.
9.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará
a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a aceitabilidade e, em caso positivo,
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. No final da sessão, a licitante que tiver interesse em recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes
desde então intimadas para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante, imporá a decadência do direito de recurso, a
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação.
10.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à
autoridade competente.
10.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
10.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Após a homologação, a empresa vencedora da presente licitação será regularmente convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
11.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, desde que solicitado
por escrito pela empresa vencedora antes do encerramento do prazo inicial, mediante justificativa aceita por esta
Instituição;
11.3. Nos casos em que seja necessário encaminhar a Ata de Registro de Preços para assinatura via remessa postal ou
e-mail, o prazo para retorno da mesma devidamente assinada contará após a confirmação de seu recebimento por parte
da empresa vencedora.
11.4. Quando a empresa vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações legais a ela
impostar neste Edital, é facultada a esta Instituição registrar os preços das demais licitantes, na ordem de sua
classificação, mantido o preço da classificada em primeiro lugar.
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11.5. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
11.6. A ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será divulgada no portal desta Instituição no endereço
eletrônico: https://www.riobranco.ac.leg.br.
11.7. Esta Instituição não se obriga a adquirir os itens constantes na Ata de Registro de Preços, nem as quantidades
registradas.
11.8. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer integrante da Administração Pública que não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta a esta Instituição, cabendo à empresa detentora do preço registrado a
aceitação ou não do fornecimento, desde que este não prejudique as obrigações assumidas anteriormente.
a) O órgão não participante, após a autorização, deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em
até noventa dias, observando o prazo de vigência da ata;
b) A contratação por órgãos não participantes não poderá exceder a 50 % (cinquenta por cento) do
quantitativo para cada órgão;
c) O quantitativo decorrente das adesões não excederá, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
11.9. Durante a vigência da Ata os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese de redução de preços ara
fazer jus aos praticados no mercado e nos casos do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n° 8.666/93, desde que
requeridas antes da convocação para assinatura do contrato, sendo faculdade da Administração, neste caso, o
cancelamento dos preços registrados e a abertura de nova licitação.
11.10. A empresa vencedora terá o registro de seu preço cancelado da Ata, quando:
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
d) Não cumprimento das obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) Não assinar, no prazo estipulado, os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços.
f) Ficar caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na
Ata de Registro de Preços ou nos contratos dela decorrentes;
g) Quando a licitante comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de
Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.
12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. As condições contratuais constam da Minuta de Contrato, Anexo VI deste Edital.
12.2. Os proponentes vencedores terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o
contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração Municipal.
12.3. A recusa injustificada do concorrente proponente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 12 (doze) meses.
12.4. No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração devidamente
reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa.
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12.5. A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da documentação
apresentada pelo proponente vencedor, na data da assinatura.
12.6. Após a assinatura do contrato a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar seu cadastro junto à
Secretaria de Finanças da Prefeitura de Rio Branco, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades
cabíveis. O cadastro visa à emissão da nota de empenho e posterior pagamento, que se processa através de sistema
especifico. Para informações quanto ao cadastramento o contratado deverá entrar em contato com a Diretoria de
Finanças (0xx68) 3302-7209 / 3302-7210 / 3302-7208.
12.7 . O presente contrato terá sua vigência adstrita à dos respectivos créditos orçamentários.
12.8 . A vigência das garantias obedecem aos anexos do Termo de Referência.

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1. As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da CMRB para o exercício de 2020:
- Programa de Trabalho: 001.001.20010000
- Aplicação Programada: Administração da Câmara Municipal de Rio Branco
- Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
- Fonte: 1 (Recursos Próprios)
14. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA
14.1. A empresa contratada a cumprirá os encargos e as obrigações constantes deste Edital e seus anexos da Ata de
Registro de Preços, do Contrato e do Termo de Referência conforme descrito no item 7 e seus subitens, que o
integram e vinculam, conforme art. 41 da Lei 8.666/93.
15. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE
15.1. A Câmara Municipal de Rio Branco-Acre cumprirá as obrigações relacionadas neste Edital e seus anexos e
conforme descrito no item 8 e seus subitens do Termo de Referência, que o vinculam conforme art. 41 da Lei
8.666/93.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento dar-se-á em até o 30º (trinta) dias após a entrega do material, mediante a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada por servidor responsável.
16.2. Ocorrendo devolução da nota/fatura por erro, rasura ou outro motivo, a contagem do prazo será iniciada a partir da
nova data de entrega ao CONTRATANTE.
16.3 A cada pagamento a CONTRATADA deverá juntar à sua nota fiscal, os comprovantes de regularidade fiscal e
trabalhista que lhe foram exigidas desta licitação.
16.4. Os valores a serem pagos pelo CONTRATANTE corresponderão exclusivamente aos serviços comprovadamente
executados pela CONTRATADA.
16.5. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA.
16.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, fica convencionado que a atualização monetária será calculada por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM =
VA x N x I, onde:
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EM= Encargos Moratórios
VA= Valor em Atraso
N= Número de dias entre a data prevista para pagamento e a efetivamente realizada
I= Índice de compensação financeira, assim apurado:
I= i/100
35

I = 6/100
365

I= 0,00016438

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. As seguintes sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 combinada com o artigo 7º da Lei
10.520/2002, e respectivos critérios sobre conduta e dosimetria, poderão ser aplicadas à CONTRATADA:
17.1.1. Advertência, nas hipóteses de descumprimento das obrigações previstas no edital ou no contrato
que não acarretem prejuízos a CMRB/AC ou quando ocorrer execução insatisfatória, ou, ainda, na
ocorrência de pequenos transtornos ao desenvolvimento da prestação dos serviços, desde que sua gravidade
não recomende a aplicação de uma das sanções previstas nas alíneas “d”, “e” e “f” (Inciso I do Art. 87 da
Lei 8.666/93).
17.1.2. Multa moratória por dia de atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual,
proporcional ao item em atraso e nas seguintes condições:
a) Atraso em até 10 dias, multa moratória de 0,2%.
b) Atraso entre 11 e 20 dias, multa moratória de 0,4%
c) Após decorrido o prazo de 20 dias, a CMRB/AC deverá aplicar uma das sanções previstas nas
alíneas “d”, “e” ou “f”.
d) Os prazos previstos das sanções administrativas, item b.I à b.III poderão ser suspensos, caso a
contratada, tempestivamente, justifique de forma plausível o atraso, e o fiscal do contrato, em
não havendo prejuízos a CMRB/AC, aceite prorrogar o prazo de entrega, não podendo ser
superior a metade do que foi inicialmente contratado. Após decorrido esse prazo, se iniciará
automaticamente a contagem da multa moratória.
17.1.3. Multa compensatória de até 10% do valor do contrato, por inexecução total, ou parcial do contrato
proporcional ao(s) item(ns) inadimplentes (Inciso II do Art. 87 da Lei 8.666/93).
17.1.4. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
CMRB/AC, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
17.1.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos da esfera estadual, por prazo não superior a 5 (cinco)
anos, nos casos de indícios de comportamento inidôneo, em especial quando (art. 7º da Lei 10.520/2012 –
Pregão):
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/ata de registro de
preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente:
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;
b) Ensejar, sem motivo justificável, o retardamento da execução de seu objeto:
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;
c) Não mantiver a proposta:
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;
d) Falhar na execução do contrato;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 12 (doze) meses;
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e) Deixar de entregar documentação exigida para o certame:
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 2 (dois) meses;
f) Fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa:
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;
h) Cometer fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 40 (quarenta) meses;
i) Fraudar na execução do contrato;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 30 (trinta) meses;
17.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades da
Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de indícios de comportamento inidôneo, em especial quando (Inciso
IV do Art. 87 e Art. 88 da Lei 8.666/93):
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 40 (quarenta) meses;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar com órgãos do estado do Acre, pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar com órgãos do estado do Acre, pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses;
d) O esgotamento desta sanção dependerá da cessação dos motivos determinantes da punição ou de
uma reabilitação perante a CMRB/AC, decretada por ato administrativo, mediante prévio
ressarcimento, pelo contratado, dos prejuízos resultantes da inexecução total ou parcial do contrato,
se existirem, e somente após o transcurso de, ao menos, 02 (dois) anos de sua aplicação.
17.2. Situações agravantes:
17.2.1. As sanções indicadas poderão ser majoradas em 50% para cada agravante até o limite de 60 meses, se
ocorrer uma das situações a seguir:
a) Reincidência: Quando o licitante/contratado já possuir registro de penalidade aplicada no âmbito da
esfera estadual pela prática de qualquer das condutas tipificadas nos itens “17.1.5” e “17.1.6”, nos 12 meses
anteriores ao fato que decorrerá a aplicação de nova penalidade.
b) Notória impossibilidade de atendimento ao edital: Quando comprovadamente o licitante
desclassificado ou inabilitado não detinha condições de atender ao exigido em edital.
c) Deliberado não atendimento de diligências: Quando de forma deliberada (intencional) o licitante não
atender ou responder solicitações relacionadas a diligências destinadas ao esclarecimento ou
complementação da instrução do processo licitatório.
d) Declaração falsa de tratamento diferenciado: Quando comprovadamente o licitante apresentar
declaração falsa de que possui direito à tratamento diferenciado previsto em legislação específica.
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17.3. Situações atenuantes:
17.3.1. As penas previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do item 17.1.5, poderão ser reduzidas em 50% (uma
única vez) após a incidência do previsto no item 26.7, alínea a, quando não houver nenhum dano à
Administração, em decorrência dos seguintes atenuantes:
a) Falha perdoável: Quando a conduta praticada pelo licitante ou contratado for comprovadamente
decorrente de falha escusável.

b) Vícios alheios à conduta do particular: Quando a conduta praticada for decorrente da apresentação de
documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído o licitante/contratado;
ou que não sejam de fácil identificação, devidamente comprovado.
c) Documentação equivocada que não atende ao edital, com ausência de dolo: Quando a conduta praticada
pelo licitante/contratado decorrer da apresentação de documentação que não atende às exigências do edital,
desde que evidenciado equívoco no seu encaminhamento e não existir dolo na referida conduta.
17.4

A aplicação das penas previstas no presente item, que trata sobre as sanções, não exclui outras sanções previstas
no edital, contrato ou na legislação vigente, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal dos envolvidos,
inclusive perdas e danos causados para a Administração.

17.5

Para a apuração dos fatos e das condutas praticadas, baseada no princípio da boa-fé objetiva, a Administração
poderá promover diligências visando o esclarecimento de dúvidas e a apuração da veracidade das informações,
bem como considerar todas as provas e documentos apresentados pela defesa dos envolvidos. Diligências
poderão ser, inclusive, requisitadas pelo acusado, o qual terá direito ao contraditório e à ampla defesa, juntando
ao processo todo meio de prova necessário à sua defesa.

17.6

A aplicação das sanções previstas nos itens “17.1.4”, “17.1.5” e “17.1.6” não acarretará automaticamente a
rescisão dos contratos já firmados com a CMRB/AC ou em curso de execução;

17.7

As sanções previstas nos itens “17.1.1”, “17.1.4” e “17.1.6”, poderão ser aplicadas juntamente com as da alínea
“c”. Será facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para
as sanções das alíneas “17.1.1” e “17.1.4” e 10 (dez) dias corridos para as sanções do item “17.1.6’’;

17.8

Antes da aplicação de qualquer sanção será garantido ao licitante o contraditório e a ampla defesa em processo
administrativo;

17.9

Os valores das multas deverão ser recolhidos na Diretoria de Finanças do Município de Rio Branco estabelecido
no DAM, sendo cobrada judicialmente caso ocorra sua inadimplência;

17.10 As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no
edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pela CMRB/AC;

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. As normas disciplinadoras deste certame serão interpretadas visando à ampliação da disputa entre os Licitantes,
desde que não comprometam os interesses da Câmara Municipal de Rio Branco-Acre, a finalidade e a segurança da
contratação.
18.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública de Pregão.
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18.3. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública.
18.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara Municipal
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
18.5. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.
18.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pelo Pregoeiro.
18.7. Nos termos do art. 63 da Lei nº. 8.666/93, a consulta ao processo desta licitação, bem como a extração de cópias
de documentos, deverá ser solicitada por escrito, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, à Rua 24 de janeiro, 53
– Bairro Seis de Agosto - Rio Branco/Acre.
18.8. O edital e seus anexos poderão ser acessados e copiados gratuitamente pela internet no endereço:
www.riobranco.ac.leg.br <licitações>.
18.9. Fica assegurado a autoridade da Câmara Municipal de Rio Branco-Acre, o direito de no interesse da
Administração revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes,
na forma da legislação vigente, bem como anulá-la por ilegalidade. Nestas hipóteses não caberá indenização aos
licitantes.
18.10. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde
que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
18.11. Compete ao Pregoeiro:
a) Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data de realização da
sessão pública.
18.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara Municipal de Rio Branco-Acre.
18.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente fixado, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
18.14. Todas as referências de tempo/horário contidas neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão,
obrigatoriamente, o horário do Estado do Acre.
18.15. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos, datas e vencimentos previstos neste
Edital serão suspensos, reabrindo-se a contagem a partir do primeiro dia útil imediatamente subsequente à
normalização da situação.
18.16. A participação do Licitante implica a aceitação integral e irretratável dos termos do presente Edital, não se
admitindo alegações futuras de desconhecimento de fatos que impossibilitem ou dificultem a execução do objeto desta
Licitação.
18.17. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de
cópias autenticadas em Cartório ou por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para
conferência e autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação.
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18.18. As certidões que tenham sua autenticidade, sujeitas a verificação nos endereços indicados em site da internet
pelo Órgão emissor, não necessitarão ser autenticadas na forma indicada no subitem acima. Esta faculdade, todavia,
não dispensa a apresentação destas certidões.
18.19. Os envelopes de habilitação permanecerão fechados, em poder do Pregoeiro, por 60 (sessenta) dias a contar da
sessão de abertura. Após este prazo os Licitantes terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para retirá-los na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua 24 de janeiro, 53 – Bairro Seis de Agosto - Rio Branco/Acre.
Decorrido este prazo, os documentos que não forem retirados serão inutilizados.
18.20. Até a entrega da Nota de Empenho ou da Autorização de Fornecimento, poderá a licitante vencedora ser
excluída da licitação, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a
Câmara Municipal de Rio Branco-Acre tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior
ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa.
18.20. Nos casos de retificação do edital, prorrogação, reabertura do certame interrompido por qualquer motivo ou
suspensão da abertura, o licitante será notificado através do e-mail que cadastrou no sistema para acesso e retirada de
editais no endereço www.riobranco.ac.leg.br ou aquele e-mail que informou no envelope de proposta.
Independentemente da previsão da comunicação citada, o licitante deve tomar conhecimento de todos os avisos de
retificação, reabertura, prorrogação e suspensão, disponíveis no portal www.riobranco.ac.leg.br/Licitações, para nele
intervir se for do seu interesse.
18.22. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerão as deste Edital.
18.23. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes da Lei Federal
nº 10.520/2002.
18.24. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

19. DO PADRÃO ÉTICO NO PROCESSO LICITATÓRIO
19.1. O Licitante deverá observar o mais alto padrão de conduta ética durante o processo de Licitação e na execução
do Contrato, estando sujeito às sanções previstas na legislação brasileira.
19.2. O pregoeiro ou autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no
assunto objeto desta licitação.
19.3. Definições de práticas corruptivas compreendem os seguintes atos:
a) suborno: ato de oferecer, dar, receber ou solicitar indevidamente qualquer coisa de valor capaz de
influenciar o processo de aquisição de bens ou serviços, seleção e contratação de consultores, ou a execução
dos contratos correspondentes;
b) extorsão ou coação: tentativa de influenciar, por meio de ameaças de dano à pessoa, à reputação ou à
propriedade, o processo de aquisição de bens ou serviços, seleção e contratação de consultores, ou a
execução dos contratos correspondentes;
c) fraude: falsificação de informação ou ocultação de fatos com o propósito de influenciar o processo de
aquisição de bens ou serviços, seleção e contratação de consultores, ou a execução dos contratos
correspondentes em detrimento do Mutuário ou dos outros participantes do referido processo;
d) conluio: acordo entre os licitantes destinados a gerar ofertas com preços artificiais, não competitivos.
19.4. Fica constituído o Foro da Cidade de Rio Branco para solucionar eventuais litígios, com prejuízo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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19.5. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO PLENO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
ANEXO III - REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADO MENOR DE 18 ANOS
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO VIII – MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE PROPOSTA
ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS
ANEXO XI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO XII - RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL
Rio Branco-Acre, 30 de novembro de 2020.

Manoel Ferreira Neto
Pregoeiro CMRB
Portaria nº 062/2019

OBS.: Original Assinado Anexado ao Processo nº 24.330/2020
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

TERMO DE REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1.
1.1.

2.
2.1.

OBJETO
Pregão Presencial sob Sistema de Registro de Preços para aquisição de equipamentos de informática.
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E ESCOLHA DO OBJETO
A aquisição de equipamentos de informática visa modernizar as funções legislativa e administrativa da CMRB, provendo
o suporte adequado aos parlamentares e servidores

2.2.

Os equipamentos constantes nesse Termo de Referência tiveram por base a realidade da CMRB, sendo adaptados para o
suporte mais efetivo.

2.3.

A adoção do Sistema de Registro de Preço se mostra adequada à presente contratação pois os registro de preços permite a
aquisição de alguns equipamentos conforme a demanda natural da CMRB ao longo da vigência da Ata.

2.4.

No tocante as sanções administrativas, o regime sancionador adota uma interpretação sistemática e teleológica das
normas que regulamentam a matéria nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, seguindo a orientação contida no Acórdão 2218/2011
– TCU – 1ª Câmara.

3.
3.1.

MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
O procedimento para contratação do objeto será realizado mediante licitação na modalidade Pregão presencial, no
Sistema de Registro de preço;

3.2.

O tipo de licitação deverá ser o MENOR PREÇO POR ITEM obtido durante a disputa entre os fornecedores participantes
do certame licitatório, conforme condições previstas neste instrumento.

4.

FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA
O presente processo administrativo consubstancia-se nas seguintes normas, sem prejuízo da legislação que vier a
substituir:

4.1.

Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e suas
alterações, subsidiariamente

Institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública

Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2012, e suas
alterações

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns

Decreto Federal nº 3.555, de
8 de agosto de 2000 e suas
alterações

Aprova o regulamento para a modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns

Proc. Administrativo nº 24.330/2020
Pregão Presencial SRP nº 005/2020
Rua 24 de Janeiro, nº 53 – Bairro Seis de Agosto – Rio Branco-AC – CEP: 69.905-596
Fone: (68) 3302-7231
E-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br

16

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Coordenadoria de Licitações e Contratos

Lei Complementar nº 123, de
14 De Dezembro De 2006 e suas
alterações,
e
regulamento
aprovado pelo Decreto Federal
nº 8.538 de 6 de outubro de 2015

Decreto Federal nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e suas
alterações

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art.
15 da Lei nº 8.666/93

Decreto Municipal n.º 717 de
30 de Dezembro de 2010, e suas
alterações (alteração vigente).

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços - SRP previsto
no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 11 da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no âmbito do município
de Rio Branco.

Lei Nº 8.248, de 23 de
outubro de 1991. e suas
alterações (alteração vigente)

Dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de
informática e automação, e dá outras providências.

Lei Nº 11.484, de 31 de maio
de 2007. e alterações (alteração
vigente)

Lei Nº 13.969, de 26 de
dezembro 2019, e alterações
(alteração vigente).

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.

Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei
Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis
nºs 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de
1999.
Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte,
agricultores familiares, produtores rurais pessoa física,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de
consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no
âmbito da administração pública federal.

Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos
para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e
sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de
circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores –
PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera
a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei
no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
Dispõe sobre a política industrial para o setor de tecnologias
da informação e comunicação e para o setor de semicondutores
(...)

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO
Os itens desta licitação, bem como garantia e outros requisitos estão detalhados no ANEXO I a IV deste termo de
referência.
A proposta é item fundamental na fase de licitação, na forma do ANEXO IV, Item 2.5, sendo exigido durante a fase de
lances para os itens especificados no Item 2 do mesmo anexo.
DA VIGÊNCIA DO TERMO E DAS GARANTIAS
A Ata de Registro de Preço resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
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6.2.

Os contratos, quando houver, decorrentes deste certame terão vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, e
terão vigência restrita até 31/12 do ano corrente.

6.3.

A vigência das garantias obedecem aos anexos deste termo de referência.

7.
7.1.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Fornecer os equipamentos atendendo às especificações deste TR

7.2.

Arcar com eventuais prejuízos causados a CMRB/AC e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade
decorrente do funcionamento anormal do equipamento;

7.3.

Prestar manutenção dos equipamentos, em caso de defeito de fabricação ou outro que o fornecedor oferecer.

7.4.

Indicar os telefones, sites e/ou endereços das prestadoras de garantia e/ou suporte técnico dos equipamentos adquiridos;

7.5.

Se responsabilizar pelo envio do equipamento ao fabricante ou ao prestador de serviço autorizado mais próximo
em caso de não haver assistência técnica local.

7.6.

Realizar a entrega dos itens devidamente solicitados, dentro de prazo razoável de até 45 dias, conforme a proposta
apresentada na licitação.

8.
8.1.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Nomear os responsáveis pela execução do Contrato que realizarão o acompanhamento/fiscalização da entrega dos
equipamentos/produtos entregues pela CONTRATADA, bem como pela liquidação do débito (atesto);

8.2.

Exigir o cumprimento do objeto desta contratação, segundo suas especificações, prazos e demais condições;

8.3.

Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da
responsabilidade da CONTRATADA;

8.4.

Colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita execução do serviço, objeto
deste instrumento;

8.5.

Efetuar o pagamento regular da Nota Fiscal/fatura;

8.6.

Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução do objeto contratado;

8.7.

Orientar a CONTRATADA quanto à melhor forma de entrega e quanto à forma correta de apresentação da fatura;

8.8.

Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir que
continuem a ser os mais vantajosos para a CMRB/AC;

8.9.

Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos preços cobrados nas faturas.

8.10.

Designar nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados;
8.10.1.

Cada registro será identificado pelo dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8.11.

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

9.

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que: sejam observados
pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais

9.1.

Proc. Administrativo nº 24.330/2020
Pregão Presencial SRP nº 005/2020
Rua 24 de Janeiro, nº 53 – Bairro Seis de Agosto – Rio Branco-AC – CEP: 69.905-596
Fone: (68) 3302-7231
E-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br

18

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Coordenadoria de Licitações e Contratos

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

10.
10.1.

11.
11.1.

DO REEQUILÍBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO
Os preços contratados poderão ser revistos, a qualquer tempo, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis retardadores ou impeditivos da execução do que foi contratado ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As seguintes sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 combinada com o artigo 7º da Lei
10.520/2002, e respectivos critérios sobre conduta e dosimetria, poderão ser aplicadas à CONTRATADA:
B. Advertência, nas hipóteses de descumprimento das obrigações previstas no edital ou no contrato que não
acarretem prejuízos a CMRB/AC ou quando ocorrer execução insatisfatória, ou, ainda, na ocorrência de
pequenos transtornos ao desenvolvimento da prestação dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a
aplicação de uma das sanções previstas nas alíneas “d”, “e” e “f” (Inciso I do Art. 87 da Lei 8.666/93).
C. Multa moratória por dia de atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual, proporcional ao item em
atraso e nas seguintes condições:
1.

Atraso em até 10 dias, multa moratória de 0,2%.

2.

Atraso entre 11 e 20 dias, multa moratória de 0,4%

3.

Após decorrido o prazo de 20 dias, a CMRB/AC deverá aplicar uma das sanções previstas nas alíneas “d”,
“e” ou “f”.

4.

Os prazos previstos das sanções administrativas, item b.I à b.III poderão ser suspensos, caso a contratada,
tempestivamente, justifique de forma plausível o atraso, e o fiscal do contrato, em não havendo prejuízos a
CMRB/AC, aceite prorrogar o prazo de entrega, não podendo ser superior a metade do que foi inicialmente
contratado. Após decorrido esse prazo, se iniciará automaticamente a contagem da multa moratória.

D. Multa compensatória de até 10% do valor do contrato, por inexecução total, ou parcial do contrato proporcional
ao(s) item(ns) inadimplentes (Inciso II do Art. 87 da Lei 8.666/93).
E. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a CMRB/AC, por
prazo não superior a 2 (dois) anos.
F. Impedimento de licitar e contratar com órgãos da esfera estadual, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, nos
casos de indícios de comportamento inidôneo, em especial quando (art. 7º da Lei 10.520/2012 – Pregão):
1.

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/ata de registro de preços
ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente:
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;

2.

Ensejar, sem motivo justificável, o retardamento da execução de seu objeto:
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;

3.

Não mantiver a proposta:
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;

4.

Falhar na execução do contrato;
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 12 (doze) meses;

5.

Deixar de entregar documentação exigida para o certame:
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a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 2 (dois) meses;
6.

Fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa:
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

7.

Comportar-se de modo inidôneo;
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

8.

Cometer fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 40 (quarenta) meses;

9.

Fraudar na execução do contrato;
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 30 (trinta) meses;

G. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades da Administração Pública
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
nos casos de indícios de comportamento inidôneo, em especial quando (Inciso IV do Art. 87 e Art. 88 da Lei
8.666/93):
1.

Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 40 (quarenta) meses;

2.

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar com órgãos do estado do Acre, pelo período de 24
(vinte e quatro) meses;

3.

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
a) Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar com órgãos do estado do Acre, pelo período de 24
(vinte e quatro) meses;

4.

11.2.

O esgotamento desta sanção dependerá da cessação dos motivos determinantes da punição ou de uma
reabilitação perante a CMRB/AC, decretada por ato administrativo, mediante prévio ressarcimento, pelo
contratado, dos prejuízos resultantes da inexecução total ou parcial do contrato, se existirem, e somente
após o transcurso de, ao menos, 02 (dois) anos de sua aplicação.

Situações agravantes:
11.2.1.

As sanções indicadas poderão ser majoradas em 50% para cada agravante até o limite de 60 meses, se ocorrer
uma das situações a seguir:
A. Reincidência: Quando o licitante/contratado já possuir registro de penalidade aplicada no âmbito da esfera
estadual pela prática de qualquer das condutas tipificadas nos itens “E” e “F”, nos 12 meses anteriores ao
fato que decorrerá a aplicação de nova penalidade.
B. Notória impossibilidade de atendimento ao edital: Quando comprovadamente o licitante desclassificado ou
inabilitado não detinha condições de atender ao exigido em edital.
C. Deliberado não atendimento de diligências: Quando de forma deliberada (intencional) o licitante não atender
ou responder solicitações relacionadas a diligências destinadas ao esclarecimento ou complementação da
instrução do processo licitatório.
D. Declaração falsa de tratamento diferenciado: Quando comprovadamente o licitante apresentar declaração
falsa de que possui direito à tratamento diferenciado previsto em legislação específica.

11.3.

Situações atenuantes:
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11.3.1.

As penas previstas nas alíneas “e.1”, “e.2”, “e.3” e “e.5”, poderão ser reduzidas em 50% (uma única vez) após a
incidência do previsto no item 26.7, alínea a, quando não houver nenhum dano à Administração, em
decorrência dos seguintes atenuantes:
A. Falha perdoável: Quando a conduta praticada pelo licitante ou contratado for comprovadamente decorrente
de falha escusável.
B. a.2. Vícios alheios à conduta do particular: Quando a conduta praticada for decorrente da apresentação de
documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído o licitante/contratado;
ou que não sejam de fácil identificação, devidamente comprovado.
C. a.3. Documentação equivocada que não atende ao edital, com ausência de dolo: Quando a conduta praticada
pelo licitante/contratado decorrer da apresentação de documentação que não atende às exigências do edital,
desde que evidenciado equívoco no seu encaminhamento e não existir dolo na referida conduta.

11.4.

A aplicação das penas previstas no presente item, que trata sobre as sanções, não exclui outras sanções previstas no edital,
contrato ou na legislação vigente, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal dos envolvidos, inclusive perdas e
danos causados para a Administração.

11.5.

Para a apuração dos fatos e das condutas praticadas, baseada no princípio da boa-fé objetiva, a Administração poderá
promover diligências visando o esclarecimento de dúvidas e a apuração da veracidade das informações, bem como
considerar todas as provas e documentos apresentados pela defesa dos envolvidos. Diligências poderão ser, inclusive,
requisitadas pelo acusado, o qual terá direito ao contraditório e à ampla defesa, juntando ao processo todo meio de prova
necessário à sua defesa.

11.6.

A aplicação das sanções previstas nas alíneas “d”, “e” e “f” não acarretará automaticamente a rescisão dos contratos já
firmados com a CMRB/AC ou em curso de execução;

11.7.

As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “f”, poderão ser aplicadas juntamente com as da alínea “c”. Será facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para as sanções das alíneas “a” e
“d” e 10 (dez) dias corridos para as sanções da alínea “f’’;

11.8.

Antes da aplicação de qualquer sanção será garantido ao licitante o contraditório e a ampla defesa em processo
administrativo;

11.9.

Os valores das multas deverão ser recolhidos na Diretoria de Finanças do Município de Rio Branco estabelecido no
DAM, sendo cobrada judicialmente caso ocorra sua inadimplência;

11.10.

As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital
decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pela CMRB/AC;

12.

DO PAGAMENTO

12.1.

O pagamento dar-se-á em até o 30º (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada por servidor responsável.

12.2.

Ocorrendo devolução da nota/fatura por erro, rasura ou outro motivo, a contagem do prazo será iniciada a partir da nova
data de entrega ao CONTRATANTE.

12.3.

A cada pagamento a CONTRATADA deverá juntar à sua nota fiscal, os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista
que lhe foram exigidas desta licitação.

12.4.

Os valores a serem pagos pelo CONTRATANTE corresponderão exclusivamente aos serviços comprovadamente
executados pela CONTRATADA.

12.5.

O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela CONTRATADA.
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13.
13.1.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas estimadas para a aquisição do objeto deste Termo de referência correrá á contada seguinte dotação
Programa de Trabalho: 001.001.20010000 – Administração da Câmara Municipal de Rio Branco-AC; Elementos de
Despesas: 3.3.90.30 – Material de Consumo; e 4.4.90.52 – Material Permanente. Fonte de Recursos: 1 (Recursos
Próprios)

Felipe do Vale Leal
Coordenador de Tecnologia da Informação

Adm. Windson Machado Araújo
Coordenador de Contratações no Setor de Compras
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
RELAÇÃO DOS ITENS
ETAPA I - MATERIAL PERMANTENTE
ITEM

DESCRIÇÃO

UN

QTD.
TOTAL

1

Servidor de Rede Tipo Rack Modelo Básico

UN

1

2

Microcomputador Tipo Desktop

UN

35

3

Microcomputador Tipo Notebook

UN

20

4

Monitor p/ Computador LED 21,5"

UN

8

5

NoBreak 3000VA (bivolt)

UN

2

6

NoBreak 700VA (Bivolt)

UN

17

7

Smart Tv 65" 4K

UN

2

8

Tablet Octa Core 10.1"

UN

20

9

Suporte articulado TV até 65"

UN

2

10

Câmera Móvel Tipo Speed Dome

UN

1

11

Switch 8 portas Gigabit

UN

10

12

Scanner

UN

3

13

Furadeira | Parafusadeira

UN

1

ETAPA II - MATERIAL DE CONSUMO
DESCRIÇÃO

UN

QTD .
TOTAL

1

Memória RAM para Desktop

UN

6

2

Cabo de Rede CAT6; Caixa com 305 metros

CX

1

ITEM

Proc. Administrativo nº 24.330/2020
Pregão Presencial SRP nº 005/2020
Rua 24 de Janeiro, nº 53 – Bairro Seis de Agosto – Rio Branco-AC – CEP: 69.905-596
Fone: (68) 3302-7231
E-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br

23

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Coordenadoria de Licitações e Contratos

3

Conector RJ-45 macho

UN

200

4

Toner 85A

UN

10

5

Bateria ultrabook Dell E7440

UN

15

6

Bateria 12V, 5AH

UN

16

7

Bateria 12V, 7AH

UN

35

8

Filtro de Linha

UN

10

9

Teclado para Microcomputador

UN

10

10

Mouse para Microcomputador

UN

10
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MATERIAL PERMANETE, ITEM 1 - SERVIDOR DE REDE TIPO RACK, MODELO BÁSICO:
PROCESSADOR
No mínimo Dois processadores instalados;
Arquitetura 64 bits, da linha Servidor, com extensões do conjunto de instruções SSE4.2 e AVX 2.0, Turbo Boost,
Hyper-Threading e suporte a tecnologia de Virtualização VT-x e VTd e Vpro;
Tecnologia de 14nm;
Pelo menos 13,75 MB de Cache;
Pelo menos 2.20 GHz de frequência e turbo de pelo menos 3.00 GHz;
Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja
operando em sua capacidade máxima, pelo período de 24 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado;
O Processador deverá oferecer suporte a memória tipo DDR4 ECC Registradas, possuir no mínimo 10 núcleos físicos
e 10 núcleos lógicos (10 Cores, 20 Threads) e a geração não pode ter sido descontinuada ou estar saindo de linha; e
Deverá possuir suporte a instruções AES para aceleração de criptografia.
PLACA PRINCIPAL
Suporte à no mínimo Dois processadores;
Mínimo de 24 (vinte e quatro) slots para memória tipo DDR4 ECC Registradas, permitindo a instalação de até 3
Terabytes;
Suporte a discos SATA, SAS e SSD.
RAID 0/1/5/10/50;
Deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado.

●

MEMÓRIA RAM
Possuir instalado 64 (sessenta e quatro) GB de memória DDR4 ECC Registradas Dual Rank, em pentes de 16GB
(4x16GB) de 2666 MT/s.

●
●
●
●
●

INTERFACES
01 (um) conector serial;
No mínimo 04 (quatro) interfaces 1 Gigabit Ethernet BASE-T;
No mínimo 04 (quatro) portas USB sendo duas frontais, duas traseiras e pelo menos duas delas USB 3.0/3.1;
No mínimo 06 (seis) slots PCIe Gen 3;
02 (duas) interface para vídeo padrão VGA, sendo 01 VGA pura na parte traseira e a segunda, na parte dianteira, pode
ser através de adaptador.

●

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO
Possuir 8 (oito) unidades de disco rígido SAS 2,5” 12G “Hot Plug” e “Hot-Swap” com capacidade individual de 900
GB e performance de 10.000 (dez mil) rotações por minuto.

●

UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA
1 (uma) unidade interna de DVD-RW. No caso do modelo do servidor não suportar unidade interna será aceito uma
externa.

●

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação interna e redundante (1+1) hot-plug, com certificação 80 Plus Platinum, com no mínimo 750W,
suportando a configuração mínima solicitada do equipamento (informar a potência na proposta); e
2 x cabos de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento.

●

GABINETE
Deverá ser do tipo Rack, padrão 19’’, com 2U de altura;

●
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●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistema de refrigeração dotado de 06 (seis) ou mais ventiladores Hot-plug com conexão automática e redundância
completa; e
No mínimo 8 (oito) baias padrão hot-plug de 2,5” ou 3,5”.
Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica,
memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações
sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao
parafuso previsto para o gabinete;
Sistema de trava na tampa do chassi, impedindo acesso aos componentes internos;
Acompanhar trilhos para Rack padrão 19”, original do equipamento com braço de gerenciamento e organizador de
cabos;
Acompanhar painel frontal para proteção de acesso não autorizado aos discos do Servidor.
TECLADO
Padrão AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa;
Padrão ABNT-2 e conector compatível com a interface para teclado fornecida para o desktop;
Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito
do mouse);
Regulagem de altura e inclinação do teclado;
MOUSE
Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com pelo menos 03 botões (esquerdo, direito e central próprio para
rolagem);
Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior, conector compatível com a interface para mouse fornecido
para o desktop;
Deverá ser fornecido mouse pad original do fabricante do equipamento; - Mouse com fio, sem o uso de adaptadores;
GERENCIAMENTO REMOTO E DIAGNÓSTICO:
Deverá acompanhar software de gerenciamento do próprio fabricante do servidor com ferramentas de software de
gestão e consoles visando simplificar a implantação, atualização, monitoramento e manutenção do servidor; e
Capacidade de realizar diagnóstico de falhas com indicação através de painel frontal indicativo textual, para as
atividades do equipamento e subsistemas;

●

CERTIFICAÇÕES
O equipamento deve possuir homologação nas seguintes listas de compatibilidade:
Vmware vSphere VSAN 6.7
○ http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

●
●

SISTEMA OPERACIONAL E DEMAIS LICENÇAS:
Windows Server 2016 ou superior,
Deverá acompanhar User CAL (Client Access License) compatível com a especificações deste equipamento, para cem
(100) dispositivos.
CONDIÇÃO ESPECÍFICA DE FORNECIMENTO: Todos os cabos de conexão à rede elétrica
necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com comprimento de 1,5m (um
metro de cinquenta centímetros). Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;
GARANTIA: Conforme ANEXO III deste Termo de Referência
REFERÊNCIA: Servidor Rack Dell PowerEdge R740 14G ou Equivalente. - Processador Intel Xeon Silver
4114 ou Equivalente.

●
●

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 2 - MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP
PROCESSADOR
Arquitetura 32 e 64 bits, com extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0, Turbo Boost, e com suporte
as tecnologias de Virtualização VT-x e VT-d e de Memória Optane;
Tecnologia de 14 nm;
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●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●

Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja
operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado;
O Processador deverá oferecer suporte a memória tipo DDR4, possuir 06 núcleos físicos (06 Cores, 06 Threads) e a
geração não pode ter sido descontinuada ou estar saindo de linha.
Deverá possuir controladora gráfica integrada.
Deverá possuir suporte a instruções AES para aceleração de criptografia.
PLACA PRINCIPAL
Mínimo 2 (dois) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de até 32 (trinta e dois) Gigabytes;
Deverá possuir 2 (dois) slots tipo PCI-E , sendo 1 (um) 16x, considerando a configuração total do equipamento;
Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de abertura
ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia, devendo gerar log na memória flash da BIOS com
todos os eventos de intrusão;
Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM
(trustes plataform module) compatível com a norma TPM Specification Version 1.2, ou mais recente, especificada
pelo TCG (Trusted Computing Group). Deverá ser fornecido software ou disponibilizado no site do fabricante, que
permite a implementação desta função.
Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados;
Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 2.0.
Deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado.
BIOS
Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI e Plug-andPlay;
Entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante da BIOS;
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS(número do patrimônio e
número de série). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente
licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto
com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante; o equipamento ofertado deve
possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na BIOS com características de segurança avançada de rastreamento
pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo, e;
Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T habilitada.
MEMÓRIA RAM
Memória RAM tipo DDR4-2666 MHz ou superior, com no mínimo 8 (oito) Gigabytes, em dois módulos idênticos de
4 (quatro) Gigabytes cada, operando em Dual Channel.
CONTROLADORA DE VÍDEO
Interface controladora de vídeo integrada, com capacidade para controlar pelo menos 02 (dois) monitores
simultaneamente para permitir a extensão da área de trabalho;
Possuir no mínimo: 2 (dois) conectores DisplayPort e 1 (um) conector VGA;
Deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12, OpenGL 4.5 e suporte a 4K; e
Taxa de atualização de 60 Hz ou superior.
INTERFACES
Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet
e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão
RJ-45. Não serão aceitas placas de rede externas (off board);
Controladora de som com pelo menos 01 conector de saída na parte traseira do gabinete e com pelo menos 01
conector de saída e 01 microfone na parte frontal do gabinete. Também será aceito soluções de áudio do tipo
combo/universal na parte frontal do gabinete
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●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

No mínimo 10 (dez) interfaces USB , sendo pelo menos 2 (duas) interfaces USB 3.0/3.1 instaladas na parte frontal do
gabinete e no mínimo 4 (quatro) interfaces USB 3.0/3.1 na parte traseira, sem a utilização de hubs ou portas USB
instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema.
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO
Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 01 (um) Terabyte, interface tipo SATA 3 de 6
GB/s, cache mínimo de 16MB e velocidade de rotação de 7.200 RPM;
Deve
possuir
as
tecnologias
S.M.A.R.T
(Self-Monitoring,
Analysis
and
Reporting
Technology) e NCQ (Native Command Queuing).
UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA
Unidade de DVD±RW dual-layer interna;
Interface tipo Serial ATA ou superior;
Luz indicadora de leitura;
Botão de ejeção na parte frontal da unidade;
Deve possuir trava ou sistema de proteção para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade;
Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de
mídia óptica na unidade.
Deve acompanhar software do mesmo fabricante ou fornecido em regime OEM, que permite interação de leitura e
gravação de CD/DVD;
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%),
50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima
admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC
(Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (80Plus Bronze com as seguintes eficiências
82% a 20% de carga, 85% a 50% e 82% a 100%);
O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria 80Plus Bronze ou superior.

●
●
●
●

GABINETE
Deverá ser do tipo SFF (Small Form Factor). O projeto deverá permitir uso nas posições vertical e horizontal;
Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado ao processador, fonte e demais
componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do
microprocessador, o gabinete deverá possuir um sistema de resfriamento com fluxo de ar horizontal/linear
frontal/traseiro, ou seja, deve ter entrada pela parte frontal do gabinete e saída pela parte traseira. Não serão aceitos
gabinetes que a saída do fluxo de ar seja lateral ou com saída de ar para a parte superior do gabinete. Evitando o
aquecimento em locais compactos ou que necessitem suportar o Monitor, não impedindo o fluxo de ar;
Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (PowerOn) na parte
frontal do gabinete;
Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica,
memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações
sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao
parafuso previsto para o gabinete;
Acabamento interno composto de superfícies não cortantes;
O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da
trava de segurança sem adaptações;
Deverá ser fornecido base ou suporte adequado para a utilização do gabinete na posição vertical (torre);
Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a torre;
Deverá ser fornecido alto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema.
O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores;

●
●

TECLADO
Padrão AT de 104 teclas (ou mais), com todos os caracteres da língua portuguesa;
Padrão ABNT-2 e conector compatível com a interface para teclado fornecida para o desktop;

●
●

●
●

●
●
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●

●
●

●
●

●

●
●

Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito
do mouse);
Regulagem de altura e inclinação do teclado;
No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte superior do
teclado;
MOUSE
Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com pelo menos 03 botões (esquerdo, direito e central próprio para
rolagem);
Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior, conector compatível com a interface para mouse fornecido
para o desktop;
Deverá ser fornecido mouse pad original do fabricante do equipamento;
Mouse com fio, sem o uso de adaptadores;
MONITOR
No mínimo 23 polegadas; Monitor do tipo LED;
Full HD (1080p);
Resolução de pelo menos 1920 x 1080 a 60Hz;
Relação de Aspecto: 16:9;
Ângulo de visão de pelo menos 160° horizontal e 160° vertical;
Deverá ter ajuste de inclinação;
Tempo de resposta de no máximo 8ms;
Relação de contraste estático de no mínimo 1000:1;
Deverá possuir as conexões: pelo menos 01 (um) VGA e 01 (um) DisplayPort, ambos os cabos inclusos;
DisplayPort sem uso de adaptadores;
Deverá possuir giro de 90º, permitindo uso em modo paisagem e retrato;
Solução de giro e regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores. Instruções em tela (OSD),
com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset, todas em português falado no Brasil
ou inglês;
Devera possuir Certificação EPEAT Bronze ou Silver ou Certificação Energy Star 5.0 ou superior ou Certificação
emitida pelo INMETRO ou entidade acreditada pelo INMETRO, em conformidade com a Portaria n.º 170, de 10 de
abril de 2012; e
Voltagem 110-220v, 60Hz com chaveamento automático e fonte interna.
SOFTWARES E DOCUMENTAÇÂO
Licença por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos para garantir atualizações de segurança
gratuitas durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft
Windows 10 Professional Original 64 bits;
O sistema operacional deverá ser fornecido no idioma Português BR, instalado de fábrica pelo fabricante do
equipamento e em pleno funcionamento;
Deverão ser fornecidos as mídias de instalação, de recuperação do sistema e de todos os seus drivers, além da
documentação técnica em português necessária à instalação e operação do equipamento. A critério do fornecedor será
aceito o envio de 20% das mídias repetidas para cada lote de fornecimento.
CERTIFICAÇÕES
Equipamento em conformidade com a norma ISSO 9296, testado em acordo com a ISSO 7779, quanto à emissão de
ruídos em ambiente de escritório. Será aceita comprovação da conformidade através da NBR 10152 devidamente
qualificado para conformidade para ambientes de escritório.
Compatibilidade com pelo menos uma distribuição Linux homologada; e
O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padrão Energy Star 5.0 para eficiência de consumo
elétrico.
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO
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●

●

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com
comprimento de 1,5m (um metro de cinquenta centímetros). Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão
NBR-14136;
Ter carregamento de imagens em fábrica: Gerenciamento de imagem de sistema operacional, integração de hardware
e software em fábrica.
GARANTIA: Conforme ANEXO III deste Termo de Referência.
REFERENCIA: Desktop Dell Optiplex 5060 SFF ou Equivalente. Monitor Dell P2319H ou Equivalente

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 3 - MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK
PROCESSADOR
- Arquitetura 32 e 64 bits, com extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0,
Turbo Boost, Hyper-Threading e suporte a tecnologia de Virtualização VT-x e VT-d e Memória Optane;
Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja
operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado;
O Processador deverá oferecer suporte à memória tipo DDR4;
Pelo menos 6 MB SmartCache;
Pelo menos 1.60 GHz de frequência e turbo de pelo menos 3.90 GHz;
Possuir 04 núcleos físicos e 04 núcleos lógicos (04 cores, 08 Threads); e
Deverá possuir suporte a instruções AES para aceleração de criptografia.
PLACA PRINCIPAL
Possuir pelo menos 1 (um) slot de memória com suporte a DDR4;
Possuir mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão ACPI versão 3.0 ou superior e
controle de automático de temperatura
Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos adiante especificados;
Deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado.
BIOS
A BIOS deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou que esse tenha
direitos (Copyright) sobre essa BIOS;
Entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante da BIOS;
A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma Português;
Implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador;
Suportar senha de acesso a BIOS;
Deverá possuir funcionalidade de resetar as configurações para o modo padrão de fábrica;
Sempre que o equipamento for inicializado deve ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do
microcomputador;

●

MEMÓRIA RAM
Memória RAM tipo DDR4-2400 MHz ou superior, com no mínimo 8 (oito) Gigabytes.

●
●
●

CONTROLADORAS DE VÍDEO
Interface controladora de vídeo Off-Board com memória de pelo menos 2GB DDR5; e
Deverá possuir compatibilidade com DirectX 12, tecnologia 14 nm e suporte a 4K e a múltiplos monitores.
Referencia: NVIDIA GeForce MX150 de 2GB ou Equivalente;

●
●
●
●
●

INTERFACES
Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade 100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, configurável
totalmente por software, com conector padrão RJ-45;
Rede integrada wireless IEEE 802.11 ac ou b/g/n;
Conector combinado para fone de ouvido / microfone;
Webcam HD 720p;
Dois alto-falantes integrados (Som de Alta-Definição On-Board);
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●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Bluetooth 4.1 e HDMI 1.4;
Slot para cadeado de segurança
Deverá possuir leitor de SmartCard Integrado; e
No mínimo 3 (três) interfaces USB , sendo pelo menos 2 (duas) interfaces USB 3.0/3.1.
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO
Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento de 1 (um) Terabytes, interface tipo SATA 3 de 6
GB/s, cache mínimo de 16MB e velocidade de rotação de 5.400 RPM ou superior;
Deve possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native
Command Queuing).
FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIAS
Bateria de Lítion Íon, do mesmo fabricante do equipamento;
O equipamento deve vir acompanhado de um adaptador externo para carregar a bateria e permitir o funcionamento do
equipamento durante o processo de carga com um cabo de conexão de no mínimo 1,8 (um vírgula oito) metros;
O adaptador externo deverá suportar alimentação AC/DC, 110/220 volts, com seleção automática de tensão;
A tensão de saída do adaptador deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo notebook;
O cabo de alimentação deverá estar de acordo com o novo padrão de tomada NBR 14136;

●

TECLADO E MOUSE
O equipamento deverá possuir mouse do tipo Touchpad eletrostático ou Point Stick. O mouse deverá possuir 02 (dois)
botões de seleção; e
Teclado retro iluminado em Português (Brasil).

●

TELA
Tela LED FULL HD IPS (1920 X 1080) de 14 polegadas ou maior.

●

MALETA PARA TRANSPORTE
O equipamento deverá vir acompanhado de maleta para transporte.

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●

SOFTWARES E DOCUMENTAÇÂO
Licença por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos para garantir atualizações de segurança
gratuitas durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, do sistema operacional Microsoft
Windows 10 Professional Original 64 bits;
O sistema operacional deverá ser fornecido no idioma Português BR, instalado de fábrica pelo fabricante do
equipamento e em pleno funcionamento;
Deverão ser fornecidos as mídias de instalação, de recuperação do sistema e de todos os seus drivers, além da
documentação técnica em português necessária à instalação e operação do equipamento. A critério do fornecedor será
aceito o envio de 20% das mídias repetidas para cada lote de fornecimento.
CERTIFICAÇÕES
Possuir certificação IEC 60950 para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais
elétricos;
Os componentes do microcomputador deverão ser homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou subtração
de qualquer componente não original de fábrica para adequação do equipamento;
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO
Notebook desenvolvido para setor corporativo, não sendo aceitos equipamentos de fabricação destinados a uso
doméstico. Baseado em processador com tecnologia móvel;
O projeto do gabinete deve ser original do fabricante. Possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em
slot ou trava externa específica, não sendo aceito adaptações;
O modelo de equipamento ofertado deverá ser da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante, não sendo
aceito equipamentos em final de vida ou descontinuados.
Ter carregamento de imagens em fábrica: Gerenciamento de imagem de sistema operacional, integração de hardware
e software em fábrica.
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GARANTIA: Conforme ANEXO III deste Termo de Referência.
REFERENCIA: Notebook Dell Inspiron 14 5000 Ultrafino Intel Core I5 ou Equivalente

●

●
●

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 4 - MONITOR LED 21,5 FULL HD
Monitor p/ Computador LED 21,5" com as seguintes características:
○ Tamanho da tela 21,5";
○ Formato: 16:9 Widescreen;
○ Resolução máxima: 1920x1080;
○ Tempo de Resposta: 5ms;
○ Brilho: pelo menos 200 cd/m²;
○ Alimentação: Deve operar na faixa de 100 a 240V com 50 ou 60Hz
○ Entrada de Sinal: Pelo menos 01 Conector de entrada D-Sub (RGB) e 01 HDMI;
○ Cabo D-Sub (RGB) incluso; e
○ Cor Predominante: Preto.
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO
É recomendável no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” não “Copiar/Colar” do Edital, bem como,
especificar o Fabricante e o Modelo/Referência do produto ofertado.
É obrigatório especificar na Proposta o Fabricante e o Modelo/Referência do produto ofertado.
GARANTIA: Conforme ANEXO III deste Termo de Referência

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 5 - NOBREAK 3000VA
Microprocessador RISC/CISC/FLASH de alta velocidade;
Interativo com regulação on-line;
Bivolt Automático: entrada 115/127/220V e saída 115V;
Potência Máxima: 3000VA ou superior;
Frequência 60 Hz;
No mínimo 8 tomadas NBR 14136 (todas alimentadas pela bateria);
Função TRUE RMS ou Equivalente;
Filtro de Linha interno;
Led indicando o modo de operação;
Proteção contra Curto-circuito, surtos de tensão, subtensão e sobretensão da rede elétrica, descarga total das baterias,
sobrecarga e sobreaquecimento no transformador;
Estabilizador interno;
Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM);
Tecnologia que permita ser ligado o equipamento mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada;
Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil;
Fusível: Rearmável;
Botão liga/desliga temporizado;
Comunicação serial padrão RS-232 ou USB (acompanha cabo USB tipo A-B);
Software de monitoração;
Função Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos.
Não serão aceitas soluções moduladas, ou seja, bateria separada do resto do nobreak.
OUTROS REQUISITOS
É recomendável no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” não “Copiar/Colar” do Edital, bem como,
especificar o Fabricante e o Modelo/Referência do produto ofertado.
É obrigatório especificar na Proposta o Fabricante e o Modelo/Referência do produto ofertado.
GARANTIA: Conforme ANEXO III deste Termo de Referência
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REFERÊNCIA: SMS Power Vision NG 3000VA (bivolt) ou Equivalente.

●

●
●

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 6 - NOBREAK 700VA
NoBreak 700VA (monovolt) com as seguintes características:
○ Microprocessado RISC/CISC/FLASH de alta velocidade;
○ Interativo com regulação on-line;
○ Bivolt Automático: entrada 115/127/220V e saída 115V;
○ Potência Máxima: 700VA ou superior;
○ Frequência 60 Hz;
○ No mínimo 4 tomadas NBR 14136 (todas alimentadas pela bateria);
○ Função TRUE RMS ou Equivalente;
○ Filtro de Linha interno;
○ Led indicando o modo de operação;
○ Proteção contra Curto-circuito, surtos de tensão, subtensão e sobretensão da rede elétrica, descarga total das
baterias, sobrecarga e sobreaquecimento no transformador;
○ Estabilizador interno;
○ Circuito Desmagnetizador
○ Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM);
○ Porta fusível externo com unidade reserva;
○ Botão liga/desliga temporizado;
○ Circuito desmagnetizador;
○ Função Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos.
○ Não serão aceitas soluções moduladas, ou seja, bateria separada do resto do nobreak.
OUTROS REQUISITOS
É recomendável no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” não “Copiar/Colar” do Edital, bem como,
especificar o Fabricante e o Modelo/Referência do produto ofertado.
É obrigatório especificar na Proposta o Fabricante e o Modelo/Referência do produto ofertado.
GARANTIA: Conforme ANEXO III deste Termo de Referência.
REFERÊNCIA: SMS New Station 700VA (bivolt) ou Equivalente.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 7 - SMART TV LED 65”
Tamanho da tela 65",
Resolução mínima: 3840x2160,
Tipo IPS LCD,
Formato 16:9,
Frequência mínima 60hz,
Processador: Quad Core,
Áudio potência mínima (rms) 20w,
Conexões mínimo: de 3 entrada hdmi, mínimo de 2 usb, 1 entrada RF para tv a cabo, 1 entrada RF para tv digital, 1
conector tipo LAN, 1 saída digital óptica, conectividade wifi 802.11 a/b/g/n/ac,
Alimentação bivolt 100-240v
GARANTIA: Conforme ANEXO III deste Termo de Referência

●

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 8 - TABLET
Processador (octa core), velocidade mínima de 1,8ghz,
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●
●
●
●
●
●
●

Tela tipo: TFT, resolução 1920 x 1200, tamanho mínimo de 10.1",
Câmera traseira resolução mínima de 8.0 mp, frontal resolução mínima de 5.0 mp
Memória ram mínima de 2gb
Armazenamento mínimo de 32gb, com suporte a cartão de memória micro SD de até 512gb
Conexões, conector de fone de ouvido: conexão 3.5mm estéreo padrão p2, conectividade wifi: 802.11 a/b/g/n/ac
2.4g+5ghz, bluetooth: v5.0,
Sistema android 9.1 ou superior,
Bateria com capacidade mínima de 4.000mah
GARANTIA: Conforme ANEXO III deste Termo de Referência

●

●

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 9 - SUPORTE ARTICULADO PARA TV
Suporte para tv tipo led, lcd e plasma, rotação horizontal e vertical, fabricado em aço carbono, indicado para a maioria
dos televisores de 14” a 65”, vesa (distância entre os furos): até 400 x 400mm, distância máxima da parede de 52cm,
capacidade máxima: 30kg, deve acompanhar parafusos e buchas para fixação.

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 10 - CÂMERA MÓVEL TIPO SPEED DOME
Especificações: 37x de zoom ótico e 12x zoom digital, caixa de proteção com suporte de parede, grau de proteção ip
67, cúpula de policabornato, caixa externa de alumínio, ccd sony ¼ interline transfer, movimento 360º pan e 180º de
tilt, resolução horizontal 525 linhas, mínimo de iluminação 0,02 lux, blc compensação de luz de fundo, hlc
compensação de alta luz, dis estabilização de imagem digital, snr super redução de ruído, day & night / dia e noite
com filtro ir, 127 posições de preset, 4 pattern (aproximadamente 5min cada), 8 swings, temperatura de operação de ()10º c~50º c.
GARANTIA: Conforme ANEXO III deste Termo de Referência

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 11 - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT
- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x | CSMA / CD; Interface: 8 10/100/
1000Mbps portas, auto-negociação, Auto-MDI / MDIX; Tamanho do buffer: 2Mb; Fonte de alimentação
externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz; Fan Quantidade: Fanless; Indicador LED: Power System | Link,
indicadores de velocidade e de atividade por porto construído em cada porta RJ-45. 8 portas Gigabit RJ45
10/100/1000Mbps de Auto-Negociação, Suporta Auto MDI / MDIX; Controle de fluxo IEEE 802.3x permite
transferência fiável de dados; Revestimento em metal, para usar na mesa ou montado na parede; Suporta
QoS (IEEE 802.1p); Plug and Play, não necessita de qualquer configuração.
GARANTIA: No mínimo 01 (um) ano de garantia do fabricante.

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 12 - SCANNER
Tipo de scanner: Scanner de documentos coloridos com alimentador de folhas, duplex
●
●
●
●
●
●

Dispositivo fotoelétrico: CIS - ContactImage Sensor
Resolução óptica: 600 dpi
Resolução máxima: 1200 dpi interpolados
Fonte de luz: LED RGB de 3 cores
Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits entrada / 24
bits saída
Tamanhos de documento: Máximo: 21,6 x 609,6 cm / Mín: 5 x 5 cm
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●
●
●
●
●
●

Peso do papel: 27 a 413 g/m²
Ciclo de trabalho diário: Até 4 mil páginas
Botões: Omitir detecção de frente e verso, modo lento de digitalização, digitalizar, cancelar
Conectividade padrão: USB 3.0 de alta velocidade, módulo de rede opcional (RJ-45, 10BaseT/ 100BaseTX)
Requisitos de Sistema: Compatibilidade com sistemas, Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6.8 - 10.11.x.
Voltagem nominal: AC 100 - 240 V
GARANTIA: 01 (um) ano de garantia do fabricante.
REFERÊNCIA: Scanner de Mesa Epson WorkForce, duplex 35ppm, ES400

MATERIAL PERMANENTE, ITEM 13 - FURADEIRA E PARAFUSADEIRA A BATERIA
Tipo: Furadeira/ Parafusadeira com Impacto à Bateria.
●
●
●
●
●
●
●
●

Mandril sem chave 1/2' (13 mm), tipo aperto rápido;
Empunhadura emborrachada; Gatilho Eletrônico com Velocidade Variável e Reversível;
Luz de LED que permite ao usuário maior visibilidade na área de trabalho;
Velocidades mecânicas mínimas: 02;
Torque mínimo: 42 Nm; Posições mínimas de torque: 16;
Bateria encaixe de 1,3 Ah - 20v Max Ion;
Velocidades mínimas: 0 - 600 / 0 - 2.000 RPM; Impactos mínimos por minuto: 0-7650 / 0 - 25.500 IPM;
Tensão: Bivolt. Acessórios mínimos: Maleta de transporte, carregador de bateria e 02 baterias.
GARANTIA: 01 (um) ano de garantia do fabricante.

MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 1 - MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP
- Padrão: DDR3; Capacidade: 4GB; Frequência: 1333MHz; Latência: 9-9-9-24; Pinagem: 240 pin; Tensão:
1,5V; Formato da memória: DIMM
GARANTIA: No mínimo 01 (um) ano de garantia do fabricante.

●

MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 2 - CABO DE REDE: CAT6 – CAIXA COM 305 METROS
Cabo CAT6 vermelho 23 AWG 4 pares cm ROHS, para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz,
dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING
COMPONENTS) CATEGORIA 6 E ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de
distribuição (patch panels) e os conectores nas áreas de trabalho, cabo de 4 pares trançados compostos de condutores
sólidos de cobre nu, 23 awg, isolados em polietileno especial. Capa externa em pvc não propagante à chama.
Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m).

●

MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 3 - CONECTOR RJ-45 MACHO
RJ-45 macho CAT-6, Contato com banho de ouro; Normas regulamentadoras: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos;
ISO/IEC 11801; NBR 14565; FCC 68.5.

●

MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 4 - TONER PARA IMPRESSORA 85A
Toner compatível com impressora laser HP M1212. - Cor preto; Rendimento médio de 1600 páginas.
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●

MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 5 - BATERIA NOTEBOOK DELL E7440
Bateria notebook, aplicação Dell E7440, sistema eletroquímico lithiun-ion, capacidade nominal 6.200 mah, 47Wh,
tensão bateria 7,4 v.
GARANTIA: No mínimo 01 (um) ano de garantia do fabricante.

MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 6 - BATERIA 12V, 5AH
●
●
●

Tipo: Bateria chumbo-ácida regulada por válvula de segurança.
Composição: chumbo, ácido sulfúrico e polipropileno.
Características: sem manutenção; vaso em resina ABS especial com elevada resistência mecânica; opera em larga
faixa de temperatura; não permite a liberação de gases nocivos á saúde; terminal do tipo Fast-on (T1) de 4mm.
Dimensões(mm): 90mm x 70mm (C x L), altura com terminais: 107mm.
GARANTIA: 01 (um) ano de garantia do fabricante.

MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 7 - BATERIA 12V, 7AH
●
●
●
●

Tipo: Bateria chumbo-ácida regulada por válvula de segurança.
Composição: chumbo, ácido sulfúrico e polipropileno.
Características: sem manutenção; vaso em resina ABS especial com elevada resistência mecânica; opera em larga
faixa de temperatura; não permite a liberação de gases nocivos á saúde;
Dimensões (mm): 98 mm x 65 mm x 151 mm ( Alt.xLarg.x Comp.)
GARANTIA: 01 (um) ano de garantia do fabricante.

MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 8 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS
- Filtro de Linha; Proteção Ruídos descargas atmosféricas; Proteção Surtos de Energia; Led indicador de
funcionamento; Supressor de picos de voltagem; Varistor de Proteção; Chave Liga/Desliga; Bivolt
127v/220v Automático; Frequência 50/60Hz; Corrente máxima do conjunto: 10A; Tensão de entrada e
saída: 110/220V (Bivolt); Tomadas: 6 NBR 14.136; Cabo Força Padrão Novo 1,3 Metros.

MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 9 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR
- Interface USB; teclado em português no padrão ABNT2; padrão de 107 teclas; silencioso e boa sensação
tátil; inclinação ajustável; teclas de atalho multimídia; teclas com gravação a laser, plug & play, cor
predominante: preta

MATERIAL DE CONSUMO, ITEM 10 - MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR
- Mouse óptico, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem
(scroll); resolução mínima de 1.000 (mil) dpi; Conexão USB, sem uso de adaptadores; cores preta ou cinza
escuro (grafite); Deverá possuir tamanho padrão, não sendo aceito mouse com dimensões do tipo mini
mouse. Sendo as dimensões de altura entre 3,5cm e 4cm, comprimento entre 9,5cm e 10cm e largura entre
5,5cm e 6cm; possuir cabo com comprimento mínimo de 0,8m e máximo de 1,8m.
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA
GARANTIA

1.

No MATERIAL PERMANENTE , para o ITEM 1 (SERVIDOR DE REDE TIPO RACK, MODELO BÁSICO),
ITEM 2 (MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP), ITEM 3 (MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK) a
garantia de funcionamento será pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, contada a partir do recebimento definitivo do
equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante, e será prestada nas
seguintes condições:
1.1.

2.

3.
4.
5.

A garantia deve ser dada pelo fabricante do equipamento, tanto para o hardware quanto para o sistema
operacional e todos os softwares instalados, o qual deverá possuir central telefônica “própria” para abertura
de chamados técnicos através de ligação gratuita (0800) e atendimento “on site”;
1.2.
O atendimento deverá ser executado no local da entrega do equipamento, por empresa pertencente a rede
autorizada do fabricante, devidamente capacitada para tal função podendo ser executado diagnóstico remoto
por telefone antes do atendimento in loco.
1.3.
O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados;
1.4.
Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados no próximo dia útil ao de abertura do
chamado junto a contratada e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado;
No MATERIAL PERMANENTE, para o ITEM 4 (MONITOR LED 21,5 FULL HD), ITEM 5 (NOBREAK
3000VA), ITEM 6 (NOBREAK 700VA), ITEM 7 (SMART TV LED 65”), ITEM 8 (TABLET) e ITEM 10
(CÂMERA MÓVEL TIPO SPEED DOME) a garantia será prestada por Assistência Técnica Autorizada,
credenciada ou disponibilizada na cidade de Rio Branco, com pelo menos 01 (um) ano de garantia do fabricante, para
mão de obra e todos componentes e peças.
O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira;
No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar declaração/certificado do
fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência;
O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante.
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA
NOTAS, ESCLARECIMENTOS E OUTROS REQUISITOS
1.

No MATERIAL PERMANENTE, para o ITEM 1 (SERVIDOR DE REDE TIPO RACK, MODELO BÁSICO),
ITEM 2 (MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP), ITEM 3 (MICROCOMPUTADOR TIPO
NOTEBOOK), ITEM 4 (MONITOR LED 21,5 FULL HD), ITEM 5 (NOBREAK 3000VA), ITEM 6
(NOBREAK 700VA), ITEM 7 (SMART TV LED 65”), ITEM 8 (TABLET), ITEM 10 (CÂMERA MÓVEL
TIPO SPEED DOME), ITEM 11 (SWITCH 8 PORTAS GIGABIT) e no MATERIAL DE CONSUMO, para o
ITEM 1 (MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP, ITEM 5 (BATERIA NOTEBOOK DELL E7440), ITEM 8
(FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS), ITEM 9 (TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR) e ITEM 10
(MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR) será aceita oferta de qualquer componente de especificação diferente
da solicitada, desde que comprovadamente iguale ou supere, individualmente, a qualidade, o desempenho, a
operacionalidade, a ergonomia ou a facilidade no manuseio do originalmente especificado conforme o caso, e desde
que não cause, direta ou indiretamente, incompatibilidade com qualquer das demais especificações, ou desvantagem
nestes mesmos atributos dos demais componentes ofertados, nas seguintes condições:
1.1.
A licitante deverá fornecer equipamento idêntico ao que foi especificado na Proposta comercial;
1.2.
Na hipótese de oferta diferente daquela prevista na proposta comercial a licitante deverá comprovar que o
item díspar iguala ou supera aquele estipulado na proposta original;
1.3.
Verificada a superioridade, será lavrado pelo representante presente ao processo de avaliação das amostras
(com procuração emitida pela empresa) um documento ratificando a proposta comercial da empresa e se
comprometendo a ofertar, o equipamento idêntico ao apresentado para a amostra;
1.4.
Teclados: Padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), tanto ABNT quanto ABNT II tem
o botão "Ç", a única diferença entre os dois é que na ABNT II há uma tecla a mais, o botão "Alt Gr",
conhecido como Alt "Grande". Ela serve pra ativar os caracteres que fica nos botões numéricos de 1 a 6 do
teclado, e de alguns outros botões como "Q","W", ou "E". Exemplo: ¹²³£¢;
1.5.
Existem algumas variações em relação ao posicionamento das teclas de navegação normalmente descritas
como T e T invertido;
1.6.
Nos casos de necessidade de substituição de acessórios, como teclado e mouse, deverá ser mantido o mesmo
padrão do componente substituído.

2.

No MATERIAL PERMANENTE, para o ITEM 1 (SERVIDOR DE REDE TIPO RACK, MODELO BÁSICO),
ITEM 2 (MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP), ITEM 3 (MICROCOMPUTADOR TIPO
NOTEBOOK), ITEM 4 (MONITOR LED 21,5 FULL HD), ITEM 5 (NOBREAK 3000VA) e ITEM 6
(NOBREAK 700VA) o modelo de equipamento ofertado deverá ser da mais recente geração disponibilizada pelo
fabricante, não sendo aceito equipamentos em final de vida ou descontinuados.
2.1.
Todos os componentes como: teclado, mouse, deverão ser do mesmo fabricante do equipamento ou
fabricados em regime de OEM;
2.2.
Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) devem possuir gradações neutras das cores
preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor predominante do gabinete;
2.3.
Deverá ser apresentado proposta comercial onde sejam descritos todos os componentes do equipamento,
como processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia
óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma
inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de
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2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas
cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo
endereço eletrônico.
A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;
Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e
internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou
homologação. Caso o equipamento/componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se
substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação;
Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua
respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas
entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento;
As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte e a armazenagem;
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA
NECESSIDADE E UTILIZAÇÃO DO QUANTITATIVO SOLICITADO
MATERIAL PERMANENTE
1. SERVIDOR DE REDE TIPO RACK – 01 unidade
Este servidor de rede armazena todos nossos dados e executa serviço administrativos, como folha de
pagamento, contratos e demais serviços, já não possui garantia e suporte pois tem cinco anos de uso, devido
à importância deste equipamento será necessário adquirir um novo, para que possamos atender o princípio
disponibilidade.
2. MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP – 35 Unidades
Serão dezessete unidades destinadas a atender as demandas dos gabinetes,ou seja, um para cada parlamentar,
e asdezoitounidades restantes irão substituir os computadores mais antigos nos seguintes setores;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assessoria de Imprensa –01 unidade;
Assessoria Parlamentar - 01unidade;
Comissões Técnicas - 01unidade;
Controle Interno - 01unidade;
CPL - 01unidade;
CTI - 03unidades;
DIFIN - 01unidade;
DILEGIS - 01unidade;
DIREX - 01unidade;
Jurídico - 01unidade;
Patrimônio - 01unidade;
Polícia legislativa - 01unidade;
Presidência - 01unidade;
Primeira Secretaria - 01unidade;
RH - 01unidade;
Vice-Presidência –01unidade.

3. MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK – 20 unidades
Serão dezessete unidades destinadas a atender as demandas dos gabinetes, ou seja, um para cada parlamentar,
as outras três unidades serão distribuídas da seguinte forma;
●
●
●

CTI – 01 unidade,
Taquigrafia- 01 unidade,
CPL – 01 unidade.

4. MONITOR LED 21,5” – 8 unidades
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Os monitores extras serão destinados para alguns setores possuem a necessidade de utilizar dois monitores,
para que haja maior produtividade podendo visualizar uma segunda tarefa sem a necessidade de alternar
entre os sistemas em execução, segue a quantidade disponibilizada para cada setor:
●
●
●
●
●
●

Comissões Técnicas - 01unidade;
Controle Interno - 01unidade;
CPL - 01unidade;
CTI - 03 unidades;
DILEGIS - 01unidade;
Serviços Gerais e Transportes– 01 unidade;

5. NOBREAK 3.000VA – 02 unidades
Atendera a demanda dos equipamentos como; servidores de rede, switches, DRV, e demais equipamentos da
sala de CPD.
6. NOBREAK 700VA – 17 unidades
As dezessete unidades serão destinadas a atender as demandas dos gabinetes, ou seja, um para cada
parlamentar.
7. SMART TV 65”– 02 unidades
Os televisores apresentaram os resultados como um painel eletrônico expectadores e parlamentares poderão
acompanhar a votação na íntegra, o primeiro dispositivo ficara localizado logo atrás da mesa diretora e a
segunda Tv ficara posicionada para o público que assiste na galeria da casa.
8. TABLET 10.1”- 20 unidades
Consiste emdezessete unidades que será fixada na bancada dos parlamentares, ou seja, um para cada
parlamentar, que tem como objetivo integrar com o SAPL e painel eletrônico, as três unidades restantes são
reservas caso venha ocorrer algum dano ao equipamento tenhamos disponível para a substituição imediata.
9. SUPORTE ARTICULADO PARA TV – 02 unidades
Este item tem a função de fixar os televisores a serem adquiridos, consiste emduas unidades uma para cada
aparelho.
10. CÂMERA SPEED DOME – 01 unidade
A câmera speed dome que possuímos já apresentou problema na interface de alimentação, seu
funcionamento está intermitente, e de grande importância este equipamento pois através deste dispositivo
que são realizadas as transmissões das sessões plenárias na internet.
11. SWITCH 8 PORTAS – 10 unidades
Devemos adquirir switch para atender a demanda dos seguintes setores que possuem deficiência em pontos
lógicos de rede;
●
●
●
●
●

Assessoria Parlamentar –01unidade,
Comissões Técnicas –01unidade,
Controle Interno – 01unidade,
CPL – 01unidade,
DILEGIS –01unidade,
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●
●
●
●
●

DIREX - 01unidade,
Patrimônio –01unidade,
Polícia legislativa– 01unidade,
Presidência - 01unidade,
RH – 01unidade,

12. SCANNER DE MESA – 03 unidades
Devemos adquirir três unidades para os seguintes setores com demanda de digitalização de documentos que
ainda não possuem scanner;
●
●
●

Presidência - 01unidade;
DIREX – 01 unidade;
Controle Interno – 01 unidade;

13. FURADEIRA/PARAFUSADEIRA – 01 unidade
O setor de T.I., tem a necessidade de adquirir este equipamento para realização de pequenos serviços de
perfuração e fixação de equipamentos em paredes de concreto, e o mesmo dispositivo possui a função de
parafusadeira que auxilia na montagem e desmontagem de dispositivos de informática.

MATERIAL DE CONSUMO
1. MEMÓRIA RAM PARA DESKTOP – 06 unidades
Estas memórias serão utilizadas para aumentar o desempenho de alguns computadores com deficiência de
memória.
2. CABO DE REDE CAT 6 – 01 caixa
Necessitamos de uma caixa com 305 metros para realização da manutenção preventiva e corretiva de rede
lógica.
3. CONECTORES RJ-45 MACHO - 200 unidades
Serão utilizados para crimpagem dos cabos de rede acima mencionados.
4. TONER 85A – 10 unidades
Apresentamos a necessidade de abastecer três impressoras HP MF1212nf que são patrimônio da casa,haja
visto que um toner costuma durar em média 04 meses, após feitos os cálculos em ano consumiríamos 09
unidades para garantia foi arredondado para dez unidades.
5. BATERIA ULTRABOOK DELL E7440 – 15 unidades
Estas baterias serão utilizadas para substituição de todas baterias que estão danificadas, pois com passar do
tempo a maioria perdeu capacidade de carga ou não recebe mais recarregamento.
6. BATERIA PARA NOBREAK 12V/5AH – 16 unidades
Possuímos dois nobreaks de grande porte que utilizam destas baterias, cada um tem a capacidade de oito
baterias, as mesmas adquiridas vão substituir as antigas já danificadas .
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7. BATERIAS PARA NOBREAK 12V/7AH – 35 unidades
Estipulamos em trinta e cinco unidades, pois foi a quantidade que utilizamos durante o ano de 2020 atendeu
completamente as demandas da casa.
8. FILTRO DE LINHA – 10 unidades
Atender os setores que possuem deficiência em pontos de rede elétrica, da seguinte forma;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Assessoria Parlamentar –01 unidade;
Comissões Técnicas –01 unidade;
Controle Interno –01 unidade;
CPL – 01 unidade;
DILEGIS –01 unidade;
DIREX - 01unidade;
Patrimônio –01 unidade;
Polícia legislativa –01 unidade;
Presidência - 01unidade;
RH – 01 unidade;

9. TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR – 10 unidades
De acordo com as substituições realizadas no ano de 2020 destes equipamentos, dez unidades atenderão
nossa demanda no próximo ano.
10. MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR – 10 unidades
De acordo com as substituições realizadas no ano de 2020 destes equipamentos, dez unidades atenderão
nossa demanda no próximo ano.
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO PLENO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
A empresa ______________________________________, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº ______________________,
estabelecida

na

_______________________,

por

seu

representante legal, declara junto a Câmara Municipal de Rio Branco-Acre, que atende a todos os requisitos de habilitação e
apresentará os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, no processo licitatório de que trata o Edital
de Pregão Presencial SRP nº 005/2020. Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil, criminal e administrativa
por eventual falsidade.

Local ___ de __________ de 2020.

_____________________________________
(Nome e número da identidade do declarante)
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Eu, ......................................................, portador(a) da Carteira de Identidade RG º............................ e do CPF/MF
nº..........................................................., representante da empresa ..................................... ..................., inscrita no CNPJ/MF
nº.........................................................., solicitamos na condição de ME/EPP/MEI, quando da sua participação na licitação,
modalidade Pregão Presencial SRP nº 005/2020, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos
artigos

42

a

45

da

Lei

Complementar

nº

123/2006

e

suas

modificações

posteriores.

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei
Complementar Federal nº 123/2006.
Como prova da referida condição, apresento em documento anexo, juntamente com a última Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e/ou Certidão/Declaração expedida pela Junta Comercial comprovando a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte sob pena de preclusão.

Data e local.

________________________________________
(Assinatura do representante legal sob carimbo)
RG:
CPF:
CNPJ/MF da empresa
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADO MENOR DE 18 ANOS

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) ___________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF/MF nº
________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de
16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme Lei nº 9.854/99).

Local, ____ de __________ de 2020.

_____________________________________
(nome e número da identidade do declarante)
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL

A

empresa

____________________,

pessoa

jurídica

de

direito

privado,

inscrita

no

CNPJ(MF)

sob

o

nº

____________________, estabelecida na Rua/Av.________________, Setor ___________, declara, sob as penas da lei, que
até a presente data, inexistem fatos impeditivos de habilitação, na forma do parágrafo 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93, para a
habilitação em qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal. Por
ser verdade, firmamos a presente declaração.

_________________(local e data).

___________________________________________
(nome da empresa)
CNPJ (MF) ________________
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ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial SRP n° 005/2020
Processo/Protocolo n° 24330/2020

Vereador Antônio Lira de Morais, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 123180 SSP/AC e CPF nº 217.429.602-00,
residente e domiciliado nesta Cidade e pelo seu Primeiro Secretário, Vereador Railson Correia da Costa, brasileiro, solteiro,
portador do RG nº 0303835 SSP/AC e CPF nº 620.643.042-15, residente e domiciliado nesta Cidade, neste ato denominado
simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, resolve registrar preços da empresa vencedora do
Pregão Presencial SRP n° 005/2020, processo administrativo nº 24330/2020, mediante as condições a seguir:
01. DO OBJETO
Registro de preço para aquisição de equipamentos de TI, destinados para atender as demandas da Câmara Municipal de
Rio Branco-Acre (CMRB), conforme necessidade estimada e descrições constantes no Termo de Referência, que integrou
o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial SRP nº. 005/2020, proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do Processo nº. 24330/2020.
02. DA EMPRESA COM PREÇOS REGISTRADOS:
________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ____________ e Inscrição Estadual n° _______________, com sede na
Rua ________________ n° ______ telefone: ____________, neste ato representado por ________________, brasileiro,
____________, portador da cédula de identidade RG n° _______ SSP/AC e do CPF/MF n° __________, domiciliado e
residente na Rua __________________, n° _____ - _______ telefone: ___________.
03. DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO
Esta Instituição não se obriga a adquirir os itens constantes nesta Ata, nem as quantidades registradas. O compromisso de
entrega dos itens registrados será efetivo com a assinatura do contrato, observadas as disposições contidas no Pregão
Presencial SRP n° 005/2020.
04. DO CONTROLE DOS PREÇOS PRATICADOS:
A Câmara Municipal de Rio Branco-Acre adotara a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata de Registro de Preços.
05. DO REAJUSTE DOS PERCENTUAIS DE DESCONTOS REGISTRADOS:
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Durante a vigência da Ata os percentuais de desconto serão fixos e irreajustáveis.
06. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
A empresa vencedora terá o registro de seu preço cancelado da Ata, quando:
a) Não aceitar aumentar o percentual registrado, na hipótese deste se tornar inferior àqueles praticados no mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
c) Por razões de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
d) Não cumprimento das obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) Não assinar, no prazo estipulado, os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços.
f) Ficar caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidos na Ata de Registro de
Preços ou nos contratos dela decorrentes;
g) Quando a licitante comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.

07. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer integrante da Administração Pública que não tenha participado
do certame, mediante prévia consulta a esta Instituição, cabendo à empresa detentora do preço registrado a aceitação ou
não do fornecimento, desde que este não prejudique as obrigações assumidas anteriormente.
a)

O órgão não participante, após a autorização, deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa
dias, observando o prazo de vigência da ata;

b)

A contratação por órgãos não participantes não poderá exceder a 50 % (cinquenta por cento) do quantitativo para
cada órgão;

c) O quantitativo decorrente das adesões não excederá, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
08. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
09. DO FORO:
O foro da presente Ata de Registro de Preços será o da Comarca de Rio Branco – Acre, para dirimir e resolver qualquer
questão.
Rio Branco – Acre, ______ de _________ de 2020.
Pela contratante:

Ver. ANTÔNIO LIRA DE MORAIS
Presidente - CMRB
Órgão Gerenciador

Ver. RAILSON CORREIA DA COSTA
1º Secretario – CMRB
Órgão Gerenciador

Proc. Administrativo nº 24.330/2020
Pregão Presencial SRP nº 005/2020
Rua 24 de Janeiro, nº 53 – Bairro Seis de Agosto – Rio Branco-AC – CEP: 69.905-596
Fone: (68) 3302-7231
E-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br

49

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Coordenadoria de Licitações e Contratos

Empresa com preços registrados:

______________________________
Empresa, CNPJ nº
Representante, RG e CPF
FORNECEDOR REGISTRADO

ANEXO VI-A
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ENCARTE I
1)

Empresa:

___________________________________;

CNPJ

nº

_________________,

com

sede

à

_________________________________________, representada neste ato pelo Sr.(a) ________________________, CPF nº
______________, RG nº _________/_(ÓRGÃO EXPEDIDOR)_/_(UF)_

Pregão Presencial SRP n° 005/2020
Processo/Protocolo n° 24330/2020
ETAPA 1 – MATERIAL PERMANENTE
ITEM

QUANT.

UNIDADE

DESCRIÇÃO MÍNIMA

1

1

UN

Servidor de Rede Tipo Rack Modelo Básico

2

35

UN

Microcomputador Tipo Desktop

3

20

UN

Microcomputador Tipo Notebook

4

8

UN

Monitor p/ Computador LED 21,5"

5

2

UN

NoBreak 3000VA (bivolt)

6

17

UN

NoBreak 700VA (Bivolt)

7

2

UM

Smart Tv 65" 4K

8

20

UN

Tablet Octa Core 10.1"

9

2

UN

Suporte articulado TV até 65"

10

1

UN

Câmera Móvel Tipo Speed Dome

11

10

UN

Switch 8 portas Gigabit

12

3

UN

Scanner

13

1

UN

Furadeira/Parafusadeira

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

TOTAL GERAL
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ETAPA 2 – MATERIAL DE CONSUMO
ITEM

QUANT.

UNIDADE

DESCRIÇÃO MÍNIMA

1

6

UN

Memória RAM para Desktop

2

1

CX

Cabo de Rede CAT6; Caixa com 305 metros

3

200

UN

Conector RJ-45 macho

4

10

UN

Toner 85A

5

15

UN

Bateria Ultrabook Dell E7440

6

16

UN

Bateria 12V, 5AH

7

35

UN

Bateria 12V, 7AH

8

10

UN

Filtro de Linha

9

10

UN

Teclado para Microcomputador

10

10

UN

Mouse para Microcomputador

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

TOTAL GERAL
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2020
PROCESSO Nº 24330/2020

MINUTA DO CONTRATO ____/2020
Termo de Contrato que, entre si, celebram, de um lado,
como contratante, a Câmara Municipal de Rio Branco
e, de outro lado, como contratada, a empresa_______,
na forma e condições seguintes:

1 - DAS PARTES:
A Câmara Municipal de Rio Branco-Acre, inscrito no CNPJ/MF sob n° 04.035.143/0001-90, com sede na Rua 24 de janeiro,
n° 53, Bairro Seis de Agosto – Rio Branco, Acre, neste ato representado por seu Presidente, vereador Antônio Lira de
Morais, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 123180 SSP/AC e CPF nº 217.429.602-00, residente e domiciliado nesta
Cidade e pelo seu Primeiro Secretário, Vereador Railson Correia da Costa, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 0303835
SSP/AC e CPF nº 620.643.042-15, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado Contratante, e do outro lado
a empresa ____________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° __________ e Inscrição Estadual n° _____________, com sede na
Rua ____________, n° ______ -________ telefone: ________, neste ato representada por _____________, brasileiro,
______________ portador da cédula de identidade RG N° ______ SSP/AC e do CPF N° ____________ domiciliado e
residente na Rua ______________, n°______________-_______, telefone:___________, doravante denominado contratada,
pactuam o presente contrato em conformidade com o que dispõe a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02, processo
administrativo nº 24330/2020, Pregão Presencial SRP nº 005/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir, que se obrigam
a cumprir e respeitar integral e mutuamente.

2 - DO OBJETO:
É objeto do presente contrato, o fornecimento, pela contratada, os seguintes equipamentos:
ETAPA 1 – MATERIAL PERMANENTE
ITEM

QUANT.

UNIDADE

DESCRIÇÃO MÍNIMA

1

1

UN

Servidor de Rede Tipo Rack Modelo Básico

2

35

UN

Microcomputador Tipo Desktop

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
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3

20

UN

Microcomputador Tipo Notebook

4

8

UN

Monitor p/ Computador LED 21,5"

5

2

UN

NoBreak 3000VA (bivolt)

6

17

UN

NoBreak 700VA (Bivolt)

7

2

UM

Smart Tv 65" 4K

8

20

UN

Tablet Octa Core 10.1"

9

2

UN

Suporte articulado TV até 65"

10

1

UN

Câmera Móvel Tipo Speed Dome

11

10

UN

Switch 8 portas Gigabit

12

3

UN

Scanner

13

1

UN

Furadeira/Parafusadeira
TOTAL GERAL

ETAPA 2 – MATERIAL DE CONSUMO
ITEM

QUANT.

UNIDADE

DESCRIÇÃO MÍNIMA

1

6

UN

Memória RAM para Desktop

2

1

CX

Cabo de Rede CAT6; Caixa com 305 metros

3

200

UN

Conector RJ-45 macho

4

10

UN

Toner 85A

5

15

UN

Bateria Ultrabook Dell E7440

6

16

UN

Bateria 12V, 5AH

7

35

UN

Bateria 12V, 7AH

8

10

UN

Filtro de Linha

9

10

UN

Teclado para Microcomputador

10

10

UN

Mouse para Microcomputador

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

TOTAL GERAL
A descrição completa dos equipamentos e materiais são os constantes do Termo de Referência.
Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital de Pregão Presencial SRP nº 005/2020, a
Proposta de Preços, o Termo de Referência e outros documentos utilizados no julgamento da respectiva licitação.

3 - DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO
3.1 - Os produtos serão fornecidos conforme estabelecido no edital e seus anexos.
3.1.1 - A requisição deverá conter a identificação da Câmara Municipal de Rio Branco-Acre, indicação
expressa do número do presente contrato, do número da licitação, do número do processo, bem como a
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identificação da CONTRATADA. O cronograma de entrega deverá conter a especificação do item, a
quantidade, data e horário, e endereço de entrega.
3.1.2 - A requisição será expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.
3.1.3 – O bem deverá ser entregue no prazo estabelecido em cronograma de entrega a ser estabelecido em
comum acordo entre as partes, que constituirá anexo a este instrumento de contrato, contados a partir do
recebimento da respectiva requisição.
3.1.4 – Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos limites legais, a
critério do CONTRATANTE, estima-se em até 30 (dias) dias, contados da data da assinatura do contrato, o
prazo para entrega total do objeto.
3.1.5 - Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas ao
fornecimento tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
etc.
4 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1 - O objeto do presente contrato, será recebido conforme estabelecido no Edital e seus Anexos.

5 - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 - O valor total do presente contrato é de R$ _____ (______), seu preço é fixo e irreajustável.
5.2 – A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do programa de Trabalho:001.001.20010000,
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente e 3.3.90.30.00 – Material de
Consumo, consignado ao CONTRATANTE no Orçamento da Câmara Municipal de Rio Branco, tendo sido
emitida a Nota de Empenho nº. ................., datada do dia __/__/____.
6 - DA VIGÊNCIA
6.1 - O contrato terá vigência de ____ (___) meses contados da data de assinatura.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - Fornecer os equipamentos atendendo às especificações deste TR
7.2 - Arcar com eventuais prejuízos causados a CMRB/AC e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade decorrente do funcionamento anormal do equipamento;
7.3 - Prestar manutenção dos equipamentos, em caso de defeito de fabricação ou outro que o fornecedor
oferecer.
7.4 - Indicar os telefones, sites e/ou endereços das prestadoras de garantia e/ou suporte técnico dos
equipamentos adquiridos;
7.5 - Se responsabilizar pelo envio do equipamento ao fabricante ou ao prestador de serviço autorizado
mais próximo em caso de não haver assistência técnica local.
7.6 - Realizar a entrega dos itens devidamente solicitados, dentro de prazo razoável de até 30 dias, conforme
a proposta apresentada na licitação.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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8.1 - Nomear os responsáveis pela execução do Contrato que realizarão o acompanhamento/fiscalização da
entrega dos equipamentos/produtos entregues pela CONTRATADA, bem como pela liquidação do débito
(atesto);
8.2 - Exigir o cumprimento do objeto desta contratação, segundo suas especificações, prazos e demais
condições;
8.3 - Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo
da responsabilidade da CONTRATADA;
8.4 - Colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita entrega dos
equipamentos e materiais, objeto deste instrumento;
8.5 - Efetuar o pagamento regular da Nota Fiscal/fatura;
8.6 -Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução do
objeto contratado;
8.7 - Orientar a CONTRATADA quanto à melhor forma de entrega e quanto à forma correta de
apresentação da fatura;
8.8 - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado,
de forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para a CMRB/AC;
8.9 - Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação dos preços cobrados nas faturas.
8.10 - Designar nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;
8.10.1 - Cada registro será identificado pelo dia, mês e ano, bem como o nome
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
8.11 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
9 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
9.1 - A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como
cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.

10 - DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.
10.2 - Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato,
respeitadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As seguintes sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 combinada com o artigo 7º da Lei
10.520/2002, e respectivos critérios sobre conduta e dosimetria, poderão ser aplicadas à CONTRATADA:
Proc. Administrativo nº 24.330/2020
Pregão Presencial SRP nº 005/2020
Rua 24 de Janeiro, nº 53 – Bairro Seis de Agosto – Rio Branco-AC – CEP: 69.905-596
Fone: (68) 3302-7231
E-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br

55

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Coordenadoria de Licitações e Contratos

11.1.1. Advertência, nas hipóteses de descumprimento das obrigações previstas no edital ou no contrato
que não acarretem prejuízos a CMRB/AC ou quando ocorrer execução insatisfatória, ou, ainda, na
ocorrência de pequenos transtornos ao desenvolvimento da prestação dos serviços, desde que sua gravidade
não recomende a aplicação de uma das sanções previstas nas alíneas “d”, “e” e “f” (Inciso I do Art. 87 da
Lei 8.666/93).
11.1.2. Multa moratória por dia de atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual,
proporcional ao item em atraso e nas seguintes condições:
a) Atraso em até 10 dias, multa moratória de 0,2%.
b) Atraso entre 11 e 20 dias, multa moratória de 0,4%
c) Após decorrido o prazo de 20 dias, a CMRB/AC deverá aplicar uma das sanções previstas nas
alíneas “d”, “e” ou “f”.
d) Os prazos previstos das sanções administrativas, item b.I à b.III poderão ser suspensos, caso a
contratada, tempestivamente, justifique de forma plausível o atraso, e o fiscal do contrato, em
não havendo prejuízos a CMRB/AC, aceite prorrogar o prazo de entrega, não podendo ser
superior a metade do que foi inicialmente contratado. Após decorrido esse prazo, se iniciará
automaticamente a contagem da multa moratória.
11.1.3. Multa compensatória de até 10% do valor do contrato, por inexecução total, ou parcial do contrato
proporcional ao(s) item(ns) inadimplentes (Inciso II do Art. 87 da Lei 8.666/93).
11.1.4. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
CMRB/AC, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
11.1.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos da esfera estadual, por prazo não superior a 5 (cinco)
anos, nos casos de indícios de comportamento inidôneo, em especial quando (art. 7º da Lei 10.520/2012 –
Pregão):
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/ata de registro de
preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente:
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;
b) Ensejar, sem motivo justificável, o retardamento da execução de seu objeto:
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;
c) Não mantiver a proposta:
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;
d) Falhar na execução do contrato;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 12 (doze) meses;
e) Deixar de entregar documentação exigida para o certame:
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 2 (dois) meses;
f) Fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa:
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;
h) Cometer fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 40 (quarenta) meses;
i) Fraudar na execução do contrato;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 30 (trinta) meses;
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11.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades da
Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de indícios de comportamento inidôneo, em especial quando (Inciso
IV do Art. 87 e Art. 88 da Lei 8.666/93):
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 40 (quarenta) meses;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar com órgãos do estado do Acre, pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar com órgãos do estado do Acre, pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses;
d) O esgotamento desta sanção dependerá da cessação dos motivos determinantes da punição ou de
uma reabilitação perante a CMRB/AC, decretada por ato administrativo, mediante prévio
ressarcimento, pelo contratado, dos prejuízos resultantes da inexecução total ou parcial do contrato,
se existirem, e somente após o transcurso de, ao menos, 02 (dois) anos de sua aplicação.
11.2. Situações agravantes:
11.2.1. As sanções indicadas poderão ser majoradas em 50% para cada agravante até o limite de 60 meses, se
ocorrer uma das situações a seguir:
a) Reincidência: Quando o licitante/contratado já possuir registro de penalidade aplicada no âmbito da
esfera estadual pela prática de qualquer das condutas tipificadas nos itens “20.1.5” e “20.1.6”, nos 12 meses
anteriores ao fato que decorrerá a aplicação de nova penalidade.
b) Notória impossibilidade de atendimento ao edital: Quando comprovadamente o licitante
desclassificado ou inabilitado não detinha condições de atender ao exigido em edital.
c) Deliberado não atendimento de diligências: Quando de forma deliberada (intencional) o licitante não
atender ou responder solicitações relacionadas a diligências destinadas ao esclarecimento ou
complementação da instrução do processo licitatório.
d) Declaração falsa de tratamento diferenciado: Quando comprovadamente o licitante apresentar
declaração falsa de que possui direito à tratamento diferenciado previsto em legislação específica.
11.3. Situações atenuantes:
11.3.1. As penas previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do item 11.1.5, poderão ser reduzidas em 50% (uma
única vez) após a incidência do previsto no item 11.7, alínea a, quando não houver nenhum dano à
Administração, em decorrência dos seguintes atenuantes:
a) Falha perdoável: Quando a conduta praticada pelo licitante ou contratado for comprovadamente
decorrente de falha escusável.

b) Vícios alheios à conduta do particular: Quando a conduta praticada for decorrente da apresentação de
documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído o licitante/contratado;
ou que não sejam de fácil identificação, devidamente comprovado.
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c) Documentação equivocada que não atende ao edital, com ausência de dolo: Quando a conduta praticada
pelo licitante/contratado decorrer da apresentação de documentação que não atende às exigências do edital,
desde que evidenciado equívoco no seu encaminhamento e não existir dolo na referida conduta.
11.4. A aplicação das penas previstas no presente item, que trata sobre as sanções, não exclui outras sanções previstas
no edital, contrato ou na legislação vigente, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal dos envolvidos,
inclusive perdas e danos causados para a Administração.
11.5. Para a apuração dos fatos e das condutas praticadas, baseada no princípio da boa-fé objetiva, a Administração
poderá promover diligências visando o esclarecimento de dúvidas e a apuração da veracidade das informações,
bem como considerar todas as provas e documentos apresentados pela defesa dos envolvidos. Diligências poderão
ser, inclusive, requisitadas pelo acusado, o qual terá direito ao contraditório e à ampla defesa, juntando ao processo
todo meio de prova necessário à sua defesa.
11.6. A aplicação das sanções previstas nos itens “11.1.4”, “11.1.5” e “11.1.6” não acarretará automaticamente a
rescisão dos contratos já firmados com a CMRB/AC ou em curso de execução;
11.7. As sanções previstas nos itens “11.1.1”, “11.1.4” e “11.1.6”, poderão ser aplicadas juntamente com as da alínea
“c”. Será facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para
as sanções das alíneas “11.1.1” e “11.1.4” e 10 (dez) dias corridos para as sanções do item “11.1.6’’;
11.8. Antes da aplicação de qualquer sanção será garantido ao licitante o contraditório e a ampla defesa em processo
administrativo;
11.9. Os valores das multas deverão ser recolhidos na Diretoria de Finanças do Município de Rio Branco estabelecido
no DAM, sendo cobrada judicialmente caso ocorra sua inadimplência;
11.10. As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no
edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pela CMRB/AC;

12. DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
12.1 - Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas nos artigos 77 a 80,
86 a 88, da Lei Federal nº. 8.666/93.
12.2 - A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa,
prevista no artigo 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
13.1 - Será exigida a prestação de garantia a contratação resultante desta licitação, conforme descrito no anexo II do
Termo de Referência.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado, ainda que:
14.1 – Será publicado o extrato do contrato no Diário Oficial Estadual.
14.2 - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a) O Edital da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 005/2020 e seus anexos.
b) A proposta apresentada pela CONTRATADA.
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14.3 - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93, e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
14.4 - DO FORO - Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado de Acre/AC.
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e
forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença
das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.
Rio Branco – Acre, __ de ___________ de 2020.
Pela contratante:
Ver. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente - CMRB

Ver. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1º Secretaria – CMRB
Pela Contratada:

_____________________________
Representante, RG e CPF
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 005/2020

Pregão Presencial SRP n° 005/2020
Processo/Protocolo n° 24330/2020
__ de __________de 2020, às 09h00min

MODELO DE CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ______________, com sede à _________________________, neste ato
representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à CÂMARA MUNICIPAL
DE RIO BRANCO praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão presencial
SRP n.º 005/2020, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de
iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).
Rio Branco-Acre, _____ de ___________________ de 2020.
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____________________________________________________
assinatura
RG nº......................
CPF nº ......................
Contratada
(carimbo)
RECONHECER FIRMA(S)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE PROPOSTA
À
Comissão Permanente de Licitação
A/C: Sr. Pregoeiro.
Pregão Presencial SRP n° 005/2020
Processo/Protocolo n° 24330/2020
__ de __________de 2020, às 09h00min

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _________________, por intermédio de seu representante legal,
DECLARA, manter a validade da proposta de preços de 60 (sessenta) dias, conforme Art. 64, § 3º da lei 8666/93.

Local e data
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_______________________________
(assinatura e carimbo)
(representante legal)

Obs: entregar junto com o credenciamento (documento desclassificatório).

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS

À
Comissão Permanente de Licitação
A/C: Sr. Pregoeiro.
Pregão Presencial SRP n° 005/2020
Processo/Protocolo nº 24330/2020
__ de __________de 2020, às 09h00min

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _________________, por intermédio de seu representante legal,
DECLARA, obter disponibilização dos materiais licitados por esta administração no momento em que necessitarem.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Local e data

_______________________________
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(assinatura e carimbo)
(representante legal)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO XI
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
Comissão Permanente de Licitação
A/C: Sr. Pregoeiro.
Pregão Presencial SRP n° 005/2020
Processo/Protocolo n° 24330/2020
__ de __________de 2020 às XXXX

Prezado Senhor,
A empresa ____________________ ; com sede na Rua/Av. ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº
___________________; Conta ____________________ ; AG: ________________; Banco: _____________________; Email:
_______________________; telefone para contato: _______________; abaixo assinada por seu representante legal,
interessada na participação do presente pregão, propõe a essa Comissão a prestação do objeto deste ato convocatório, de
acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

ETAPA 1 – MATERIAL PERMANENTE
ITEM

QUANT.

UNIDADE

DESCRIÇÃO MÍNIMA

1

1

UN

Servidor de Rede Tipo Rack Modelo Básico

2

35

UN

Microcomputador Tipo Desktop

3

20

UN

Microcomputador Tipo Notebook

4

8

UN

Monitor p/ Computador LED 21,5"

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
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5

2

UN

NoBreak 3000VA (bivolt)

6

17

UN

NoBreak 700VA (Bivolt)

7

2

UM

Smart Tv 65" 4K

8

20

UN

Tablet Octa Core 10.1"

9

2

UN

Suporte articulado TV até 65"

10

1

UN

Câmera Móvel Tipo Speed Dome

11

10

UN

Switch 8 portas Gigabit

12

3

UN

Scanner

13

1

UN

Furadeira/Parafusadeira
TOTAL GERAL

ETAPA 2 – MATERIAL DE CONSUMO
ITEM

QUANT.

UNIDADE

DESCRIÇÃO MÍNIMA

1

6

UN

Memória RAM para Desktop

2

1

CX

Cabo de Rede CAT6; Caixa com 305 metros

3

200

UN

Conector RJ-45 macho

4

10

UN

Toner 85A

5

15

UN

Bateria Ultrabook Dell E7440

6

16

UN

Bateria 12V, 5AH

7

35

UN

Bateria 12V, 7AH

8

10

UN

Filtro de Linha

9

10

UN

Teclado para Microcomputador

10

10

UN

Mouse para Microcomputador

MARCA/
MODELO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

TOTAL GERAL
Valor total (soma dos Etapas 1 e 2): xxxx (por extenso)
(x) Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade e estamos de acordo com os termos do edital e acatamos
suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, como fretes, impostos,
obrigações, entre outros.
Local e data
_______________________________
Assinatura do representante
Carimbo da empresa

Obs:. A proposta comercial deverá impreterivelmente ser expressa conforme este modelo do anexo V (sob pena de
desclassificação)
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ANEXO XII
PREGÃO SRP Nº 005/2020
- PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
OBJETO: Registro de preço para aquisição de equipamentos de TI, destinados para atender as demandas da Câmara
Municipal de Rio Branco-Acre (CMRB), conforme necessidade estimada e descrições constantes no Termo de Referência.
ABERTURA: 11/12/2020
HORÁRIO: 09:00 horas
LOCAL: Sala de Licitações da Câmara Municipal, Rua 24 de Janeiro, nº. 53 – Bairro Seis de Agosto.

RECIBO
A Empresa _____________________________________________________
CNPJ nº. _________________________, retirou Edital de Pregão SRP nº. 005/2020 e
deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações
pelo

e-mail:

__________________________,

ou

pelo

telefone(s)

nº(s):

_______________________________________.
Rio Branco-Acre, _______/_________/2020.
_____________________________________________________
(Assinatura)
Proc. Administrativo nº 24.330/2020
Pregão Presencial SRP nº 005/2020
Rua 24 de Janeiro, nº 53 – Bairro Seis de Agosto – Rio Branco-AC – CEP: 69.905-596
Fone: (68) 3302-7231
E-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br

65

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Coordenadoria de Licitações e Contratos

Obs.: Favor remeter esta folha preenchida através do e-mail cpl@riobranco.ac.leg.br, ou diretamente na sala de
licitações da Câmara Municipal, no endereço acima identificado.
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