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ESTADO DE RORAIMA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 007/2018
SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº: 16101.06652/17-08 – SEPLAN
1.

PREÂMBULO

1.1.

O(A) Pregoeiro(a) da Comissão Permanente de Licitação - CPL, designado(a) pelo
DECRETO Nº 00086-P DE 08 DE JANEIRO DE 2015; pelo DECRETO N° 316-P DE 27
DE FEVEREIRO DE 2015; pelo DECRETO Nº 1369-P DE 11 DE SETEMBRO DE 2015
e pelo DECRETO Nº 057-P DE 13 JANEIRO DE 2017, torna público aos interessados
que, na forma da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O. U. de 18 de
julho de 2002, e o Decreto nº. 4.794-E, de 03 de junho de 2002, Decreto nº. 16.223-E,
de 07 de outubro de 2013, Decreto nº 16.550-E, de 27 de dezembro de 2013, Decreto
nº 17.391-E, de 07 de agosto de 2014, Decreto nº. 3.555-E, de 08 de agosto de 2000,
Decreto nº. 8.334-E de 01 de outubro de 2007 e de forma subsidiária, à disciplina da
Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro
de 2006 e suas alterações, bem como as demais exigências deste Edital, realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, em sessão
pública às 10:30 horas (horário de Brasília), do dia 23 de janeiro de 2018, no
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Código da UASG n° 936001.

1.2.

A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

1.3.

Este Pregão poderá ter a data e horário de abertura da sessão pública transferida, caso
ocorra algum fato superveniente que impeça a abertura do certame na data já definida.

1.4.

O Edital poderá ser retirado nos sítios: http://www.comprasnet.gov.br e
http://www.cpl.rr.gov.br ou no Protocolo da Comissão Permanente de Licitação –
CPL, localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 472 – Centro, CEP: 69.301-011,
Boa Vista-RR, de segunda a sexta feira, no horário de 07h30min às 13h30min,
devendo os interessados comparecerem munidos de CD-ROM ou PEN-DRIVE para que
seja copiado o arquivo referente ao Edital de seu interesse, sem qualquer ônus. Sendolhe vedada qualquer alegação posterior de insuficiência de informações.

2.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1.

As despesas decorrentes do objeto desta licitação corresponderão ao demonstrativo a
seguir:

3.

Nº. do Processo

Programa de Trabalho

Fonte (Recurso)

Natureza de Despesa

16101.06652/17-08

04.121.018.2344

101

33.90.30/44.9052

OBJETO

3.1. Este Pregão Eletrônico sob Sistema de Registro de Preços tem por objeto a eventual
aquisição de material de informática, de acordo com as quantidades e especificações
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técnicas constantes do TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo IV e MODELO DA PROPOSTA
DE PREÇOS, Anexo VI deste Edital.
3.2.

O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em
caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
COMPRASNET – CATMAT e as especificações constantes do Anexo IV (TERMO DE
REFERÊNCIA) e Anexo VI (MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO) deste Edital
prevalecerão às especificações deste ultimo.

3.3.

São órgãos participantes do Pregão sob o Sistema de Registro de Preços:

ORDEM
01

ÓRGAOS PARTICIPANTES
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN

4.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.

Podem participar desta licitação as empresas que:

4.1.1. Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto à documentação
exigida para habilitação, constante do item 12 deste Edital, e estiverem devidamente
credenciados na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do
Ministério
do
Planejamento,
Orçamento
e
Gestão,
através
do
site
www.comprasnet.gov.br e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente;
4.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, publicado no
D.O.U. de 10.01.2001;
4.1.2.1.
As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em participar do
presente Pregão Eletrônico deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação
em qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração Pública ou no
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br;
4.1.3. Detenham Atividade Compatível com o Objeto deste Pregão;
4.1.4. Atendam aos Requisitos Mínimos da Classificação das Propostas exigidas neste Edital;
4.1.5. Pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para
efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, que deverá ser manifestado em campo próprio do Sistema
Eletrônico, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da
referida lei. A não manifestação indicará que a licitante optou por não utilizar os
benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.
4.1.6. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com
as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica
constante do Termo de Referência no Anexo IV do presente Edital.
4.2.

Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:
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4.2.1. Servidor público de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da
licitação, bem como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
técnico;
4.2.2. Pessoa física;
4.2.3. Empresas concordatárias, em recuperação judicial ou que tenham tido suas falências
declaradas, que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
4.2.4. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado, de acordo com o artigo 7° da Lei
10.520/2002;
4.2.5. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar
com a Administração, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/1993;
4.2.6. Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos
termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/1993. E, caso participe do processo licitatório,
estará sujeita à penalidade prevista no artigo 97, paragrafo único da Lei 8.666/1993;
4.2.7. Empresas em regime de Consórcio, qualquer que seja sua forma de Constituição;
4.2.8. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
4.2.9. Empresas que não estiverem CADASTRADAS no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF;
5.

DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO EDITAL

5.1

Qualquer cidadão pode impugnar o Edital deste Pregão, no prazo de até 02 (dois) dias
úteis que antecederem a data de abertura da sessão pública, mediante petição a ser
enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cplroraima@gmail.com, cabendo
ao(a) Pregoeiro(a), decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas:

5.1.1 Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, e que tal acolhimento
implique alteração na formulação da proposta de preço, será designada nova data para
a realização do certame.
5.2

Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o
interessado que não o fizer em até 02 (dois) dias úteis que antecederem a data de
abertura da sessão pública, hipótese em que tal manifestação será desconsiderada;

5.3

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser
enviados ao(a) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
cplroraima@gmail.com, sendo vedada qualquer consulta via telefone. As respostas
às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço
eletrônico www.comprasnet.gov.br.

5.4

Quando o pedido de impugnação ou esclarecimento tratar-se especificamente de temas
alheios a competência do(a) Pregoeiro(a), ou seja, temas quanto às especificações
técnicas ou vinculados ao termo de referência, este poderá encaminhar o referido pedido
ao órgão de origem para que se pronuncie acerca do questionamento, cabendo ao
3
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órgão responde-lo no prazo pré-estabelecido. Caso não o faça, o certame será adiado
Sine-Die, até que os questionamentos sejam sanados.
6.

REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

6.1

As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada
para início da sessão pública via Internet;

6.2

O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site
www.comprasnet.gov.br;

6.3

O credenciamento da Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

6.4

O credenciamento no provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e
exclusiva do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;

6.5

O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do Sistema ou à entidade promotora da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

6.6

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do
Sistema para imediato bloqueio de acesso.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS REQUISITOS DE APRESENTACAO NO SISTEMA
7.1

A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa
da Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços com valor total de
cada ITEM, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a
fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá
incluir ou excluir proposta de preço;

7.2

Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua
proposta de preços, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de
desclassificação do certame pelo(a) Pregoeiro(a);

7.3

O licitante deverá descrever, no campo “descrição detalhada do objeto ofertado”
disponível no Sistema, a descrição na íntegra contida no Termo de Referência anexo IV
e Modelo da Proposta de Preço, Anexo VI deste edital. Podendo o licitante acrescentar
quaisquer informações que julgar necessário, devendo as especificações/informações
serem redigida em língua portuguesa, sob pena de desclassificação, caso não atenda as
exigências acima descritas;

7.4

Fica vedada a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as Licitantes durante a fase de
lances do Pregão Eletrônico, por meio de “Chat” ou procedimento similar, exceto quanto
aos avisos gerais e necessários para o andamento do certame, sendo permitido o
contato destes antes e depois da referida fase através de “Chat”;

7.5

A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e
4
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lances inseridos em sessão pública;
7.6

Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a
sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema
ou de sua desconexão;

7.7

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da
proposta;

7.8

Antes da abertura da fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas de
preços enviadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou
apresentarem irregularidades insanáveis;

7.9

NA PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÃO CONSTAR, AS SEGUINTES CONDIÇÕES,
CONFORME MODELO CONSTANTE DO ANEXO VI DO EDITAL:
a) Constar a descrição dos itens ofertados de forma detalhada, conforme TERMO DE
REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO, Anexo IV e MODELO DA PROPROSTA DE
PREÇO, Anexo VI do Edital, bem como MARCA e MODELO, somente quando forem
solicitados no referido Anexo;
b) Razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente
ou de seu representante legal, CPF, RG e cargo na empresa, Banco, agência, número
da conta-corrente e praça de pagamento;
c) Constar PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: No mínimo 90 (noventa) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação no certame. As propostas omissas ou
que constarem prazo inferior serão válidas e consideradas com o prazo mínimo
estabelecido nesta alínea;
d) Constar os preços em moeda corrente nacional (Real), de acordo com o (s) preço (s)
praticado (s) no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº.
8.666/93, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula (exemplo: R$ 0,00), nos valores
unitário e totais correspondentes a cada um dos itens constantes do MODELO DA
PROPOSTA DE PREÇO, Anexo VI. Quando a licitação for por lote deverá
apresentar cotação para todos os itens, caso contrário, o referido lote será
desclassificado automaticamente;
e) Constar o nome do BANCO, o número da respectiva AGÊNCIA e o número da CONTA
CORRENTE que desejar receber seus créditos;
f) Os preços unitário e total de cada um dos itens devem ser expressos em numeral
(exemplo R$ 0,00), enquanto que o valor global da proposta deve ser escrito em
numeral e por extenso;
g) Deverá ser declarado expressamente que nos preços ofertados estão incluídos
todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra,
materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação,
podendo ser adotado o modelo constante do Anexo V do Edital;
h) A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da Licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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7.10

A licitante poderá apresentar quaisquer outras informações afins, que julgar necessárias
ou convenientes;

7.11

O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de Técnicos pertencentes ao quadro geral de
pessoal do Governo do Estado de Roraima ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas
estranhas a ele, desde que tecnicamente capacitada para lhe orientar quanto a sua
decisão, principalmente no que diz respeito ao exame de conformidade das Propostas
com as especificações do objeto, desde que não inviabilize a competitividade. As
ocorrências decorrentes dessas circunstâncias devem ser relatadas em Ata, e
determinado que o(s) vencedor(es) do certame obedeça(m) às novas condições;

7.12

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.

DA SESSÃO PÚBLICA

8.1

A partir das 10:30 horas (horário de Brasília), do dia 23 de janeiro de 2018, e de
conformidade com o estabelecido neste Edital, terá início a sessão pública do presente
Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas de preços recebidas em
conformidade com o item 7 – Proposta de Preços, e que deverão estar em perfeita
consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos;

8.2

A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet,
única e exclusivamente, no site www.comprasnet.gov.br, conforme Edital;

9.

DA FORMULACAO DE LANCES

9.1

Somente as Licitantes que apresentaram proposta de preços em consonância com o
item 7, poderão apresentar lances para o item cotado, exclusivamente por meio do
Sistema Eletrônico, sendo o Licitante imediatamente informado do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor;

9.2

Os lances serão ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM;

9.3

A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” será feita pelo(a)
Pregoeiro(a), sendo vedado, durante esta fase, qualquer comunicação entre o(a)
Pregoeiro(a) e as Licitantes, por meio de “Chat” ou procedimento similar;

9.4

As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado
e as regras de sua aceitação;

9.5

A LICITANTE SOMENTE PODERÁ OFERECER LANCES INFERIORES AO ÚLTIMO
POR ELE OFERTADO E REGISTRADO NO SISTEMA;

9.6

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;

9.7

Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes,
vedada a identificação do detentor do lance;
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9.8

No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para
a recepção dos lances;

9.9

O(A) Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados;

9.10

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site
www.comprasnet.gov.br;

9.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico, de acordo com a
comunicação às Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado também pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances;
9.12. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o(a) Pregoeiro(a) se
responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes observado o mesmo tempo de
até 30 (trinta) minutos;
9.13.

Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão
pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de
sua desconexão;

9.14. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e
na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das
propostas de preços;
9.15. Após encerramento da etapa de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no
edital.
10.

DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRONICO

10.1

Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a Proposta de Preços
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao
estimado para contratação;

10.2

Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a
especificação técnica prevista;

10.3

O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, constante do
TERMO DE REFERÊNCIA no Anexo IV, não será aceito e adjudicado;

10.4

Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou
grande porte, e existir microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte que tenha(m)
sido classificada(s) com valor de lance até 5% (cinco por cento) acima do menor lance,
7
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será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade,
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte classificadas sucessivamente (Art. 45, da Lei Complementar n° 123/2006):
10.4.1 Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei nº 9.317/96 e da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão adotados os seguintes
procedimentos;
10.4.2 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;
10.4.3 Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar Proposta de Preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 10.4.2, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 10.4.2, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta:
a) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 10.4.2, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame;
b) O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
c) A microempresa e a empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
10.5

Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora;

10.6

Cumpridas as etapas anteriores, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do Licitante
conforme disposições contidas no presente Edital;

10.7

Se a Proposta de Preços não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências
habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços subseqüente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços
8
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que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame;
10.8

Será aceito apenas o registro de uma única proposta de preços vencedora para cada
item, existindo a possibilidade de convocar Licitantes na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, caso haja desistência da vencedora;

10.9

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;

10.10 Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito
o menor preço apurado, o(a) Pregoeiro(a) declarará a (s) empresa (s) vencedora (s) do
(s) respectivo (s) item (ns);
10.11. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada
no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na
legislação pertinente.

11 DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS
11.1

O julgamento das Propostas será realizado pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM,
com fundamento no artigo 4º, inciso X, da Lei nº. 10.520/02 e suas alterações;

11.2 O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de
preços entre a proposta de preços e quando não houver lances para definir o desempate.
Nesse caso, prevalecerá aquele valor que for recebido e registrado primeiro no
COMPRASNET;
11.3 Será admitido apenas 01(um) Licitante vencedor para cada item ou lote quando for o
caso;
11.4 Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o comprador
e nem firam os direitos dos demais Licitantes;
11.5 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos
apresentados, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos.
11.6 O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial da União www.in.gov.br,
quando for o caso, no Diário Oficial de Roraima, www.imprensaoficial.rr.gov.br, no
Jornal de grande circulação local, afixado no Quadro de Avisos da Comissão
Permanente de Licitação do Governo do Estado, no SITE www.comprasnet.gov.br. , e
no SITE da Comissão Permanente de Licitação www.cpl.rr.gov.br .

12

HABILITAÇÃO: DOCUMENTAÇÃO

12.1 Para habilitação neste Pregão Eletrônico, a empresa interessada deverá estar cadastrada
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, com os documentos
em plena validade, os quais serão submetidos à autenticidade “on line”. Os documentos
necessários são:
9
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12.1.1 Prova de regularidade com a FAZENDA ESTADUAL;
12.1.2 Prova de regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL;
12.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da CERTIDÃO
RELATIVA AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO;
12.1.4 Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal,
conforme alínea "a" do artigo 27 da Lei nº. 8.036/90, devidamente atualizado;
12.1.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei nº. 12.440/11,
devidamente atualizada.
12.2. DECLARAÇÕES:
12.2.1. Apresentar DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO
DE PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR (ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO
NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM
QUALQUER TRABALHO, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988, conforme modelo
constante do Anexo I deste Edital, podendo ser substituída quando já preenchidas no sistema
COMPRASNET;
12.2.2. Apresentar DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DE SUA HABILITAÇÃO, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam
a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo II
deste Edital, podendo ser substituída quando já preenchidas no sistema COMPRASNET;
12.2.3. Apresentar DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA,
constante do Anexo III deste Edital, podendo ser substituída quando já preenchidas no sistema
COMPRASNET, podendo ser substituída quando já preenchidas no sistema COMPRASNET;
12.3. Os documentos necessários à habilitação quando estiverem desatualizados no Sistema
SICAF ou quando não estiverem nele contemplados, poderão ser apresentados em original, ou
cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, ou
ainda, quando for o caso, serem atestados sua veracidade através dos endereços eletrônicos
correspondentes;
12.3.1. Caso o SICAF não contemple todo o Objeto deste Pregão, encaminhar o Contrato Social
da empresa para efeitos de diligência;
12.4. Caso a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT não seja enviada, no ato da
convocação da empresa, e esteja disponível no site http://www.tst.jus.br/certidao, poderá ser
emitida diretamente pelo(a) Pregoeiro(a).
12.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição:
12.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
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proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
12.5.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a
licitação;
12.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação/requerimento de documento”
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
13.

DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

13.1

A proposta ajustada ao lance final ofertado pela licitante classificada em primeiro lugar,
bem como os documentos de habilitação exigidos neste edital, deverão ser
encaminhados, preferencialmente, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema
Comprasnet, ou pelo e-mail <cplroraima@gmail.com>, no prazo de até 2 (duas) horas,
contado da solicitação do(a) Pregoeiro(a);

13.2

Independentemente da forma de envio que a licitante optar, a proposta e os documentos
mencionados no subitem anterior deverão ser encaminhados devidamente assinados
por seus respectivos representantes;

13.3

A proposta de preços e os documentos de habilitação de que trata o subitem 13.1,
caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados, em original ou cópia autenticada
em cartório, à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, localizada na Av. Nossa
Senhora da Consolata, 472 – Centro, CEP: 69.301-011, Boa Vista-RR;

13.4

Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar
em nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo
endereço;

13.5

Para efeito desta licitação, TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS DEVEM
CORRESPONDER A UM SÓ LOCAL DE COMPETÊNCIA (Estado, Município),
ressalvados os casos de recolhimento de contribuições centralizadas, desde que, neste
caso, empresa interessada apresente prova documental, ou seja:

13.5.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome e CNPJ;
13.5.2 Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome e CNPJ desta,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza e determinação legal, forem
emitidos somente em nome da matriz. Quanto aos Atestados de Capacidade Técnica
quando solicitados, podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou filiais.
14.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1

A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo(a) Pregoeiro(a)
sempre que não houver recurso;
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14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só
poderá ser realizada após a adjudicação do objeto à Licitante vencedora pelo(a)
Pregoeiro(a);
14.3. Quando houver recurso e o(a) Pregoeiro(a) mantiver sua decisão, deverá ser submetido
à Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do(a) Pregoeiro(a).
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
Conforme Minuta de Contrato, Anexo VIII deste Edital;
16. PAGAMENTO
Conforme Minuta de Contrato, Anexo VIII deste Edital;
17.

PENALIDADES
Conforme Minuta de Contrato, Anexo VIII deste Edital;

18.

RECURSOS

18.1. Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo mínimo de 20 (vinte) minutos,
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer;
18.2. O(A) Pregoeiro(a) fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada,
aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema;
18.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem as contra-razões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses;
18.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando
o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora;
18.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
18.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a
contratação;
18.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE
RORAIMA, localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 472 – Centro, CEP: 69.301011, Boa Vista-RR, no horário de 07h30min às 13h30min horário local.
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19.

DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1

Esta Licitação poderá ser revogada por interesse do comprador, em decorrência de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou
anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem
que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 29,
do Decreto nº 5.450 e art. 29 do Decreto nº 8.334-E de 1 de outubro de 2007.

19.2

Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços;

19.3

Ao Pregoeiro(a) ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação
a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam
constar do mesmo desde a realização da sessão pública;

19.4

Quando o procedimento licitatório tratar de CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, em atendimento ao disposto no DECRETO N. 6.090-E DE 9 DE
DEZEMBRO DE 2004, que estabelece as diretrizes para a implantação da infraestrutura integrada de informática, comunicação e serviços do Estado de Roraima, as
propostas comerciais serão submetidas à análise e parecer técnico da Coordenadoria de
Tecnologia da Informação – CTI somente após o devido parecer será dado continuidade
ao certame, sendo facultado a suspensão do procedimento licitatório até retorno dos
autos. Com exceção da Procuradoria Geral do Estado – PROGE e Secretaria de Estado
da Fazenda – SEFAZ, que conforme os DECRETOS 10.188-E DE 08 DE JUNHO DE
2009 E 10.675-E DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009, respectivamente não se aplica as
normas previstas no DECRETO N. 6.090-E DE 9 DE DEZEMBRO DE 2004.

19.5

As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

19.6

Após apresentação da proposta de preços não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a);

19.7

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto
pelo comprador;

19.8

Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados conforme condições
estabelecidas neste instrumento convocatório serão convocados para assinar a ata de
registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administração.

19.9

O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços, não
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta de preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital
e no contrato e das demais cominações legais;
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CR
ESTADO DE RORAIMA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

19.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de
expediente normais;
19.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento
da Licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação, e a exata
compreensão da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do
Pregão Eletrônico;
19.12 Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o
lance é considerado proposta de preços;
19.13 As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse pelo
comprador, a finalidade e a segurança da contratação;
19.14 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme
previsto no § 1° do Art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações;
19.15 As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato;
19.16 Para o exercício do direito de preferência para as microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicar-se-ão, no curso desta licitação, as determinações contidas na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as quais deverão comprovar sua
condição quando da apresentação dos documentos relativos à habilitação,
resguardando-se ao PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA a faculdade de realizar as diligências que
julgar necessária;
19.17 A CONTRATANTE convocará o adjudicatário, através de FAX ou outro meio de
comunicação, para assinar o Contrato;
19.18 O prazo para assinatura do Contrato e/ou retirada da nota de empenho será de até 05
(cinco) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor;
19.19 Convocado, na forma dos subitens 19.16 e 19.17, a recusa injustificada do adjudicatário
em assinar o Contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;
19.20 O Edital e seus Anexos podem ser lidos e retirados através da Internet no site
www.comprasnet.gov.br;
19.21 Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos,
poderão ser obtidas pelo e-mail cplroraima@gmail.com;
19.22 Fica eleito o foro da comarca de Boa Vista – Roraima para dirimir as questões
decorrentes do presente procedimento licitatório que não possam ser solucionadas
administrativamente;
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19.23 Aplica-se à presente licitação, subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.078, de 11 de
setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor; e demais normas
legais pertinentes;
19.24 Integram este Edital os seguintes Anexos:
19.24.1 Anexo I - MODELO DA DECLARAÇÃO de que a empresa não possui menores de
idade no seu quadro funcional;
19.24.2 Anexo II - MODELO DA DECLARAÇÃO de que não existem fatos supervenientes que
impeçam a habilitação da empresa nesta licitação;
19.24.3 Anexo III - MODELO DA DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta;
19.24.4 Anexo IV - TERMO DE REFERÊNCIA;
19.24.5 Anexo IV - A – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES;
19.24.6 Anexo V - MODELO DA DECLARAÇÃO de que os preços propostos correspondem a
todos os impostos e encargos previstos;
19.24.7 Anexo VI - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS;
19.24.8 Anexo VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
19.24.9 Anexo VIII - MINUTA DE CONTRATO.
Boa Vista – RR, 08 de janeiro de 2018.

Paulo Sérgio da Silva Maia
Pregoeiro da CPL/RR
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(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO – I
PROCESSO N°: 16101.06652/17-08 – SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº: 007/2018
ABERTURA DIA: 23/01/2018
HORÁRIO: 10:30 horas (horário de Brasília)

CNPJ

DECLARAÇÃO

O(A) empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº
______________________, sediada na ___________________________________________,
DECLARA que não possui no seu quadro de funcionários, trabalhador menor de 18(dezoito)
anos atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16(dezesseis) anos
atuando em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos,
em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, conforme
determina o artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

____________________________________________
Local e Data

__________________________________________
(Assinatura e Carimbo do Declarante)
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(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO II
PROCESSO N°: 16101.06652/17-08 – SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO SOB O SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº: 007/2018
ABERTURA DIA: 23/01/2018
HORÁRIO: 10:30 horas (horário de Brasília)

CNPJ

DECLARAÇÃO

O(A) empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº
______________________, sediada na ___________________________________________,
DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo
para sua habilitação no processo licitatório, bem como que não está sofrendo nenhuma sanção
promovida por Órgão ou Entidade Pública.

____________________________________________
Local e Data

__________________________________________
(Assinatura e Carimbo do Declarante)
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(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO – III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

________________________________________________ (nome da empresa), inscrita no
CNPJ nº._____________________, doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) __________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
__________________ e de CPF nº _________________, para fins do disposto no Edital Pregão
Eletrônico nº 007/2018, sob o Sistema de Registro de Preços, DECLARA, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) A proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou
não da referida licitação;
(d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente
da Licitação – CPL/RR antes da abertura oficial das propostas; e
(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

(localidade)_______, de ____________de 2018.

___________________________________________
(Representante Legal)

18

CR
ESTADO DE RORAIMA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO – IV
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 011/2017

1 - DO OBJETO
1.1

Constitui objeto do presente instrumento, despesa com Eventual aquisição de Material de
Informática, para atender as necessidades do Centro de Geotecnologia, Cartografia e
Planejamento Territorial– CGPTERR, conforme especificações e quantitativo constantes
no Anexo I, deste termo.

2 - JUSTIFICATIVA
2.1

Devido grande parte dos equipamentos do CGPTERR, estarem obsoletos e sem
condições de atendimento à implementação de uma Base Cadastral Digital e
Georreferenciada, bem como a especificidade dos materiais solicitados.

3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1

Considerando o amparo legal constituído na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
(Licitações e Contratos), bem como a Lei 10.520/2002 e suas alterações, julgamos
determinantes os seus efeitos e através do procedimento licitatório na modalidade de
Pregão Eletrônico, por itens e pelo Sistema de Registro de Preços, seja efetuada a
aquisição do referido material.

4 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
4.1

O material ofertado deverá estar de acordo com as especificações constantes do Anexo
I, devendo constar descrição do material, marca, unidade e quantidade.

4.2

Não será aceito material que se apresentar danificado ou com especificações e
características diferentes das exigidas no subitem anterior.

4.3

O material deverá ser idêntico ao descrito na proposta comercial.

4.4

Nos preços deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino
e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto
do presente processo, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da
CONTRATADA.
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5 - LOCAL DE ENTREGA
5.1

Os materiais descritos no Anexo I devem ser novos e entregues sem ônus de frete para
o Estado, acondicionadas em suas embalagens originais lacradas, acompanhado das
respectivas notas fiscais, manuais, certificados de garantia e demais acessórios e
adaptações exigidas para cada produto, em horário de expediente, será entregue na
Coordenadoria Geral de Gestão Logística do Estado - CGGLE, localizado na Rua Miguel
Lupi Martins nº 214 – Bairro São Pedro, Boa Vista/RR, das 7h30 às 13h30, de segunda
a sexta-feira, exceto feriados.

6 - PRAZO DE ENTREGA
6.1

A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais e equipamentos, impreterivelmente
no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, na sua totalidade, contados a partir da
data de recebimento da Nota de Empenho, através de Requisição e/ou Solicitação
emitida pelo setor responsável da Contratante, conforme suas necessidades. A empresa
que não cumprir o prazo estipulado sofrerá sanções da Lei 8.666/93 e suas alterações.

6.1.1 O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado a critério da Secretaria
de Estado do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN, considerando para tanto as
hipóteses seguintes: Ato motivado pela Administração que impeça a entrega do
material;
6.1.2 Caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, que tenha, a critério da
Administração, correlação com atraso;
6.2

Os pedidos de prorrogação só serão recebidos e apreciados se formulados antes de
esgotar o prazo inicial fixado para entrega, constante nos termos da proposta.

7 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
7.1

Os materiais e equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, e deverão ser
entregues no local mencionado no item 5, sem ônus de frete para a CONTRATANTE e
acompanhado das respectivas Notas Fiscais e Nota de Empenho.

7.2

O recebimento obedecerá ao que dispõem no inciso II do Art.73 da Lei 8.666/93.

8 - PAGAMENTO
8.1

O CONTRATANTE efetuará o pagamento, à medida que os materiais forem sendo
entregues, mediante Ordem Bancária creditada em Conta Corrente indicada pela
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CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após o protocolo da Nota Fiscal e/ou Fatura
devidamente atestada junto à CONTRATANTE.
8.2

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.

8.3

Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no Governo do Estado de Roraima em favor do FORNECEDOR. Caso o
mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário;

9 - DAS GARANTIAS
9.1

Os prazos de garantias serão conforme o Anexo I, deste Termo de Referência;

9.2

Execução da garantia on site (microcomputador e impressora):
A garantia on site (no local), será realizada em atendimento de primeiro nível, prestado
por meio de Central de Serviços/Suporte Técnico da contratada, com atendimento de 24
(vinte e quatro) horas por dia, 7 dias (sete) dias por semana, através canais de
atendimento – Central Telefônica, podendo a mesma também, disponibilizar chamadas
via internet – Correio Eletrônico e/ou Formulário Eletrônico disponível no endereço
informado pela contratada;

O prazo para atendimento das chamadas serão de 3 (três) horas, devendo o problema
ser resolvido em até 36 (trinta e seis) horas, do momento da abertura do chamado
técnico. Caso o problema persistir deverá a contratada enviar um técnico de serviço
qualificado, para atender na sede da contratante no prazo máximo de 03 (três) dias
corridos.

A garantia on site deverá cobrir todos os custos associados de mão-de-obra, incluindo o
serviço por chamada, deslocação e período de reparação. Cobrindo igualmente os
custos de todas as peças defeituosas, que por ventura, forem substituídas.
Durante o período da garantia on site, a contratada deverá responsabilizar-se pela
correção das falhas que forem detectadas no hardware dos equipamentos ofertados,
sem quaisquer ônus adicionais para a contratante, não podendo ser atribuída aos
fabricantes nem a terceiros.
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10 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1

São obrigações da CONTRATADA:

10.1.1 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus a CONTRATANTE;
10.1.2 Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo desta
aquisição;
10.1.3 Substituir no prazo máximo de 10 (dez) dias todo e qualquer equipamento que chegar
com defeito ou que vier a apresentar durante o período de garantia;
10.1.4 Fornecer a Garantia conforme item 9;
10.1.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega de equipamentos no endereço
informado no item 5, incluindo as entregas feitas por transportadoras;

10.1.6 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da venda dos equipamentos;
10.1.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante a
realização desta venda;
10.1.8 Entregar os equipamentos obedecendo ao prazo de entrega;
10.1.9 Os equipamentos de origem estrangeira deverão constar na(s) embalagem (ns),
informações em português para conhecimento e classificação do(s) produto(s) nos
Termos da Lei 8.078/90 art. 31.
11 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

11.1

São obrigações da CONTRATANTE:

11.1.1

Fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias a CONTRATADA para o
fiel cumprimento das obrigações decorrentes da aquisição do objeto do presente
Termo de Referência;

11.1.2

Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas nos itens recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;

11.1.3

Não permitir o recebimento dos materiais e equipamentos em desacordo com o
preestabelecido;
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11.1.4

Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a
efetiva entrega dos itens e Atesto pelo servidor ou comissão responsável pelo
recebimento;

12

VALOR ESTIMADO

12.1

O valor total estimado é de R$ 88.103.06 (oitenta e oito mil, cento e três reais e seis
centavos), sendo R$ 30.391,80 (trinta mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta
centavos) para material de consumo, e R$ 57.711,26 (cinquenta e sete mil, setecentos
e onze reais e vinte e seis centavos) para material permanente.

13

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1

Programa de Trabalho: 04.121.018.2344

13.2

Fonte: 101.

13.3

Elemento de Despesa: 33.90.30/ 44.90.52

13.4

Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

14

VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1

O prazo de vigência do Contrato será até o final do exercício financeiro, contado a
partir da data de sua assinatura, obedecido o disposto no caput do art. 57, da Lei
8.666/93 e alterações posteriores. A eficácia legal dar-se-á após a publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Estado – DOE/RR.

14.2

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados
da sua publicação.

15
15.1

DAS PENALIDADES
O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento

poderá acarretar a rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93,
aplicando as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo diploma legal, bem
como, do Art. 7º da lei nº 10.520/2002”.
16

FISCALIZAÇÃO:

16.1

A fiscalização do Contrato será exercida por um servidor designado pelo Secretário da
SEPLAN, neste ato denominado FISCAL, devidamente credenciado, o qual competirá
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dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo ao
credenciante, conforme os termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93;
16.2

A fiscalização de que trata esta item não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive
resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou
de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei nº 8.666/93).

17
17.1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO.
16101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN.

Boa Vista-RR, 04 de dezembro de 2017.

Elaborado por:

Conferido por:

JANY MARIA DE S.P.RIBEIRO
Chefe da DIOF/DEPLAF/SEPLAN

FRANCIVALDO DE SOUZA LIMA
Diretor do DEPLAF/SEPLAN

Aprovado por:

HAROLDO EURICO AMORAS DOS SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento
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ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA
MATERIAIS DE CONSUMO – 33.90.30

ITEM

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

ESPECIFICAÇÃO
Mouse Fio Usb Óptico Led 1000 Dpi:
Descrição:
Mouse clássico óptico USB, scroll macio, design ergonômico,
ideal para o uso diário, com bordas transparentes;
Com
Plug
and
play;
Com
3
botões
com
Scroll;
USB
Compatívelcom
2.0
e
3.0;
Sensor
óptico
de
no
mínimo
800dpi;
Na
cor
preto;
Requisitos do Sistema Windows® 8, Windows® 7, Windows 10®,
Mac OS® X 10.5 ou posterior, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+ e
Porta USB;
Na embalagem.
Garantia local on-site de no mínimo de 90 (noventa) dias
BASE PARA MOUSE, com clone em tecido na cor azul em
borracha antiderrapante, Espessura aproximadamente: 4 mm,
Dimensões aproximadamente: 220 mm X 178 mm, com garantia
mínima de 90 (noventa) dias.
HD EXTERNO DE BOLSO DE 1 TB - ULTRA FINE, com interface
USB 2.0 e 3.0 com taxa de transferência de dados de até 480 MB
por segundo, plug & play quando conectado, automaticamente é
reconhecido e está pronto para uso, com garantia mínima de 90
(noventa) dias.
HD INTERNO DE 1,0 TERABYTE – SATA 2, Tecnologia SATA
3,5´ Híbrido (8GB SSD) FireCuda 1TB 7200RPM 64MB Cache
SATA 6,0Gb/s.Com garantia mínima de 90(noventa) dias.
HD INTERNO DE 2TERABYTE – SATA 2, Tecnologia SATA 3,5´
Híbrido (8GB SSD) FireCuda 2TB 7200RPM 64MB Cache SATA
6,0Gb/s. Com garantia mínima de 90(noventa) dias.
PLACA DE VIDEO GEFORCE DE 1 GB GDDR3, PCI EXPRESS
2.0 X 16, com garantia mínima de 1 ano.
MEMORIA RAM de no mínimo 4GB DDR2 DE 800mhz, com
garantia mínima de 1 ano.
MÍDIA DVD-R com CAP 4,7GB virgem com capa de papel, com
garantia mínima de 90(noventa) dias.
MÍDIA CD-R com CAP 700MB virgem com capa de papel, com
garantia mínima de 90(noventa) dias.
Papel Sulfite A3 75grs branco 297x420 resma C/500fls, com
garantia mínima de 90(noventa) dias.

UNID.

QUANT.

und

30

und

30

und

06

und

12

und

5

und

20

und

20

und

300

und

200

resma
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11
12

13

14

15

Papel Sulfite A3 90grs branco 297x420 resma C/ 500fls, com
garantia mínima de 90(noventa) dias.
Licença Windows 10 32/64 Bits - Original® + Nf
Alicate Amperímetro Digital – Tela de LCD 3 ½ dígitos,
Polaridade Automática, Corrente AC 0,01A a 1,000A, Teste de
isolamento 100KW a 2000KW, Corrente Alternada AC: 1V a 750V,
Corrente Contínua DC: 1V a 1000V, Resitência: 100mW a 20KW,
Teste de Continuidade: 50+/-25W, com tom de audio.
Jogo de chave de Fenda e Philips contendo 3 chaves de fenda e
3 chaves Philips: Acabamento niquelado, ponta com tratamento
anticorrosão, cabo resistente a alto nível de toque. Tam.: 1/8”X5”,
3/16”X5”, 1/4X6” FENDA, 3/16X6” ph1, #2 1/4”X6” PH2 PHILLIPS.
Internet Security AntiVírus 2017, Licenças para 1 Ano.

resma

05

und

20

und

1

und

1

und

20

MATERIAIS PERMANENTES – 44.90.52
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

16

Monitor Led 22'' Polegadas Full Hd Hdmi:
Descrição:
Pixel
pitch:
0,271
mm
Brilho:
250
cd/m2
Relação
de
contraste
(dinâmico):
20.000.000:1
Tempo
de
resposta:
5
ms
Ângulo
de
visão
horizontal:
178º
Ângulo
de
visão
vertical:
178º
Frequência de varredura horizontal: 50Hz ~ 76 Hz
Frequência
de
varredura
vertical:
30kHz
to
83kHz
Frequência
de
pixel:
165
MHz
Compatibilidade:
Windows,
MAC,
Linux
Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Suporte
de
cores:
Maior
que
16
Milhões
Entradas
digitais:
DCB
(Amplificação
Dinâmica
de
Cores):
DCR
(Relação
de
Contraste
Dinâmico):
Compatível
com
Windows
Vista,
7,
8
e
10:
Controles manuais: Entrada/Auto/Exit,Clear vision /-,4:3/Wide
/+,Menu/Enter,Power
Tensão
de
entrada
110V/220V:
Normas/segurança/certificações: TUV, EPA, ISO 9241-307,
EPEAT
Silver,
TCO6.0,
CCC,CECP,CTUVus,BSMI,
Cor
predominante:
Preto:
Itens inclusos na embalagem: Cabo de força, cabo RGB e HDMI,
manual (CD), certificado de garantia, base e monitor:
Garantia local on-site de no mínimo 01 (um) ano.

und

10

26

CR
ESTADO DE RORAIMA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

17

18

19

ESTAÇÃO DE TRABALHO
Processador mínimo tecnologia I7-6700T 6ª Geração (Quad Core,
2,8 GHz com turbo expansível para até 3,6 GHz, Cache de 8 MB);
Portas: Frontal: 2x USB 2.0, 1x microfone (estéreo, 3.5mm), fone
de ouvido (estéreo, 3.5mm). Traseira: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x
RJ-45, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x serial 9 pinos (1);
Interfaces SATA: 1x SATA 3.0Gb/s + 2x SATA 6.0Gb/s;
Aúdio integrado a placa mãe High Definition (HD);
Fonte de alimentação 180Watts, automático
Sistema Operacional Windows 10 Pro, de 64-bits - em Português
(Brasil);
Microsoft Office 2016
Placa de Vídeo Gráfica Integrada à placa mãe compatível;
Memória RAM de 8 GB, 2133 MHz, DDR4 (1 x 8 GB), BCC;
Disco rígido de 1TB (7200 rpm) SATA;
Teclado multimídia na cor preto (padrão ABNT2 - português –
Brasil);
Mouse Laser USB com fio – Preto
Garantia local on-site de no mínimo 01 (um) ano.
No-break
Potência mínima de 1400VA, tensão DC das baterias de 24V,
2x12V(5Ah), frequência de rede 60Hz(+/- 5Hz) com detecção
automática, frequência de inversor +/- 1%, rendimento em rede
com meia carga >96%, rendimento em inversor >86%. em forma
de onda semi-senoidal(2),
faixa de tenção de entrada
110V,/115V/127V (84-148V), Garantia local on-site de no mínimo
01 (um) ano.
No-break
Potência mínima de 2200VA ou superior;
Saída: Capacidade de Potência de Saída 1980 Watts/ 2200 VA,
Potência Máxima Configurável, 1980 Watts / 2200 VA, Tensão
nominal de saída,120V, Distorção da Tensão de Saída, Inferior a
5% na carga máxima, Freqüência de Saída (sincronizada com
rede elétrica). 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60
Hz nominal;
Topologia: Line interactive, Tipo de Forma de Onda, Onda
senoidal, Conexões de Saída, (6) Brazilian 2P+T;
Entrada: Tensão nominal de entrada 120V, Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing), Tipo de Conexão de Entrada
NBR 14136, Comprimento mínimo do Cabo 1.83 metros, Intervalo
de tensão de entrada ajustável para as principais operações 82 –
144V, Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais
operações 75 – 154V, Baterias & Tempo de operação; Tipo de
bateria Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova
de vasamento Tempo de recarga típico 3 hora(s) Cartucho de
substituição de bateria RBC55 Quantidade de RBC™ 1.

und

10

und

08

und

02
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Impressora Multifuncional Formato A3 com Bulk:

20

Especificações
técnicas:
Impressão sem margem: Até A3+ / 13 x 19“ (33 x 48,2 cm);
Resolução de impressão máxima em preto: Textos e gráficos: até
600
x
600
dpi;
Resolução de impressão máxima em cores: Até 4800 x 1200 dpi
otimizados
em
cores;
Tipo de Digitalização: Base plana, alimentador automático de
documentos / Sensor de imagem por contato (contact image
sensors
CIS);
Resolução de Digitalização: Hardware: Até1200 x 1200dpi; Ótica:
Até
1200dpi;
Profundidade de BITS / Níveis de Tons de Cinza: 24 bits/256;
Características padrão transmissão digital: Digitalizar para pendrive/PC;
Tamanho máximo da digitalização: ADF ou Base plana (pelo
vidro): Até tamanho ofício 216 x 356 mm; 8.5 x 14 pol;
Velocidade de Digitalização: Base plana até 2,0 pps, enquanto
ADF
até
1,35
pps
(ADF);
Conectividade Padrão: 1 USB (2.0); 1 Ethernet; 1 Sem fio
802.11b/g/n; 1 host USB ; 1 RJ-11 fax; Ciclo de trabalho: 12.000
páginas Ciclo mensal (Volume mensal de páginas recomendado):
200 a 800 páginas; Voltagem (127v / 220v / Bivolt): Tensão de
entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz.
Garantia local on-site de no mínimo 01 (um) ano.

Und.

5
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ANEXO IV-A INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1.

OBJETO E DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO DA DEMANDA

Valor de Ref. Unitário
(R$)
01
Und.
30
9,35
02
Und.
30
4,06
03
Und.
6
317,10
04
Und.
12
254,73
05
Und.
5
463,99
06
Und.
20
259,73
07
Und.
20
153,80
08
Und.
300
3,60
09
Und.
200
1,48
10
resma
15
55,40
11
resma
5
61,36
12
Und.
20
549,28
13
Und.
1
184,33
14
Und.
1
62,66
15
Und.
20
34,66
16
Und.
10
725,47
17
Und.
10
2.988,42
18
Und.
8
780,96
19
Und.
2
2.073,29
20
Und.
5
2.035,62
VALOR TOTAL R$.................................................................
Item

Und

Quant.

Valor de Ref. Total (R$)
280,50
121,80
1.902,60
3.056,76
2.319,95
5.194,60
3.076,00
1.080,00
296,00
831,00
306,80
10.985,60
184,33
62,66
693,20
7.254,70
29.884,20
6.247,68
4.146,58
10.178,10
88.103,06

Obs: As descrições dos itens estão dispostas no Anexo VI – Modelo de Proposta de
Preços.
2. VALOR MÁXIMO GLOBAL A SER CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO
R$ 88.103,06 (oitenta e oito mil, cento e três reais e seis centavos).
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(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO – V
PROCESSO N°: 16101.06652/17-08 – SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO SOB O SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº: 007/2018
ABERTURA DIA: 23/01/2018
HORÁRIO: 10:30 horas (horário de Brasília)

CNPJ

DECLARAÇÃO

O(A) empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº.
______________________, sediada na ___________________________________________,
DECLARA que os preços propostos correspondem a todas as despesas concernentes ao objeto
da licitação, incluindo frete, impostos, taxas e outros encargos de qualquer natureza.

____________________________________________
Local e Data

__________________________________________
(Assinatura e Carimbo do Declarante)
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(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO – VI
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO N°: 16101.06652/17-08 – SEPLAN
PREGÃO ELETRÔNICO SOB O SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº: 007/2018
ABERTURA DIA: 23/01/2018
HORÁRIO: 10:30 horas (horário de Brasília)

Item

01

02

03

04

Descrição
MATERIAIS DE CONSUMO
Mouse Fio Usb Óptico Led 1000 Dpi:
Descrição:
Mouse clássico óptico USB, scroll macio, design
ergonômico, ideal para o uso diário, com bordas
transparentes;
Com
Plug
and
play;
Com
3
botões
com
Scroll;
USB
Compatívelcom
2.0
e
3.0;
Sensor
óptico
de
no
mínimo
800dpi;
Na
cor
preto;
Requisitos do Sistema Windows® 8, Windows® 7,
Windows 10®, Mac OS® X 10.5 ou posterior,
Chrome OS, Linux Kernel 2.6+ e Porta USB;
Na embalagem.
Garantia local on-site de no mínimo de 90 (noventa)
dias.
BASE PARA MOUSE, com clone em tecido na cor
azul em borracha antiderrapante, Espessura
aproximadamente:
4
mm,
Dimensões
aproximadamente: 220 mm X 178 mm, com garantia
mínima de 90 (noventa) dias.
HD EXTERNO DE BOLSO DE 1 TB - ULTRA FINE,
com interface USB 2.0 e 3.0 com taxa de
transferência de dados de até 480 MB por segundo,
plug & play quando conectado, automaticamente é
reconhecido e está pronto para uso, com garantia
mínima de 90 (noventa) dias.
HD INTERNO DE 1,0 TERABYTE – SATA 2,
Tecnologia SATA 3,5´ Híbrido (8GB SSD) FireCuda 1TB
7200RPM 64MB Cache SATA 6,0Gb/s.Com garantia
mínima de 90(noventa) dias.

CNPJ

Marca

Und.

Qtd.

Und.

30

Marca

Und.

30

Marca

Und.

6

Marca

Und.

12

Preço
Unit.

Preço
Total

Marca
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05

06
07
08
09
10
11
12

13

14

15

16

HD INTERNO DE 2TERABYTE – SATA 2,
Tecnologia SATA 3,5´ Híbrido (8GB SSD) FireCuda
2TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6,0Gb/s. Com
garantia mínima de 90(noventa) dias.
PLACA DE VIDEO GEFORCE DE 1 GB GDDR3,
PCI EXPRESS 2.0 X 16, com garantia mínima de 1
ano.
MEMORIA RAM de no mínimo 4GB DDR2 DE
800mhz, com garantia mínima de 1 ano.
MÍDIA DVD-R com CAP 4,7GB virgem com capa de
papel, com garantia mínima de 90(noventa) dias.
MÍDIA CD-R com CAP 700MB virgem com capa de
papel, com garantia mínima de 90(noventa) dias.
Papel Sulfite A3 75grs branco 297x420 resma
C/500fls, com garantia mínima de 90(noventa) dias.
Papel Sulfite A3 90grs branco 297x420 resma C/
500fls, com garantia mínima de 90(noventa) dias.
Licença Windows 10 32/64 Bits - Original® + Nf
Alicate Amperímetro Digital – Tela de LCD 3 ½
dígitos, Polaridade Automática, Corrente AC 0,01A a
1,000A, Teste de isolamento 100KW a 2000KW,
Corrente Alternada AC:
1V a 750V, Corrente
Contínua DC: 1V a 1000V, Resitência: 100mW a
20KW, Teste de Continuidade: 50+/-25W, com tom
de audio.
Jogo de chave de Fenda e Philips contendo 3
chaves de fenda e 3 chaves Philips: Acabamento
niquelado, ponta com tratamento anticorrosão, cabo
resistente a alto nível de toque. Tam.: 1/8”X5”,
3/16”X5”, 1/4X6” FENDA, 3/16X6” ph1, #2 1/4”X6”
PH2 PHILLIPS.
Internet Security AntiVírus 2017, Licenças para 1
Ano.
MATERIAIS PERMANENTES
Monitor Led 22'' Polegadas Full Hd Hdmi:
Descrição:
Pixel
pitch:
0,271
mm
Brilho:
250
cd/m2
Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1
Tempo
de
resposta:
5
ms
Ângulo
de
visão
horizontal:
178º
Ângulo
de
visão
vertical:
178º
Frequência de varredura horizontal: 50Hz ~ 76 Hz
Frequência de varredura vertical: 30kHz to 83kHz
Frequência
de
pixel:
165
MHz
Compatibilidade: Windows, MAC, Linux

Marca

Und.

5

Marca

Und.

20

Marca

Und.

20

Marca

Und.

300

Marca

Und.

200

Marca

resma

15

Marca

resma

5

Marca

Und.

20

Marca

Und.

1

Marca

Und.

1

Marca

Und.

20

Marca

Und.

10
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17

Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL
HD)
Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz
(FULL
HD)
Suporte de cores: Maior que 16 Milhões
Entradas
digitais:
DCB
(Amplificação
Dinâmica
de
Cores):
DCR
(Relação
de
Contraste
Dinâmico):
Compatível com Windows Vista, 7, 8 e 10:
Controles manuais: Entrada/Auto/Exit,Clear vision /,4:3/Wide
/+,Menu/Enter,Power
Tensão
de
entrada
110V/220V:
Normas/segurança/certificações: TUV, EPA, ISO
9241-307,
EPEAT
Silver,
TCO6.0,
CCC,CECP,CTUVus,BSMI,
Cor
predominante:
Preto:
Itens inclusos na embalagem: Cabo de força, cabo
RGB e HDMI, manual (CD), certificado de garantia,
base
e
monitor:
Garantia local on-site de no mínimo 01 (um) ano.
ESTAÇÃO DE TRABALHO
Processador mínimo tecnologia I7-6700T 6ª Geração
(Quad Core, 2,8 GHz com turbo expansível para até
3,6 GHz, Cache de 8 MB);
Portas: Frontal: 2x USB 2.0, 1x microfone (estéreo,
3.5mm), fone de ouvido (estéreo, 3.5mm). Traseira:
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x VGA, 1x
DisplayPort, 1x serial 9 pinos (1);
Interfaces SATA: 1x SATA 3.0Gb/s + 2x SATA
6.0Gb/s;
Aúdio integrado a placa mãe High Definition (HD);
Fonte de alimentação 180Watts, automático
Sistema Operacional Windows 10 Pro, de 64-bits em Português (Brasil);
Microsoft Office 2016
Placa de Vídeo Gráfica Integrada à placa mãe
compatível;
Memória RAM de 8 GB, 2133 MHz, DDR4 (1 x 8
GB), BCC;
Disco rígido de 1TB (7200 rpm) SATA;
Teclado multimídia na cor preto (padrão ABNT2 português – Brasil);
Mouse Laser USB com fio – Preto
Garantia local on-site de no mínimo 01 (um) ano.

Marca

Und.

10
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No-break

18

19

Potência mínima de 1400VA, tensão DC das
baterias de 24V, 2x12V(5Ah), frequência de rede
60Hz(+/- 5Hz) com detecção automática, frequência
de inversor +/- 1%, rendimento em rede com meia
carga >96%, rendimento em inversor >86%. em
forma de onda semi-senoidal(2), faixa de tenção de
entrada 110V,/115V/127V (84-148V), Garantia local
on-site de no mínimo 01 (um) ano.
No-break
Potência mínima de 2200VA ou superior;
Saída: Capacidade de Potência de Saída
1980 Watts/ 2200
VA,
Potência
Máxima
Configurável, 1980 Watts / 2200 VA, Tensão nominal
de saída,120V, Distorção da Tensão de Saída,
Inferior a 5% na carga máxima, Freqüência de Saída
(sincronizada com rede elétrica). 47 - 53 Hz para 50
Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal;
Topologia: Line interactive, Tipo de Forma de Onda,
Onda senoidal, Conexões de Saída, (6) Brazilian
2P+T;
Entrada: Tensão nominal de entrada 120V,
Frequência de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto
sensing), Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136,
Comprimento mínimo do Cabo 1.83 metros, Intervalo
de tensão de entrada ajustável para as principais
operações 82 – 144V, Intervalo de tensão de
entrada ajustável para as principais operações 75 –
154V, Baterias & Tempo de operação; Tipo de
bateria Bateria selada Chumbo-Acido livre de
manutenção: a prova de vasamento Tempo de
recarga típico 3 hora(s) Cartucho de substituição de
bateria RBC55 Quantidade de RBC™ 1.

Marca

Und.

8

Marca

Und.

2

Marca

Und.

5

Impressora Multifuncional Formato A3 com Bulk:

20

Especificações
técnicas:
Impressão sem margem: Até A3+ / 13 x 19“ (33 x 48,2
cm);
Resolução de impressão máxima em preto: Textos e
gráficos: até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão
máxima em cores: Até 4800 x 1200 dpi otimizados em
cores; Tipo de Digitalização: Base plana, alimentador
automático de documentos / Sensor de imagem por
contato (contact image sensors - CIS);
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Resolução de Digitalização: Hardware: Até1200 x
1200dpi;
Ótica:
Até
1200dpi;
Profundidade de BITS / Níveis de Tons de Cinza: 24
bits/256;
Características padrão transmissão digital: Digitalizar para
pen-drive/PC;
Tamanho máximo da digitalização: ADF ou Base plana
(pelo vidro): Até tamanho ofício 216 x 356 mm; 8.5 x 14
pol;
Velocidade de Digitalização: Base plana até 2,0 pps,
enquanto
ADF
até
1,35
pps
(ADF);
Conectividade Padrão: 1 USB (2.0); 1 Ethernet; 1 Sem fio
802.11b/g/n; 1 host USB ; 1 RJ-11 fax;
Ciclo de trabalho: 12.000 páginas Ciclo mensal (Volume
mensal de páginas recomendado): 200 a 800 páginas;
Voltagem (127v / 220v / Bivolt): Tensão de entrada: 100 a
240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz.
Garantia local on-site de no mínimo 01 (um) ano.
Valor TOTAL DA PROPOSTA .........................................................................................................

R$ 0,00

Boa Vista-RR, 00 de xxxxxxxxx de 2018.
VALIDADE DA PROPOSTA: Preencher de acordo com a alínea “c”, do subitem 7.9 deste
edital.
BANCO:
AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
FONE(S):
_____________________________________
Proponente
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ANEXO – VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 000/2018
PROCESSO Nº. 16101.06652/17-08 – SEPLAN
Aos ______ dias do mês de ________________ de 2017, na COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL, localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 472 – Centro, CEP:
69.301-011, Boa Vista-RR, neste ato representada por seu Presidente, Senhor
..................................,
com o(a) Pregoeiro(a), Sr.(a) ................................., doravante
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 4.794-E, de 03 de junho de 2002, do Decreto
8.334-E de 1° de outubro de 2007, do Decreto nº. 16.223-E, de 07 de outubro de 2013, do
Decreto 16.550-E de 27 de dezembro de 2013, Decreto nº 17.391-E, de 07 de agosto de 2014
e das demais normas legais aplicáveis, decorrente da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico Sob o Sistema de Registro de Preços, e de outro lado a empresa
___________________, CNPJ nº. ______, com sede na _______________ nº. __________,
Bairro: ___________, __________ (Estado), Telefone: _________, Banco:______________
Agência:_________ Conta Corrente: _______________, vencedora e adjudicatária da licitação
supra mencionada, neste ato representada por seu representante legal ou procurador, conforme
documento comprobatório, resolvem firmar o presente instrumento, objetivando registrar preço
do bem discriminado na cláusula Primeira – Objeto, que serão fornecidos em conformidade com
as cláusulas e condições seguintes:
Empresas:

Empresa(s) Classificada(s)

Item(ns)

Valor Total do(s)
Item (ns) (R$)

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.
A presente Ata refere-se aos preços registrados para eventual aquisição de material de
informática, conforme as seguintes especificações:
Item

Especificação

Marca Modelo

Und

Qtd

Vr.
unit.
(R$)

Vr.
total
(R$)
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1.2 - São Órgãos participantes deste Registro de Preços;
ORDEM
ÓRGAOS PARTICIPANTES
01
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN

1.3 - Do quantitativo para adesão tipo carona, obedecerá ao disposto na CLÁUSULA
TERCEIRA, conforme abaixo:
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

QTD. TOTAL
150
150
30
60
25
100
100
1500
1000
75
25
100
5
5
100
50
50
40
10
25

1.3.1
– As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados nesta ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
1.3.2
– O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de registro de preço não
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem;
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A presente ata de registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir de sua
publicação;
2.1.1. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme determinado no art. 15 da Lei nº 8.666/93;
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2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Governo do Estado de
Roraima não será obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente
pelo Sistema de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições;
2.3 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o art. 65, parágrafo 1° da Lei nº 8.666/93;
2.4 - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62, da Lei nº 8.666, de 1993.
2.5 - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de
validade da Ata de registro de preços;
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - O fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de
preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.
3.2 - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado.
3.3 - A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas,
após
cumpridos
os
requisitos
de
publicidade.
3.4 - A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo
estabelecido nesta cláusula, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO OU ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE
4.1 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
4.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
4.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
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4.4 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata;
4.5 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador;
4.6 - Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual poderão se utilizar de ARPs
(Ata de Registro de Preços) por entes da Administração Pública Federal, de outros EstadosMembros, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que os preços sejam compatíveis com os
praticados no mercado e demonstrada a vantagem econômica da adesão.
4.7. – É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a Ata de
registro de preços da Administração Pública Estadual.
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado;
5.2 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
5.3 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original;
5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.4.1- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
5.4.2- Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
5.4.3- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
6.1 - O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.1.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.1.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.1.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
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6.1.4 - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
6.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 do
item 6.1 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
6.3 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
6.3.1 por razão de interesse público; ou
6.3.2. a pedido do fornecedor.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA E EMISSÃO DAS ORDENS DE
FORNECIMENTO
7.1 - Os bens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Governo do Estado de Roraima;
7.2 - A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial,
será igualmente autorizada pelo órgão requisitante;
7.3 - O prazo para assinatura do Contrato e/ou retirada da nota de empenho será de até 05
(cinco) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor.
CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS
8.1 – As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta de Contrato,
ANEXOS AO EDITAL.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1 - Fica eleito o foro da comarca de Boa Vista – Roraima para dirimir as questões
decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser
solucionadas administrativamente.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente/CPL

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pregoeiro(a)/CPL

XXXX nome do representante XXXX
XXXX nome da empresa XXXX
Contratada
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE INFORMÁTICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE RORAIMA E A
EMPRESA _________________, NA FORMA
ABAIXO MENCIONADA.

O Estado de Roraima, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o n 84.012.012/0001-26, com sede no Palácio Senador Hélio Campos, situado na Praça do
Centro Cívico s/n, Centro, nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Secretário (a) de Estado
_____________________________, inscrito (a) no C.P.F sob o n _____________________,
conforme Decreto nº 12.273–E de 25 de janeiro de 2011, e de outro lado a empresa
_____________________________, estabelecida na ____________________________, inscrita no
CNPJ sob o n ________________, neste ato representada pelo (a) Sr.(a)
_____________________, de nacionalidade _______________, estado civil _____________,
portador(a) da cédula de identidade n _______________ e do C.P.F. n __________________,
residente e domiciliado na cidade de _______________, doravante denominado CONTRATADA,
pactuam o presente Contrato de __________________________________, cuja celebração foi
autorizada nos autos do Processo n __________________, e que se regerá pela Lei nº. 10.520, de
17 de julho de 2002, publicada no D. O. U. de 18 de julho de 2002, e o Decreto nº. 4.794-E, de 03
de junho de 2002, Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº. 8.334-E de 01 de
outubro de 2007, e de forma subsidiária, à disciplina da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, pelos termos da proposta vencedora, e
atendidas às cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
Cláusula Primeira – Do Objeto
1.1 O presente instrumento tem por objeto a aquisição de material de informática,
de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Anexo IV (Termo de
Referência e seu Anexo I) e no Anexo VI (Modelo da Proposta de Preços), que integram o Edital
de Pregão Eletrônico nº ______/2017, e que passam a compor o presente Termo de Contrato,
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independentemente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:

Item

Descrição

Und.

Qtd.

Und.

30

Und.

30

Und.

6

Und.

12

Und.

5

Und.

20

Und.

20

Und.

300

Und.

200

Resma

15

Resma

5

Licença Windows 10 32/64 Bits - Original® + Nf
Alicate Amperímetro Digital – Tela de LCD 3 ½ dígitos, Polaridade Automática,
Corrente AC 0,01A a 1,000A, Teste de isolamento 100KW a 2000KW, Corrente
Alternada AC: 1V a 750V, Corrente Contínua DC: 1V a 1000V, Resitência:
100mW a 20KW, Teste de Continuidade: 50+/-25W, com tom de audio.
Jogo de chave de Fenda e Philips contendo 3 chaves de fenda e 3 chaves
Philips: Acabamento niquelado, ponta com tratamento anticorrosão, cabo
resistente a alto nível de toque. Tam.: 1/8”X5”, 3/16”X5”, 1/4X6” FENDA, 3/16X6”
ph1, #2 1/4”X6” PH2 PHILLIPS.

Und.

20

Und.

1

Und.

1

Internet Security AntiVírus 2017, Licenças para 1 Ano.

Und.

20

MATERIAIS DE CONSUMO

01

02

03

04

05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15

Mouse Fio Usb Óptico Led 1000 Dpi:
Descrição: Mouse clássico óptico USB, scroll macio, design ergonômico, ideal
para o uso diário, com bordas transparentes;
Com Plug and play;
Com 3 botões com Scroll;
USB Compatívelcom 2.0 e 3.0;
Sensor óptico de no mínimo 800dpi;
Na cor preto;
Requisitos do Sistema Windows® 8, Windows® 7, Windows 10®, Mac OS® X
10.5 ou posterior, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+ e Porta USB;
Na embalagem.
Garantia local on-site de no mínimo de 90 (noventa) dias.
BASE PARA MOUSE, com clone em tecido na cor azul em borracha
antiderrapante,
Espessura
aproximadamente:
4
mm,
Dimensões
aproximadamente: 220 mm X 178 mm, com garantia mínima de 90 (noventa)
dias.
HD EXTERNO DE BOLSO DE 1 TB - ULTRA FINE, com interface USB 2.0 e 3.0
com taxa de transferência de dados de até 480 MB por segundo, plug & play
quando conectado, automaticamente é reconhecido e está pronto para uso, com
garantia mínima de 90 (noventa) dias.
HD INTERNO DE 1,0 TERABYTE – SATA 2, Tecnologia SATA 3,5´ Híbrido
(8GB SSD) FireCuda 1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6,0Gb/s.Com garantia
mínima de 90(noventa) dias.
HD INTERNO DE 2TERABYTE – SATA 2, Tecnologia SATA 3,5´ Híbrido (8GB
SSD) FireCuda 2TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6,0Gb/s. Com garantia
mínima de 90(noventa) dias.
PLACA DE VIDEO GEFORCE DE 1 GB GDDR3, PCI EXPRESS 2.0 X 16, com
garantia mínima de 1 ano.
MEMORIA RAM de no mínimo 4GB DDR2 DE 800mhz, com garantia mínima
de 1 ano.
MÍDIA DVD-R com CAP 4,7GB virgem com capa de papel, com garantia
mínima de 90(noventa) dias.
MÍDIA CD-R com CAP 700MB virgem com capa de papel, com garantia mínima
de 90(noventa) dias.
Papel Sulfite A3 75grs branco 297x420 resma C/500fls, com garantia mínima de
90(noventa) dias.
Papel Sulfite A3 90grs branco 297x420 resma C/ 500fls, com garantia mínima
de 90(noventa) dias.

MATERIAIS PERMANENTES
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Monitor Led 22'' Polegadas Full Hd Hdmi:
Descrição: Pixel pitch: 0,271 mm
Brilho: 250 cd/m2
Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1
Tempo de resposta: 5 ms
Ângulo de visão horizontal: 178º
Ângulo de visão vertical: 178º
Frequência de varredura horizontal: 50Hz ~ 76 Hz
Frequência de varredura vertical: 30kHz to 83kHz
Frequência de pixel: 165 MHz
Compatibilidade: Windows, MAC, Linux
Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Suporte de cores: Maior que 16 Milhões
Entradas digitais:
DCB (Amplificação Dinâmica de Cores):
DCR (Relação de Contraste Dinâmico):
Compatível com Windows Vista, 7, 8 e 10:
Controles manuais: Entrada/Auto/Exit,Clear vision /-,4:3/Wide
/+,Menu/Enter,Power
Tensão de entrada 110V/220V:
Normas/segurança/certificações: TUV, EPA, ISO 9241-307, EPEAT Silver,
TCO6.0, CCC,CECP,CTUVus,BSMI,
Cor predominante: Preto:
Itens inclusos na embalagem: Cabo de força, cabo RGB e HDMI, manual (CD),
certificado de garantia, base e monitor:
Garantia local on-site de no mínimo 01 (um) ano.
ESTAÇÃO DE TRABALHO: Processador mínimo tecnologia I7-6700T 6ª
Geração (Quad Core, 2,8 GHz com turbo expansível para até 3,6 GHz, Cache de
8 MB);
Portas: Frontal: 2x USB 2.0, 1x microfone (estéreo, 3.5mm), fone de ouvido
(estéreo, 3.5mm). Traseira: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x VGA, 1x
DisplayPort, 1x serial 9 pinos (1);
Interfaces SATA: 1x SATA 3.0Gb/s + 2x SATA 6.0Gb/s;
Aúdio integrado a placa mãe High Definition (HD);
Fonte de alimentação 180Watts, automático
Sistema Operacional Windows 10 Pro, de 64-bits - em Português (Brasil);
Microsoft Office 2016
Placa de Vídeo Gráfica Integrada à placa mãe compatível;
Memória RAM de 8 GB, 2133 MHz, DDR4 (1 x 8 GB), BCC;
Disco rígido de 1TB (7200 rpm) SATA;
Teclado multimídia na cor preto (padrão ABNT2 - português – Brasil);
Mouse Laser USB com fio – Preto
Garantia local on-site de no mínimo 01 (um) ano.
No-break: Potência mínima de 1400VA, tensão DC das baterias de 24V,
2x12V(5Ah), frequência de rede 60Hz(+/- 5Hz) com detecção automática,
frequência de inversor +/- 1%, rendimento em rede com meia carga >96%,
rendimento em inversor >86%. em forma de onda semi-senoidal(2), faixa de
tenção de entrada 110V,/115V/127V (84-148V), Garantia local on-site de no
mínimo 01 (um) ano.

Und.

10

Und.

10

Und.

8
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No-break: Potência mínima de 2200VA ou superior;
Saída: Capacidade de Potência de Saída 1980 Watts/ 2200 VA, Potência
Máxima Configurável, 1980 Watts / 2200 VA, Tensão nominal de saída,120V,
Distorção da Tensão de Saída, Inferior a 5% na carga máxima, Freqüência de
Saída (sincronizada com rede elétrica). 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63
Hz para 60 Hz nominal;
Topologia: Line interactive, Tipo de Forma de Onda, Onda senoidal, Conexões
de Saída, (6) Brazilian 2P+T;
Entrada: Tensão nominal de entrada 120V, Frequência de entrada 50/60 Hz +/3 Hz (auto sensing), Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136, Comprimento
mínimo do Cabo 1.83 metros, Intervalo de tensão de entrada ajustável para as
principais operações 82 – 144V, Intervalo de tensão de entrada ajustável para as
principais operações 75 – 154V, Baterias & Tempo de operação; Tipo de bateria
Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vasamento
Tempo de recarga típico 3 hora(s) Cartucho de substituição de bateria RBC55
Quantidade de RBC™ 1.
Impressora Multifuncional Formato A3 com Bulk:
Especificações
técnicas:
Impressão sem margem: Até A3+ / 13 x 19“ (33 x 48,2 cm);
Resolução de impressão máxima em preto: Textos e gráficos: até 600 x 600
dpi; Resolução de impressão máxima em cores: Até 4800 x 1200 dpi otimizados
em cores; Tipo de Digitalização: Base plana, alimentador automático de
documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS);

Und.

2

Und.

5

Resolução de Digitalização: Hardware: Até1200 x 1200dpi; Ótica: Até 1200dpi;
Profundidade de BITS / Níveis de Tons de Cinza: 24 bits/256;
Características padrão transmissão digital: Digitalizar para pen-drive/PC;
Tamanho máximo da digitalização: ADF ou Base plana (pelo vidro): Até tamanho
ofício
216
x
356
mm;
8.5
x
14
pol;
Velocidade de Digitalização: Base plana até 2,0 pps, enquanto ADF até 1,35 pps
(ADF);
Conectividade Padrão: 1 USB (2.0); 1 Ethernet; 1 Sem fio 802.11b/g/n; 1 host
USB
;
1
RJ-11
fax;
Ciclo de trabalho: 12.000 páginas Ciclo mensal (Volume mensal de páginas
recomendado): 200 a 800 páginas; Voltagem (127v / 220v / Bivolt): Tensão de
entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz.
Garantia local on-site de no mínimo 01 (um) ano.

Cláusula Segunda – Do Prazo e Local de Entrega
2.1. Prazo de Entrega
2.1.1. A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais e equipamentos,
impreterivelmente no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, na sua totalidade, contados a
partir da data de recebimento da Nota de Empenho, através de Requisição e/ou Solicitação emitida
pelo setor responsável da Contratante. A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá
sanções da Lei 8.666/93 e suas alterações;
2.1.2. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado a
critério da CONTRATANTE, considerando para tanto as hipóteses seguintes:
a) Ato motivado pela Administração que impeça a entrega do material;
b) Caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, que tenha, a
critério da Administração, correlação com atraso;
2.1.3. Os pedidos de prorrogação só serão recebidos e apreciados se
formulados antes de esgotar o prazo inicial fixado para entrega, constante nos termos da proposta.
2.2. Local de Entrega

44

CR
ESTADO DE RORAIMA
“AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2.2.1. Os materiais descritos no Anexo I do Termo de Referência (Anexo IV
do Edital) devem ser novos e entregues sem ônus de frete para a Contratante, acondicionadas em
suas embalagens originais lacradas, acompanhado das respectivas notas fiscais, manuais,
certificados de garantia e demais acessórios e adaptações exigidas para cada produto, em horário
de expediente, será entregue na Coordenadoria Geral de Gestão Logística do Estado - CGGL,
localizado na Rua Miguel Lupi Martins nº 214 – Bairro São Pedro, Boa Vista/RR, das 7h30 às 13h30,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Cláusula Terceira – Das Condições de Fornecimento
3.1. Os materiais e equipamentos deverão ser novos, de primeiro uso, e deverão
ser entregues no local mencionado no item 2.2.1. da cláusula segunda deste Contrato, sem ônus de
frete para a CONTRATANTE e acompanhado das respectivas Notas Fiscais e Nota de Empenho.
3.2. O recebimento obedecerá ao que dispõem no inciso II do Art.73 da Lei
8.666/93.
Cláusula Quarta – Das Garantias
4.1. Os materiais e equipamentos ofertados deverão estar de acordo com as
especificações do Termo de Referência (Anexo IV do Edital), devendo ser materiais novos;
4.2. Os materiais e equipamentos, objeto do presente termo, deverão atender as
qualidades técnicas compatíveis com os padrões ofertados no mercado, tendo a CONTRATADA o
compromisso de garantia do fabricante na oferta dos materiais, em caso de danos de transportes
e/ou defeitos de fabricação, e que não atenda as exigências dos subitens anteriores à fornecedora
(CONTRATADA), terá o compromisso de substituição do objeto obedecendo à especificação de
cada item, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de entrega do material.
4.3. Os prazos de garantias serão conforme o Anexo I, do Termo de Referência
(Anexo IV do Edital).
4.4. Da execução da garantia on site (microcomputador e impressora):
4.4.1 A garantia on site (no local), será realizada em atendimento de primeiro
nível, prestado por meio de Central de Serviços/Suporte Técnico da contratada, com atendimento de
24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 dias (sete) dias por semana, através canais de atendimento –
Central Telefônica, podendo a mesma também, disponibilizar chamadas via internet – Correio
Eletrônico e/ou Formulário Eletrônico disponível no endereço informado pela contratada;
4.4.2 O prazo para atendimento das chamadas serão de 3 (três) horas,
devendo o problema ser resolvido em até 36 (trinta e seis) horas, do momento da abertura do
chamado técnico. Caso o problema persistir deverá a contratada enviar um técnico de serviço
qualificado, para atender na sede da contratante no prazo máximo de 03 (três) dias corridos;
4.4.3 A garantia on site deverá cobrir todos os custos associados de mão-deobra, incluindo o serviço por chamada, deslocação e período de reparação. Cobrindo igualmente os
custos de todas as peças defeituosas, que por ventura, forem substituídas;
4.4.4 Durante o período da garantia on site, a contratada deverá
responsabilizar-se pela correção das falhas que forem detectadas no hardware dos equipamentos
ofertados, sem quaisquer ônus adicionais para a contratante, não podendo ser atribuída aos
fabricantes nem a terceiros.
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Cláusula Quinta – Do Preço e Das Condições de Pagamento
5.1. Do Preço
5.1.1. O valor total do Contrato é de R$ ______ (________________);
5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. Das Condições de Pagamento
5.2.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à medida que os materiais e
equipamentos forem entregues, mediante Ordem Bancária creditada em Conta Corrente indicada
pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após o protocolo da Nota Fiscal e/ou Fatura devidamente
atestada pela CONTRATANTE;
5.2.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência;
5.2.3. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer
fatura ou crédito existente na CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso o valor da multa
seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou
judicialmente, se necessário;
5.2.4. O pagamento será efetuado mediante Ordem Bancária, na Conta
Corrente nº _________, Agência _______, Banco ___________________;
5.2.5. O pagamento será precedido de consulta de regularidade fiscal para
verificação das condições exigidas na contratação, cujos resultados serão juntados aos autos do
processo próprio;
5.2.6. Serão, também, observados para o pagamento, o Regulamento
aprovado pelo Decreto nº 4.335-E, de 03 de agosto de 2001, e suas alterações;
5.2.7. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula:
EM = N x VP x I
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária
6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: __________________
II – Programa de Trabalho: __________________
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III – Natureza da Despesa: __________________
IV – Fonte de Recursos: ____________________
6.2. Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação foi emitida Nota
de
Empenho
nº
_____,
em
___/___/___/,
tipo
_________,
no
valor
de
_________________________________________________________________________.
Cláusula Sétima - Das Obrigações da Contratada
7.1. São obrigações da CONTRATADA:
7.1.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a CONTRATANTE;
7.1.3. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo
o processo desta aquisição;
7.1.4. Substituir no prazo máximo de 10 (dez) dias todo e qualquer
equipamento que chegar com defeito ou que vier a apresentar durante o período de garantia;
7.1.5. Fornecer a Garantia conforme disposto na cláusula quarta deste
Contrato;
7.1.6. Responsabilizar-se pelos
danos
causados
diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega de equipamentos no
endereço informado no item 2.2. deste Contrato, incluindo as entregas feitas por transportadoras;
7.1.7. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da entrega dos mateias e
equipamentos;
7.1.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato;
7.1.9. Entregar os equipamentos obedecendo ao prazo de entrega;
7.1.10. Os equipamentos de origem estrangeira deverão constar na(s)
embalagem (ns), informações em português para conhecimento e classificação do(s) produto(s) nos
Termos da Lei 8.078/90 art. 31;
7.1.11. Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;
Cláusula Oitava – Das Obrigações da Contratante
8.1. São obrigações da CONTRATANTE:
8.1.2. Fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias a
CONTRATADA para o fiel cumprimento das obrigações decorrentes da aquisição do objeto do
presente Termo de Contrato;
8.1.3. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas nos itens recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
8.1.4. Não permitir o recebimento dos materiais e equipamentos em
desacordo com o preestabelecido;
8.1.5. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da
contratada, após a efetiva entrega dos itens e Atesto pelo servidor ou comissão responsável pelo
recebimento;
Cláusula Nona – Da Fiscalização
9.1. A fiscalização do Contrato será exercida por representante(s) da
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CONTRATANTE, neste ato denominado(s) FISCAL(IS), ao(s) qual(is) competirá(ao) dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATANTE (Art. 67, da
Lei nº 8.666/93);
9.2. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos (Art. 70, da Lei nº 8.666/93).
Cláusula Décima – Das Penalidades e das Multas
10.1. O atraso injustificado na execução, bem como, a inexecução total ou parcial
do Contrato sujeitará a Contratada às sanções administrativas previstas nas seguintes hipóteses,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, facultada ao Estado de
Roraima, em todo caso, a rescisão unilateral:
a) Advertência por escrito;
b) Multa, nos termos seguintes:
b.1. 15 % (quinze por cento), sobre o valor da proposta, em caso de recusa
da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro de 05 (cinco dias úteis), contados da data de sua
convocação;
b.2. 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do empenho, por dia de
atraso na execução do objeto contratual, limitado este atraso em até 15 (quinze) dias;
b.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, por atraso na execução
do objeto contratual quando superior a 15 (quinze) dias;
b.4. 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho do Contrato não
realizado, no caso de:
b.4.1. Atraso superior a 30 (trinta) dias, na entrega do objeto contratado;
b.4.2. Desistência da entrega do objeto contratado;
b.5. 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho, caso a
CONTRATADA venha a dar causa à rescisão contratual, sem prejuízo das ações cíveis ou criminais
aplicáveis à espécie.
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e firmar contrato
com a CONTRATANTE por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido prazo da sanção aplicada com base no item anterior;
10.2. As penalidades estabelecidas nas alíneas b.2 e b.3, do subitem 10.1,
poderão ser suspensas em face de casos fortuitos, ou de força maior, desde que devidamente
justificados e comprovados.
10.3. As sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, subitem 10.1, poderão ser
aplicadas em conjunto com as demais sanções, facultada a defesa prévia da Contratada no prazo
de 05 (cinco) dias úteis;
10.4. As sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, do subitem 10.1, poderão
também ser aplicadas à CONTRATADA quando, em razão dos compromissos assumidos:
a) seu (s) representante(s) legal(ais) tenha(m) sofrido condenação criminal
definitiva por prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticarem ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação, demonstrando
não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública.
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Parágrafo Único – Os valores das multas referidas nesta Cláusula serão
descontados de qualquer fatura ou crédito da CONTRATADA.
10.5. Garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com
a Administração Pública, e será descredenciada do Sistema de Cadastramento de Fornecedores da
CPL/RR, a que se refere o artigo 28 do Decreto n° 8.334-E de 1° de outubro de 2007, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais cominações
legais, aquele que:
10.5.1 Não assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;
10.5.2 Deixar de entregar documentação exigida no Edital;
10.5.3. Apresentar documentação falsa;
10.5.4 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
10.5.5 Não mantiver a proposta;
10.5.6 Falhar ou fraudar a execução do Contrato;
10.5.7 Comportar-se de modo inidôneo;
10.5.8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
10.6. As penalidades previstas no item anterior serão obrigatoriamente registradas
no respectivo sistema de cadastro de fornecedor.
Cláusula Décima Primeira – Da Rescisão
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79,
nas hipóteses previstas no art. 78, com as consequências indicadas no art. 80, todos da Lei
8.666/93, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2. Os casos de rescisão contratual serão
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

formalmente

motivados,

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
Cláusula Décima Segunda – Da Vigência e Eficácia
12.1. O prazo de vigência deste Contrato será nos termos do art. 57, caput, da Lei
8.666/93, a contar da data de sua assinatura. A sua eficácia legal dar-se-á após a publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Estado – DOE/RR.
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Cláusula Décima Terceira – Da Alteração Contratual
13.1. Este Contrato somente sofrerá alterações ante as circunstâncias de fatos
supervenientes dispostas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Parágrafo Primeiro - Toda e qualquer alteração deverá ser processada
mediante a celebração de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado no Diário
Oficial do Estado – DOE/RR. Será vedada a modificação do objeto.
Parágrafo Segundo - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste
de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como, o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, pode ser registrado por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Cláusula Décima Quarta – Da Fundamentação Legal
14.1. Aplicam-se à execução do Contrato e, especialmente aos casos omissos a
Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O. U. de 18 de julho de 2002, e o Decreto
nº. 4.794-E, de 03 de junho de 2002, Decreto nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto nº.
8.334-E de 01 de outubro de 2007, e de forma subsidiária, a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei 8.078 de 11 de
setembro de 1990, bem como o disposto no Edital nº_____/2017 e na Proposta de Preço da
Contratada.
Cláusula Décima Quinta - Da Publicação e do Registro
15.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato, por extrato,
no Diário Oficial do Estado – DOE/RR, nos termos do Art. 61, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93,
com suas alterações.
Cláusula Décima Sexta – Do Foro
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Boa Vista - Roraima para dirimir quaisquer
dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.
E por estarem certas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.
Boa Vista-RR, ______de______________ de 2018.
PELA CONTRATANTE:
______________________________________
CONTRATANTE
PELA CONTRATADA:
_______________________________________
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CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: ______________________________________________________________
CPF Nº: __________________
Nome: ______________________________________________________________
CPF Nº: __________________
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