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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 007/14 

 
A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE – 
PROCEMPA, com sede em Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Ipiranga, número 
1.200, Bairro Azenha, CEP 90.160-091, inscrita no CNPJ sob número 89.398.473/0001-00, torna público 
que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO 007/14, do tipo MENOR PREÇO, análise POR LOTE, a ser 
processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nas condições estabelecidas no presente 
Edital, e com amparo na Lei Federal 10.520, de 17/07/02, nos Decretos Municipais 14.189 de 
13/05/2003 e 11.555 de 05/08/1996, subsidiariamente na Lei 8.666/93, Leis Municipais 7084/92 e 
8.874/02, Decreto Municipal 12720/00, Ordens de Serviço números 007/99, 004/00, 006/00, 007/00, 
021/01, 004/02 e 019/02 e demais legislações pertinentes à matéria. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição, conforme especificações constantes do Anexo I, 

integrante do presente Edital, de: 

LOTE DESCRIÇÃO 

1 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA COM 02 MONITORES E OFFICE SEM ACCESS 

2 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA COM 02 MONITORES E OFFICE COM ACCESS 

3 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA COM 01 MONITOR E OFFICE COM ACCESS 

 
2. DA ABERTURA 
2.1. Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no sítio 

www.pregaobanrisul.com.br necessitando estar credenciadas junto a Seção de Cadastro da 
CECOM (Central de Compras/RS), podendo ser acessada pelo sítio www.cecom.rs.gov.br ou 
www.celic.rs.gov.br. O Edital e seus anexos deverão ser baixados por download no sítio 
www.pregaobanrisul.com.br, “link” licitações, observados os seguintes prazos: 

FASE DATA HORÁRIO 

Início recebimento de Propostas  17/02/2014 9 horas 

Data e horário limite  28/02/2014 9 horas 

Abertura das Propostas 28/02/2014 10 horas 

Início da sessão de disputa  28/02/2014 14 horas 

2.1.1. O tempo de disputa inicial será de 10 minutos acrescido do tempo aleatório determinado 
pelo sistema. Para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-
DF. 

2.1.2. No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para a abertura das 
propostas esta licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e 
mesmo local, podendo, no entanto, ser definida outra data e horário que será divulgada na 
mesma forma adotada inicialmente. 

 
3. DAS CONSULTAS E IMPUGNAÇÕES 

3.1.  Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste edital deverão 

encaminhar, por e-mail pregoeiros@procempa.com.br, ou ainda entregar diretamente no Setor 

de Protocolo, de segundas a sextas-feiras, das 9h às 18h, devendo a consulta ser dirigida ao 

Pregoeiro, informando o número do pregão, cabendo a qualquer interessado o direito de tomar 

conhecimento da mesma e de sua resposta. 

3.2. Consultas e demais informações serão recebidas até às 18 horas do dia 25/02/2014. Não serão 

fornecidas respostas ou informações verbalmente, devendo o interessado manifestar-se por 

escrito. 

3.3. As consultas e/ou informações verbais não terão qualquer validade. 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.cecom.rs.gov.br/
http://www.celic.rs.gov.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
mailto:pregoeiros@procempa.com.br
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3.4. As impugnações ao ato convocatório ao Pregão serão recebidas até 02 dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, cabendo ao pregoeiro decidir sobre esta em até 24 

(vinte e quatro) horas antes da data prevista para abertura das propostas. Deferida a 

impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

3.5. As impugnações apresentadas via e-mail, deverão ser ratificadas pelo licitante, mediante 

documento original no primeiro dia útil subseqüente, no Setor de Protocolo, das 9h às 18h, 

devendo ser dirigida ao Pregoeiro, informando o número do pregão. 
3.6. As impugnações e julgamentos ficarão à disposição dos interessados no Setor de Licitações da 

Procempa.  

3.7. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente. 

 

4. São ANEXOS deste Edital: 

Anexo I Especificações Técnicas do Objeto 

Anexo II Avaliação da Situação Econômico-Financeira 

Anexo III Declaração de Idoneidade 

Anexo IV Declaração Atendimento ao Inciso XXXIII Art. 7º CF 

Anexo V Declaração enquadramento como ME ou EPP 

Anexo VI Modelo de Proposta 

Anexo VII Minuta de Contrato 

 
5.  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que: 

5.1.1. atendam a todas as exigências constantes neste Edital, inclusive quanto à 
documentação e seus anexos. 

5.1.2. tenham o objeto do ato constitutivo, estatuto ou contrato social pertinente e compatível 
com o objeto licitado. 

5.2. É vedada a sub-contratação do objeto da presente licitação. 
5.3. É vedada a participação de cooperativas em razão do objeto do certame. 
5.4. Estão impedidas de participar da presente licitação as empresas: 

a) Suspensas do direito de licitar com a Administração Municipal de Porto Alegre cujo conceito 
abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de 
direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída ou mantida, no prazo e 
nas condições do impedimento; 

b) Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração, Municipal, Estadual ou 
Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade 
jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida; 

c) Aquelas que estiverem em regime de intervenção, liquidação, dissolução, recuperação 
judicial, concordata ou falência; 

d) Reunidas em forma de consórcio. 
e) que tenham um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar 

licitantes distintos, que concorram entre si; 
f) Que tenham em sua composição societária os mesmos sócios, gerentes ou diretores, que 

concorram entre si; 
g) que tenham como sócio, gerente, procurador ou representante legal, diretor ou responsável 

técnico, servidor ou dirigente de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de 
Porto Alegre. 

5.5. Quanto a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
5.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado previsto 

na Lei Complementar 123/06 e regulamentada pelo Decreto nº 6.204 de 05 de setembro 
de 2007.  
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5.5.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.  

5.5.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração, para a regularização da documentação , pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa.  

5.5.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
6. DO PROCEDIMENTO 
6.1.  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, com apoio 
técnico e operacional da Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre 
- PROCEMPA. 

6.2.  O certame será realizado através da utilização do aplicativo www.pregaobanrisul.com.br 
necessitando estar credenciadas junto a Seção de Cadastro da CECOM (Central de 
Compras/RS), podendo ser acessada pelo sítio www.cecom.rs.gov.br ou www.celic.rs.gov.br. O 
Edital e seus anexos deverão ser baixados por download no sítio www.pregaobanrisul.com.br ,  
“link” licitações.  

6.3.  Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis). 

6.4.  Os interessados deverão estar credenciadas junto a Seção de Cadastro da CECOM (Central de 
Compras/RS), podendo ser acessada pelo sítio www.cecom.rs.gov.br ou www.celic.rs.gov.br. 

6.5.  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao BANRISUL, ao 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.6.  O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

6.7.  A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limites 
estabelecidos. 
6.7.1. Os participantes deverão obrigatoriamente informar: 

a) CNPJ; 
b) Razão Social da empresa; 
c) Endereço comercial; 
d) Telefone, fax e endereço eletrônico. 

6.8.  O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
previstas no Edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 

6.9.  Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando a Administração isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservância 
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão deste. 

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.cecom.rs.gov.br/
http://www.celic.rs.gov.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.cecom.rs.gov.br/
http://www.celic.rs.gov.br/
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6.10.  Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que está ciente e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos neste Edital. 
6.10.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo às demais cominações legais. 
 
7.  DA PROPOSTA E PRAZOS 
7.1.  Os licitantes deverão apresentar (via sistema pregão eletrônico) proposta de MENOR PREÇO 

TOTAL POR LOTE, utilizando 2 (duas) casas depois da vírgula e estar conformidade com as 
Especificações Técnicas - Anexo I, integrante do presente edital. 

7.2.  No momento de efetuar o cadastro da proposta de preços no sistema, a licitante deverá informar 
o valor TOTAL DO LOTE dos equipamentos. 

7.3.  A licitante arrematante deverá apresentar proposta de MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE, de 
acordo com o ANEXO VI - Modelo de Proposta de Preço, integrante do presente Edital. 

7.4.  Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), leis sociais, administração, lucros, 
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória 
e/ou necessária, não especificada no Edital e/ou Contrato. 

7.5.  O preço deverá ser exequível, cabendo ao Pregoeiro solicitar ao licitante que ofertar o menor 
lance, caso o mesmo seja caracterizado como manifestamente inexequível, que comprove a 
exiquidade, mediante apresentação da planilha de preços. Poderá o Pregoeiro, ainda neste 
caso, realizar as diligências cabíveis. 

7.6.  É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas.  
7.7.  Serão desclassificadas as propostas que: 

7.7.1. Não atenderem as exigências deste Edital ou da legislação em vigor, no todo ou em parte. 
7.7.2. Manifestamente inexequíveis, conforme inciso II do artigo 48 da Lei Federal nº 8666/93. 
7.7.3. Apresentarem preços excessivos, ou seja, fora do praticado no mercado. 

7.8.  Deverá constar nas propostas o prazo de validade de 60 dias, podendo a licitante oferecer prazo 
superior. 

7.9.  O MUNICÍPIO é considerado consumidor final, sendo que a licitante deverá obedecer ao fixado 
no art. 155, VII, letra “b” da Constituição Federal de 1988. 

7.10.  A licitante arrematante apresentará juntamente com a documentação habilitatória a Proposta de 
Preço, ANEXO VI – Modelo de Proposta de Preço, discriminando dentro do preço proposto os 
valores referentes à prestação dos serviços. 

7.11.  Na hipótese de erro no preço cotado e/ou nas demais condições apresentadas, não será 
admitida retificação. 

7.12.  O prazo de entrega dos produtos será de até 30 dias a contar da assinatura do Contrato. 
7.13.  As manifestações serão em campo próprio do sistema eletrônico, de pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1.  Até o horário previsto no preâmbulo deste Edital, serão recebidas as propostas. Após terá início 

à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade. 

8.2.  Aberta à etapa competitiva, conforme determinação no preâmbulo deste Edital para "início da 
sessão de disputa de preços", os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.3.  Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao do menor lance anteriormente 
registrado no sistema. 
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8.4.  Os licitantes poderão ofertar novos lances sempre melhor que o seu último lance registrado e 
classificado no sistema eletrônico, respeitando o incremento/decremento entre lances no caso 
de querer ofertar lance melhor do que o classificado em primeiro na disputa do lote. 

8.5.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 

8.6.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 
realizados. 
8.6.1.  Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos 
licitantes mediante mensagem eletrônica divulgando data e hora da reabertura da 
sessão. 

8.7.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada após transcorridos 10 minutos. Após, 
iniciará o período de tempo de 1 (um) segundo até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 

8.8.  O sistema indicará o vencedor da disputa imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública, ou quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro 
acerca da aceitação do lance de menor valor. 

8.9.  O Pregoeiro poderá anunciar o licitante arrematante imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

8.10.  É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções previstas 
no art. 14 do Decreto Municipal 14.189, de 13/05/2003.  

8.11.  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e valor estimado para a contratação. 

8.12. Em sendo Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ao efetivar o cadastramento ou, já 
sendo cadastrado, no momento que acessar o sistema, deverá informar no respectivo campo 
que a mesma se enquadra na respectiva categoria. 
8.12.1. A não informação, implicará na desistência da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte de utilizar-se da prerrogativa concedida pela Lei Complementar nº 123/06. 
8.12.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 
8.12.3. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

8.12.4. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa e 
empresa de pequeno porte. 

8.12.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, este desempate 
será gerenciado pelo sistema, através do Chat de mensagens, no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos, contados a partir do chamamento que será feito pelo sistema.  

8.12.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se encontre no intervalo de 5% ( cinco por cento ) superior à 
proposta mais bem classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

8.12.7. Na hipótese da não-contratação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente arrematante do 
certame. 
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8.12.8. As Licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedido pela Lei 
123/06  deverão declarar, em campo próprio do sistema, sob as penas da Lei, de que 
cumprem com os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, estando apto a usufruir o tratamento diferenciado e estabelecido, nos 
termos do artigos 43 a 49, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 
8.12.8.1. As licitantes que se declararem beneficiárias das Leis 123/06 e NÃO 

COMPROVAREM OS REQUISITOS LEGAIS PARA TAL ENQUADRAMENTO 
serão inabilitadas, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital e 
legislação pertinente. 

8.13.  Para verificação e aceitabilidade da proposta fica facultado à Administração solicitar o 
fornecimento de 1 (um) produto (equipamentos e/ou sistemas) de cada item, a fim de comprovar 
sua compatibilidade e/ou características técnicas com as exigidas no edital. A empresa terá 5 
(cinco) dias úteis para entregar o produto, contados da solicitação pelo Pregoeiro. 

 
9.  DA HABILITAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA 
 A habilitação no presente Pregão, com base no que dispõe o art. 5º do anexo I do Decreto 

Municipal n. º 14.189 de 13/05/2003, será feita mediante a apresentação dos documentos a 
seguir relacionados, os quais devem estar em plena validade:  

 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 
9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores. 
a) No caso de sociedades comerciais ou sociedades por ações, deverão ser 

acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá 
estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma 
natureza ou compatíveis com o objeto da licitação. 

9.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

9.3.  Registro comercial, em caso de empresa individual. 
9.4.  Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a 

Administração Pública, conforme modelo anexo III; 
9.5.  Declaração, firmada pelo representante legal do licitante, de que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 
dezesseis anos para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8666, de 21 de julho 
de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo Anexo IV. 

 
HABILITAÇÃO FISCAL 
9.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
9.7.    Quanto à Seguridade Social: certidão de prova de regularidade expedida pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social. 
9.8.    Quanto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço: certidão de prova de regularidade 

expedida pela Caixa Econômica Federal. 
9.9.    Quanto à Fazenda Nacional: certidão de prova de regularidade de tributos federais 

expedida pela Receita Federal e certidão de dívida ativa expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional. 

9.10.  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: certidão de prova de regularidade, 
inclusive Dívida Ativa, do domicílio ou sede da licitante, abrangendo todos os tributos 
administrados pelo Estado, mediante apresentação certidão (ões) expedida pelo Estado. 
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9.11.  Quanto a Fazenda Municipal: certidão de prova de regularidade para com a Fazenda 
Municipal do domicílio ou sede do licitante abrangendo todos os tributos administrados 
pelo município. 

9.12.  Prova de regularidade salarial mediante apresentação de certidão negativa de débitos 
trabalhistas - CNDT expedida pela Justiça do Trabalho. 

 
HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
9.13. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo 

distribuidor do domicílio ou sede da licitante e Declaração Negativa de Recuperação 
Extrajudicial; 

9.14. Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo, Termo de Abertura e Encerramento) e 
demonstrações contábeis do último exercício sociais, já, exigíveis e apresentados na 
forma da lei (registrado na Junta Comercial, conforme Resolução 563, de 28/10/83, do 
Conselho Federal de Contabilidade), devidamente assinado pelo diretor ou representante 
legal da empresa e respectivo contador responsável, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedado a substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando, encerrado há mais de três meses da 
data de apresentação da proposta, conforme O.S. 07/99 e O.S. 04/00 da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre – PMPA. 

9.15. Caso o proponente seja Sociedade Anônima, as demonstrações contábeis deverão ser 
apresentadas em publicação na Imprensa Oficial. As demais empresas deverão 
apresentar balanços, certificados por contador registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade, mencionando expressamente o número do livro “Diário” e folhas em que o 
balanço se acha regularmente transcrito. 

9.16. Para fins de cumprimento da exigência do Art. 31, inc. I, da Lei 8.666/93, aplicar-se-á os 
dispositivos previstos nas O.S. 07/99 e O.S. 04/00 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
- PMPA.  

9.17. Somente as microempresas serão isentas de apresentação do Balanço Patrimonial e 
demais demonstrações contábeis, em virtude de estarem dispensadas de escrituração 
contábil, não se utilizando tais indicadores para as mesmas. 

9.18. Das Sociedades Anônimas ou Sociedades por Quotas de Responsabilidade LTDA., que 
adotarem estrutura de S.A. (art. 18, Decreto nº 3708/19), há a impossibilidade de se exigir 
o balanço patrimonial do último exercício antes do decurso do prazo de quatro meses 
seguintes ao término deste. Neste caso, poderão apresentar o balanço patrimonial e 
demonstrativos de resultados do penúltimo exercício social. Fica estabelecido às demais 
formas societárias regidas pela Lei Comercial, os prazos estabelecidos às empresas que 
adotarem a estrutura de S.A., conforme exposto acima. 

9.19. As empresas constituídas há menos de um ano deverão apresentar o Balancete de 
Verificação, referente aos últimos dois meses anteriores a data de abertura das propostas, 
conforme nas O.S. 07/99 e O.S. 04/00 da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA. 

9.20. As empresas constituídas há menos de dois meses deverão apresentar o Balanço de 
Abertura, conforme O.S. 07/99 e O.S. 04/00 da Prefeitura Municipal de Porto. 

9.21. Serão considerados aceitos na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
a) Publicados em Diário oficial; 
b) Publicados em jornal; 
c) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede da 

licitante; 
d) Por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicilio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os termos 
de Abertura e de Encerramento. 
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9.22. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 
123/06, estão dispensadas de apresentar os documentos constantes no item 9.21. 
devendo anexar o enquadramento de microempresa ou de empresa de pequeno porte 
emitido pela Junta Comercial competente. 

9.23. Cópia autenticada do enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
pela Junta Comercial, do ano vigente ou atualizado e prova de faturamento dentro dos 
limites estabelecidos naquela Lei, através dos meios de prova permitidos em direito e 
julgados e aceitos pelo Pregoeiro. 

9.24. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede que 
apresentou a proposta eletrônica e em conformidade com o cadastramento no site com o 
devido credenciamento para enviar propostas, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se 
de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para 
a matriz e todas as filiais.  
a) A não apresentação de documentação em conformidade com este item resultará na 

inabilitação do licitante proponente. 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
9.25. Nos termos no que dispõe o art. 5º do anexo I do Decreto Municipal n. º 14.189 de 

13/05/2003, a apresentação do Certificado do Cadastro de Fornecedor de Materiais 
(AQM/SMF) ou Certificado de Fornecedor do Estado do Rio Grande do Sul – CFE, 
juntamente com seus anexos, emitido pela CELIC/RS com prazo de validade vigente, 
inclusive para a documentação neles contidas, substituirá, integral ou parcialmente, 
conforme o caso, a apresentação dos documentos acima. Caso algum dos documentos 
constantes no Certificado esteja com o prazo de validade vencido ou o licitante que não 
possuir cadastro, deverá encaminhar cópia autenticada do (s) referido (s) documento (s) 
com a validade atualizada. 

9.26. Se o licitante arrematante, de cada LOTE, não possuir cadastro e/ou nas situações em 
que o edital tenha previsto requisitos de habilitação não compreendidos pela regularidade 
perante a unidade Certificadora, o licitante devera apresentar cópia da documentação 
original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 
manifestação do Pregoeiro, dos documentos relacionados nos itens 9.1. a 9.27., sob pena 
de inabilitação, ao seguinte destinatário e endereço: na SETOR DE PROTOCOLO da 
Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre – PROCEMPA, a/c 
Pregoeiro, Av. Ipiranga, 1200, Porto Alegre – RS, CEP 90160-091. 

9.27. O licitante arrematante, de cada LOTE deverá apresentar, em meio impresso, juntamente 
com a documentação habilitatória, proposta que corresponda ao VALOR DO ÚLTIMO 
LANCE DADO NO SITE, correspondente ao PREÇO DO LOTE, de acordo com o ANEXO 
VI – Modelo de Proposta.  

9.28. Os certificados e certidões emitidos via sistema eletrônico ficarão condicionados à 
verificação pela Administração, devendo ser certificada pelo servidor nos autos do 
processo, podendo o licitante apresentar o certificado/certidão já conferido pelo órgão 
emitente. 

9.29. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, 
autenticados por cartório competente ou por servidor da administração ou através de 
publicação da imprensa oficial, sendo vedada à fotocópia efetuada em papel fax. 

9.30. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, com 
exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. O contrato será 
celebrado com o estabelecimento que apresentou a documentação. 

9.31. Serão aceitos registros de CNPJ da Licitante matriz e filial com diferenças de números nos 
documentos pertinentes a CND e ao FGTS, quando for comprovada a centralização de 
recolhimento de suas contribuições. 
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9.32. Nas certidões acima mencionadas, que não constarem expressamente o prazo de 
validade, serão as mesmas limitadas a 90 (noventa) dias. 

9.33. Constando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado à(s) 
proposta(s) ou lance(s) de VALOR TOTAL por lote. 

9.34. Se a(s) proposta(s) ou o lance(s) de VALOR TOTAL por lote não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda o Edital. Também nesta etapa o Pregoeiro poderá negociar com o 
participante para que seja obtido melhor preço. 

 
10 DOS RECURSOS 
10.1.    Qualquer licitante poderá de forma imediata e motivada no curso do prazo de 10 minutos, após 

registrado pelo Pregoeiro o “aceite de preço”, que consignará imediatamente no Sistema 
Eletrônico de Compras do BANRISUL, a intenção de recurso, ao que lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões escritas, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr ao término do prazo do impugnante.  

10.2.  A imediata manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade deste e, a não observância de tais requisitos, importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 
vencedor do certame. 

10.3. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo. 
10.4.  As razões e contra-razões do recurso, devidamente fundamentadas, serão endereçadas ao 

Pregoeiro, deverão observar a forma escrita (datilografadas ou digitadas) e protocolo da via 
original e entregues no PROTOCOLO da sede da Companhia de Processamento de Dados do 
Município de Porto Alegre – PROCEMPA, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na 
Avenida Ipiranga, número 1.200, observando o prazo de 03 (três) dias úteis e os seguintes 
requisitos: 
a) Indicar o número do Pregão Eletrônico a que se refere; 
b) Qualificar o recorrente; 
c) Qualificar o responsável firmatário do apelo e anexar via original ou cópia autenticada do 

instrumento concedente de poderes de representação, ainda que já tenha sido 
anteriormente qualificado no processo; 

10.5.  O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.6.  Os licitantes poderão remeter as razões e as contra-razões de recurso via e-mail, no prazo de 
lei, desde que, no dia seguinte sejam protocoladas as vias originais do apelo e de seus 
documentos, inclusive de identificação do signatário. 

10.7.  Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente, ou, ainda, que não atendam as condições estabelecidas neste 
Edital. 

10.8. As razões e contra-razões do recurso ficarão à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Procempa.  

10.9.  A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante divulgação 
no sistema eletrônico do Banrisul. 

10.10 Para os recursos de reconsideração aplicar-se-á subsidiariamente as normas da Lei 8.666/93. 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
11.1. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento. 
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11.2. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, 
caberá à autoridade competente a decisão em grau final. 

11.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do 
Decreto 14.189/03 e artigo 49 da Lei Federal n º 8.666/93. 

11.4. Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pela contratante, dentro dos prazos 
estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta Licitação. 
11.4.1. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 

capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, 
qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente 
conhecidos após o julgamento. 

11.5.  As obrigações decorrentes desta Licitação serão formalizadas através de Contrato, conforme 
modelo Anexo VII, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na 
legislação vigente. 

11.6.   O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto desta licitação, nos limites estabelecidos na Lei 
8.666/93. 

11.7. Deverá ainda atender a todas as especificações técnicas contidas no Anexo I. 
 
12.   DO TERMO DE ACEITE  
12.1.  O objeto da presente licitação deverá ser entregue nas especificações mencionadas no Anexo I, 

no prazo estipulado no item 7.12. deste Edital e nos locais indicados pela CONTRATANTE.  
12.2.  Fica desde já acertado que a administração rejeitará, no todo ou em parte, o produto entregue 

que esteja em desacordo com o contrato, como enuncia o art. 76, “caput” da Lei 8.666/93. 
12.3.  O recebimento provisório será efetuado pelo servidor responsável que verificará a 

quantidade/qualidade/adequação do objeto, observado o disposto nas alíneas “a” dos incisos I e 
II do art. 73 da Lei n º 8.666/93. 
a) As entregas deverão ocorrer de segunda a sexta feira, limitadas aos horários: matinal até às 

11 horas e vespertino até às 17 horas. 
12.4.  O recebimento definitivo será efetuado pelo servidor responsável após a confirmação da 

verificação supracitada, observando o disposto nas alíneas “b” dos incisos I e II do art. 73 da Lei 
nº 8.666/93; 

12.5 Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a CONTRATADA 
deverá providenciar no prazo máximo de 05 dias, contados da data de notificação expedida pela 
CONTRATANTE, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei n.º 8.666/93 e no Código 
de Defesa do Consumidor. 

 
13. DO PAGAMENTO 
13.1. A Contratante efetuará o pagamento 30 dias após a data de emissão do termo de aceite 

definitivo. 
13.1.1. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), leis sociais, 
administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e 
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no Edital e/ou Contrato. 

13.2. A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, deverá ser retificada, substituída ou complementada 
sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

13.3. O pagamento será efetuado com os recolhimentos e retenções dos impostos (ISSQN, IR, INSS, 
etc.) previstos na legislação vigente. 
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13.3.1 Em relação ao ISSQN será observada a Lei Complementar Municipal n.º 306, de 
23/11/93, no que couber. 

13.4. A CONTRATADA deverá informar na nota fiscal os impostos e respectivos percentuais/valores 
que incidam sobre o preço faturado. Não havendo referência aos impostos a CONTRATADA 
autoriza a CONTRATANTE a deduzir de seus créditos quaisquer valores decorrentes de multas, 
juros e/ou encargos legais que venham a ser devidos em consequência da falta de informação 
ou informação equivocada. 

13.5. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor 
informar o número do banco, da agência e conta bancária, podendo ainda ocorrer diretamente 
junto ao órgão CONTRATANTE, ou através de banco credenciado, a critério da Administração. 

13.6. A CONTRATANTE se reserva o direito de reter pagamentos na proporção do atraso da entrega 
dos bens. 

13.7. Os valores não pagos na data do vencimento serão corrigidos desde então até a data do efetivo 
pagamento pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo 
IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, por legislação federal ou estadual, calculado pro 
rata die. 

 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1.  O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar 

documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, não celebrar o Contrato, falhar ou fraudar a execução do Contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem 
prejuízo das multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

14.2.  O licitante sujeitar-se-á, ainda, as sanções de: advertência, multa e declaração de inidoneidade, 
que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual. 

14.3.  Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,5% 
(zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o limite de 20 % (vinte por cento) sobre o 
valor total do pedido. 

14.4.  No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma 
multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado. 

14.5.  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s) ou 
cobrada judicial/extra-judicialmente, a critério da Administração; 

14.6.  O prazo para defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 
14.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 

Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município - AQM/SMF e CESO/SMOV 
respectivamente e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser 
descredenciado por igual período. 

 
15. DA RESCISÃO 
15.1.  Serão motivos de rescisão as hipóteses estabelecidas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.  
15.2.  A rescisão poderá ser unilateral - pela Administração, amigável ou judicial de acordo com o 

disposto com os artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1.  As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

16.2.  É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
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16.3.  A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de 

razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
a) A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato; 
b) Os 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, comprovadamente, suportado no cumprimento do contrato. 

16.4.  A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das 

propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 

16.5. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com 

todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas. 

16.6.  O julgamento final será publicado no Diário Oficial de Porto Alegre – DOPA, o qual poderá ser 

consultado no endereço eletrônico: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dopa/ ou adquirido no 

Centro de Editoração, sito na Rua Siqueira Campos, 1300, 7º andar, Porto Alegre, RS.  

16.7.  O licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 

16.8. A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá causa de 

desclassificação. 

16.9. Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para dirimir litígios resultantes 

deste instrumento convocatório. 
 
 
Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
Omar Ferri Junior 
Gerente Logística. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dopa/
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ANEXO I - Especificação Técnica 
 

Estação de Trabalho Avançada com 2 Monitores 
 

Requisitos Técnicos 
Certificado 2390718308 

 

Requisitos Técnicos 
 
1. Microcomputador estação de trabalho com processador Intel Core i7-4770 com clock de 3,4 GHz e 

cache de 8 MB ou superior. 
2. Memória instalada tipo DDR3 de no mínimo 8 Gb com velocidade de no mínimo 1600 Mhz 

configurada para operar em canal duplo (Dual Channel). Devem restar no mínimo 2 slots livres 
para expansão. 

3. Unidade de disco rígido interna com capacidade de no mínimo 1 TB com interface SATA ou 
superior. 

4. O gabinete deve possuir leds indicativos de operação e atividade do disco rígido. Deve ser do tipo 
tool-less com capacidade de abertura do gabinete e troca de componentes, tais como placas, 
memórias, disco rígido e drive óptico sem a necessidade do uso de ferramentas. Deve possibilitar a 
instalação de cadeado ou lacre de segurança. Deve possuir sensor de intrusão habilitado. Deve 
possuir alto-falante interno que seja desativado automaticamente quando conectado algum 
dispositivo de áudio externo à interface de som “line-out”, transferindo a reprodução do som para 
este dispositivo. Deve possuir as características de ventilação apropriadas para suportar a 
configuração proposta. O equipamento deverá estar em conformidade com a norma ISO 9296 ou 
NBR 10152 quanto à emissão de ruído. Deve possuir volume máximo de até 15.000 cm

3
. 

5. Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa mãe ofertados, com capacidade para 
suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento. Deve 
aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática ou através de chaveamento manual. Deve 
possuir PFC ativo com eficiência de 80% ou melhor. 

6. Placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento. O nome do fabricante 
deverá estar serigrafado através de processo industrial, não sendo aceita a fixação de qualquer 
tipo de adesivo ou marca posterior a sua industrialização. 

7. Bios atualizável por software e compatível com o padrão plug-and-play. Deve possuir recursos de 
controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e 
alterações das configurações do BIOS. Deve possuir o número de série do computador no BIOS 
podendo ser consultado pelo software de gerenciamento.  

8. O equipamento deverá manter  registro de log de alertas da abertura da tampa do gabinete (sensor 
de intrusão) e suportar a funcionalidade de falha de disco (SMART).  

9. Deve acompanhar Software de Gerenciamento com suporte ao padrão DMI 2.0 ou superior. O 
Software de Gerenciamento deve possuir funcionalidades para gerenciamento remoto através do 
protocolo SNMP que permita atualização de BIOS remota através de interface gráfica própria e 
monitoramento dos principais dispositivos do computador. 

10. Mínimo de 1 slot PCI Express x1 ou superior livre e utilizável após a configuração completa do 
equipamento. 

11. Mínimo de 1 slot PCI Express x16. 
12. Mínimo de 8  interfaces USB sendo no mínimo 2 delas interfaces USB 3.0 ou superior. Mínimo de 2 

interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 
13. Porta específica para mouse integrada na placa mãe com conector do tipo PS/2 ou USB. 
14. Porta específica para teclado integrada na placa mãe com conector do tipo PS/2 ou USB. 
15. Controladora de Periféricos SATA para no mínimo 2 dispositivos. 
16. Teclado com ajuste de inclinação padrão ABNT2 com no mínimo 104 teclas não apagáveis pelo 

uso continuo contendo todos os caracteres da língua portuguesa com conector mini-din ou USB. 
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17. Mouse óptico com scroll com resolução gráfica mínima de 400 DPI e conector mini-din ou USB. 
18. Mouse Pad com superfície adequada para utilização de mouse óptico. 
19. Controladora de vídeo PCI Express x16 com memória dedicada de no mínimo 1 Gb e saídas DVI 

ou DisplayPort. Deve suportar a utilização de no mínimo 2 monitores simultaneamente 
compartilhando a mesma área de trabalho (dual monitor).  

20. Mínimo de 2 monitores de video LED policromáticos de no mínimo 23 polegadas. Devem suportar 
resolução gráfica de 1920 x 1080 ou melhor. Devem possuir tempo de resposta de 8 ms ou melhor. 
Devem possuir brilho de 300 cd/m² ou melhor. Devem possuir entrada DVI ou DisplayPort. Deve 
acompanhar cabos DVI ou DisplayPort. Devem possuir tecnologia IPS (In-plane switching). Devem 
possuir ajuste de altura. Devem permitir rotação vertical/horizontal. 

21. Controladora de som estéreo com entrada para microfone e saída para fone de ouvido. 
22. Unidade de gravação de DVD com velocidade de no mínimo, 16x para gravação de DVD, 10x para 

gravação de CD-RW e 40x para gravação de CD-R. Deve possuir suporte a discos de dupla 
camada (Dual Layer). 

23. Interface de rede Gigabit com conector RJ45. 
24. Cabos de alimentação e interligação do equipamento e seus periféricos de acordo com norma do 

INMETRO NBR 14136.  
25. Deve estar adequado à diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
26. Sistema operacional Windows 8 Pro 64 em português com possibilidade de downgrade para 

Windows 7 Professional 64 em português com sua respectiva licença de Uso. 
27. Pacote de software Microsoft Office, última versão, em português, com no mínimo os seguintes 

programas: Excel, Powerpoint, Word e Outlook. 
 

Outros Requisitos Técnicos 
 
28. O objeto deve ser entregue montado e pré-configurado de modo a permitir a instalação do Sistema 

Operacional. 
 

Documentação a ser anexada à proposta (obrigatório) 

 
29. Indicar na proposta a marca e modelo do objeto e apresentar catalogo, prospectos ou documentos  

que mencionem as características técnicas (serão aceitas cópias das especificações técnicas 
obtidas no site do fabricante na Internet. Informar o endereço do site onde foram obtidas).  

30. Informar marca e modelo dos seguintes componentes: 
- Placa mãe; 
- Processador; 
- Memória; 
- Placa de Vídeo; 
- Disco Rígido; 
- Monitor (se incluso na especificação). 

31. Apresentar o Hardware Compatibility Test Report para o Windows 7 Professional emitido pela 
Microsoft especificamente para a marca e modelo do objeto ofertado. 

32. Apresentar documento que comprove a conformidade com a norma IEC 60950 ou similar.  
33. O modelo do equipamento e do monitor ofertados deverão estar registrados no EPEAT (Eletronic 

Product Environmental Assessment Tool) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), no site 
http://www.epeat.net, comprovando que atingem as exigências para controle do impacto ambiental 
em seu processo de fabricação. 

34. Apresentar declaração do proponente informando que o objeto não está fora de linha de fabricação 
e que todos seus componentes são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). 

35. Apresentar declaração do proponente indicando a razão social e o endereço da empresa 
responsável pela assistência técnica. 
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Requisitos de Garantia e Assistência Técnica no Período de 
Garantia 

 
36. Garantia mínima de 3 anos on –site. 
37. Os serviços serão prestados pela contratada, mediante chamado feito pela contratante, no horário 

das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, e serão 
atendidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data e hora em que se 
verificar a solicitação, devendo o atendimento ser realizado no local onde se encontra o 
equipamento, nos horários compreendidos entre 09h às 11h e 14h às 17:00h. 

38. A contratada deverá solucionar o problema descrito no chamado, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas a contar da data e hora da solicitação. 

39. Caso o equipamento ou algum de seus componentes tenha que ser retirado do local ou o tempo de 
reparo seja superior aos estabelecidos neste Instrumento, a contratada deverá realizar a 
desinstalação do equipamento ou componente(s) e substituí-lo, no ato, por outro com a mesma ou 
superior configuração, plenamente instalado, enquanto perdurar o conserto. Fica vedado, para 
esse fim e a qualquer título, a substituição por equipamento pertencente ao patrimônio do 
Município. 

40. A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a 
contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica 
automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto. 

41. Caso a Comissão de Licitação considere necessário, o licitante deverá em cinco dias úteis após 
solicitado, instalar um objeto deste lote a fim de comprovar sua adequação aos 
requisitos/especificações. 
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Estação de Trabalho Avançada com 2 Monitores 
 

Requisitos Técnicos 
Certificado 4320718308 

 

Requisitos Técnicos 
 

1. Microcomputador estação de trabalho com processador Intel Core i7-4770 com clock de 3,4 
GHz e cache de 8 MB ou superior. 

2. Memória instalada tipo DDR3 de no mínimo 8 Gb com velocidade de no mínimo 1600 Mhz 
configurada para operar em canal duplo (Dual Channel). Devem restar no mínimo 2 slots livres 
para expansão. 

3. Unidade de disco rígido interna com capacidade de no mínimo 1 TB com interface SATA ou 
superior. 

4. O gabinete deve possuir leds indicativos de operação e atividade do disco rígido. Deve ser do 
tipo tool-less com capacidade de abertura do gabinete e troca de componentes, tais como 
placas, memórias, disco rígido e drive óptico sem a necessidade do uso de ferramentas. Deve 
possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança. Deve possuir sensor de intrusão 
habilitado. Deve possuir alto-falante interno que seja desativado automaticamente quando 
conectado algum dispositivo de áudio externo à interface de som “line-out”, transferindo a 
reprodução do som para este dispositivo. Deve possuir as características de ventilação 
apropriadas para suportar a configuração proposta. O equipamento deverá estar em 
conformidade com a norma ISO 9296 ou NBR 10152 quanto à emissão de ruído. Deve possuir 
volume máximo de até 15.000 cm

3
. 

5. Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa mãe ofertados, com capacidade para 
suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento. 
Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática ou através de chaveamento 
manual. Deve possuir PFC ativo com eficiência de 80% ou melhor. 

6. Placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento. O nome do fabricante 
deverá estar serigrafado através de processo industrial, não sendo aceita a fixação de qualquer 
tipo de adesivo ou marca posterior a sua industrialização. 

7. Bios atualizável por software e compatível com o padrão plug-and-play. Deve possuir recursos 
de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para 
acesso e alterações das configurações do BIOS. Deve possuir o número de série do 
computador no BIOS podendo ser consultado pelo software de gerenciamento.  

8. O equipamento deverá manter  registro de log de alertas da abertura da tampa do gabinete 
(sensor de intrusão) e suportar a funcionalidade de falha de disco (SMART).  

9. Deve acompanhar Software de Gerenciamento com suporte ao padrão DMI 2.0 ou superior. O 
Software de Gerenciamento deve possuir funcionalidades para gerenciamento remoto através 
do protocolo SNMP que permita atualização de BIOS remota através de interface gráfica 
própria e monitoramento dos principais dispositivos do computador. 

10. Mínimo de 1 slot PCI Express x1 ou superior livre e utilizável após a configuração completa do 
equipamento. 

11. Mínimo de 1 slot PCI Express x16. 
12. Mínimo de 8  interfaces USB sendo no mínimo 2 delas interfaces USB 3.0 ou superior. Mínimo 

de 2 interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 
13. Porta específica para mouse integrada na placa mãe com conector do tipo PS/2 ou USB. 
14. Porta específica para teclado integrada na placa mãe com conector do tipo PS/2 ou USB. 
15. Controladora de Periféricos SATA para no mínimo 2 dispositivos. 
16. Teclado com ajuste de inclinação padrão ABNT2 com no mínimo 104 teclas não apagáveis 

pelo uso continuo contendo todos os caracteres da língua portuguesa com conector mini-din ou 
USB. 
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17. Mouse óptico com scroll com resolução gráfica mínima de 400 DPI e conector mini-din ou USB. 
18. Mouse Pad com superfície adequada para utilização de mouse óptico. 
19. Controladora de vídeo PCI Express x16 com memória dedicada de no mínimo 1 Gb e saídas 

DVI ou DisplayPort. Deve suportar a utilização de no mínimo 2 monitores simultaneamente 
compartilhando a mesma área de trabalho (dual monitor).  

20. Mínimo de 2 monitores de video LED policromáticos de no mínimo 23 polegadas. Devem 
suportar resolução gráfica de 1920 x 1080 ou melhor. Devem possuir tempo de resposta de 8 
ms ou melhor. Devem possuir brilho de 300 cd/m² ou melhor. Devem possuir entrada DVI ou 
DisplayPort. Deve acompanhar cabos DVI ou DisplayPort. Devem possuir tecnologia IPS (In-
plane switching). Devem possuir ajuste de altura. Devem permitir rotação vertical/horizontal. 

21. Controladora de som estéreo com entrada para microfone e saída para fone de ouvido. 
22. Unidade de gravação de DVD com velocidade de no mínimo, 16x para gravação de DVD, 10x 

para gravação de CD-RW e 40x para gravação de CD-R. Deve possuir suporte a discos de 
dupla camada (Dual Layer). 

23. Interface de rede Gigabit com conector RJ45. 
24. Cabos de alimentação e interligação do equipamento e seus periféricos de acordo com norma 

do INMETRO NBR 14136.  
25. Deve estar adequado à diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
26. Sistema operacional Windows 8 Pro 64 em português com possibilidade de downgrade para 

Windows 7 Professional 64 em português com sua respectiva licença de Uso. 
27. Pacote de software Microsoft Office, última versão, em português, com no mínimo os seguintes 

programas: Access, Excel, Powerpoint, Word e Outlook. 
 

Outros Requisitos Técnicos 
 

28. O objeto deve ser entregue montado e pré-configurado de modo a permitir a instalação do 
Sistema Operacional. 

 

Documentação a ser anexada à proposta (obrigatório) 

 
29. Indicar na proposta a marca e modelo do objeto e apresentar catalogo, prospectos ou 

documentos  que mencionem as características técnicas (serão aceitas cópias das 
especificações técnicas obtidas no site do fabricante na Internet. Informar o endereço do site 
onde foram obtidas).  

30. Informar marca e modelo dos seguintes componentes: 
- Placa mãe; 
- Processador; 
- Memória; 
- Placa de Vídeo; 
- Disco Rígido; 
- Monitor (se incluso na especificação). 

31. Apresentar o Hardware Compatibility Test Report para o Windows 7 Professional emitido pela 
Microsoft especificamente para a marca e modelo do objeto ofertado. 

32. Apresentar documento que comprove a conformidade com a norma IEC 60950 ou similar.  
33. O modelo do equipamento e do monitor ofertados deverão estar registrados no EPEAT 

(Eletronic Product Environmental Assessment Tool) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), 
no site http://www.epeat.net, comprovando que atingem as exigências para controle do impacto 
ambiental em seu processo de fabricação. 

34. Apresentar declaração do proponente informando que o objeto não está fora de linha de 
fabricação e que todos seus componentes são novos (sem uso, reforma ou 
recondicionamento). 
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35. Apresentar declaração do proponente indicando a razão social e o endereço da empresa 
responsável pela assistência técnica. 

 

Requisitos de Garantia e Assistência Técnica no Período de 
Garantia 

 
36. Garantia mínima de 3 anos on –site. 
37. Os serviços serão prestados pela contratada, mediante chamado feito pela contratante, no 

horário das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, 
e serão atendidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data e hora em 
que se verificar a solicitação, devendo o atendimento ser realizado no local onde se encontra o 
equipamento, nos horários compreendidos entre 09h às 11h e 14h às 17:00h. 

38. A contratada deverá solucionar o problema descrito no chamado, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas a contar da data e hora da solicitação. 

39. Caso o equipamento ou algum de seus componentes tenha que ser retirado do local ou o 
tempo de reparo seja superior aos estabelecidos neste Instrumento, a contratada deverá 
realizar a desinstalação do equipamento ou componente(s) e substituí-lo, no ato, por outro com 
a mesma ou superior configuração, plenamente instalado, enquanto perdurar o conserto. Fica 
vedado, para esse fim e a qualquer título, a substituição por equipamento pertencente ao 
patrimônio do Município. 

40. A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus 
para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica 
automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto. 

41. Caso a Comissão de Licitação considere necessário, o licitante deverá em cinco dias úteis 
após solicitado, instalar um objeto deste lote a fim de comprovar sua adequação aos 
requisitos/especificações. 
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Estação de Trabalho Avançada com 1 Monitor 
 

Requisitos Técnicos 
Certificado 6250718308 

 

Requisitos Técnicos 
 

1. Microcomputador estação de trabalho com processador Intel Core i7-4770 com clock de 3,4 
GHz e cache de 8 MB ou superior. 

2. Memória instalada tipo DDR3 de no mínimo 8 Gb com velocidade de no mínimo 1600 Mhz 
configurada para operar em canal duplo (Dual Channel). Devem restar no mínimo 2 slots livres 
para expansão. 

3. Unidade de disco rígido interna com capacidade de no mínimo 1 TB com interface SATA ou 
superior. 

4. O gabinete deve possuir leds indicativos de operação e atividade do disco rígido. Deve ser do 
tipo tool-less com capacidade de abertura do gabinete e troca de componentes, tais como 
placas, memórias, disco rígido e drive óptico sem a necessidade do uso de ferramentas. Deve 
possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança. Deve possuir sensor de intrusão 
habilitado. Deve possuir alto-falante interno que seja desativado automaticamente quando 
conectado algum dispositivo de áudio externo à interface de som “line-out”, transferindo a 
reprodução do som para este dispositivo. Deve possuir as características de ventilação 
apropriadas para suportar a configuração proposta. O equipamento deverá estar em 
conformidade com a norma ISO 9296 ou NBR 10152 quanto à emissão de ruído. Deve possuir 
volume máximo de até 15.000 cm

3
. 

5. Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa mãe ofertados, com capacidade para 
suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento. 
Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática ou através de chaveamento 
manual. Deve possuir PFC ativo com eficiência de 80% ou melhor. 

6. Placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento. O nome do fabricante 
deverá estar serigrafado através de processo industrial, não sendo aceita a fixação de qualquer 
tipo de adesivo ou marca posterior a sua industrialização. 

7. Bios atualizável por software e compatível com o padrão plug-and-play. Deve possuir recursos 
de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para 
acesso e alterações das configurações do BIOS. Deve possuir o número de série do 
computador no BIOS podendo ser consultado pelo software de gerenciamento.  

8. O equipamento deverá manter  registro de log de alertas da abertura da tampa do gabinete 
(sensor de intrusão) e suportar a funcionalidade de falha de disco (SMART).  

9. Deve acompanhar Software de Gerenciamento com suporte ao padrão DMI 2.0 ou superior. O 
Software de Gerenciamento deve possuir funcionalidades para gerenciamento remoto através 
do protocolo SNMP que permita atualização de BIOS remota através de interface gráfica 
própria e monitoramento dos principais dispositivos do computador. 

10. Mínimo de 1 slot PCI Express x1 ou superior livre e utilizável após a configuração completa do 
equipamento. 

11. Mínimo de 1 slot PCI Express x16. 
12. Mínimo de 8  interfaces USB sendo no mínimo 2 delas interfaces USB 3.0 ou superior. Mínimo 

de 2 interfaces USB instaladas na parte frontal do gabinete. 
13. Porta específica para mouse integrada na placa mãe com conector do tipo PS/2 ou USB. 
14. Porta específica para teclado integrada na placa mãe com conector do tipo PS/2 ou USB. 
15. Controladora de Periféricos SATA para no mínimo 2 dispositivos. 
16. Teclado com ajuste de inclinação padrão ABNT2 com no mínimo 104 teclas não apagáveis 

pelo uso continuo contendo todos os caracteres da língua portuguesa com conector mini-din ou 
USB. 
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17. Mouse óptico com scroll com resolução gráfica mínima de 400 DPI e conector mini-din ou USB. 
18. Mouse Pad com superfície adequada para utilização de mouse óptico. 
19. Controladora de vídeo PCI Express x16 com memória dedicada de no mínimo 1 Gb e saídas 

DVI ou DisplayPort. Deve suportar a utilização de no mínimo 2 monitores simultaneamente 
compartilhando a mesma área de trabalho (dual monitor).  

20. Monitor de video LED policromático de no mínimo 23 polegadas. Deve suportar resolução 
gráfica de 1920 x 1080 ou melhor. Deve possuir tempo de resposta de 8 ms ou melhor. Deve 
possuir brilho de 300 cd/m² ou melhor. Deve possuir entrada DVI ou DisplayPort. Deve 
acompanhar cabo DVI ou DisplayPort. Deve possuir tecnologia IPS (In-plane switching). Deve 
possuir ajuste de altura. Deve permitir rotação vertical/horizontal. 

21. Controladora de som estéreo com entrada para microfone e saída para fone de ouvido. 
22. Unidade de gravação de DVD com velocidade de no mínimo, 16x para gravação de DVD, 10x 

para gravação de CD-RW e 40x para gravação de CD-R. Deve possuir suporte a discos de 
dupla camada (Dual Layer). 

23. Interface de rede Gigabit com conector RJ45. 
24. Cabos de alimentação e interligação do equipamento e seus periféricos de acordo com norma 

do INMETRO NBR 14136.  
25. Deve estar adequado à diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). 
26. Sistema operacional Windows 8 Pro 64 em português com possibilidade de downgrade para 

Windows 7 Professional 64 em português com sua respectiva licença de Uso. 
27. Pacote de software Microsoft Office, última versão, em português, com no mínimo os seguintes 

programas: Excel, Powerpoint, Word e Outlook. 
 

Outros Requisitos Técnicos 
 

28. O objeto deve ser entregue montado e pré-configurado de modo a permitir a instalação do 
Sistema Operacional. 

 

Documentação a ser anexada à proposta (obrigatório) 

 
29. Indicar na proposta a marca e modelo do objeto e apresentar catalogo, prospectos ou 

documentos  que mencionem as características técnicas (serão aceitas cópias das 
especificações técnicas obtidas no site do fabricante na Internet. Informar o endereço do site 
onde foram obtidas).  

30. Informar marca e modelo dos seguintes componentes: 
- Placa mãe; 
- Processador; 
- Memória; 
- Placa de Vídeo; 
- Disco Rígido; 
- Monitor (se incluso na especificação). 

31. Apresentar o Hardware Compatibility Test Report para o Windows 7 Professional emitido pela 
Microsoft especificamente para a marca e modelo do objeto ofertado. 

32. Apresentar documento que comprove a conformidade com a norma IEC 60950 ou similar.  
33. O modelo do equipamento e do monitor ofertados deverão estar registrados no EPEAT 

(Eletronic Product Environmental Assessment Tool) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), 
no site http://www.epeat.net, comprovando que atingem as exigências para controle do impacto 
ambiental em seu processo de fabricação. 

34. Apresentar declaração do proponente informando que o objeto não está fora de linha de 
fabricação e que todos seus componentes são novos (sem uso, reforma ou 
recondicionamento). 
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35. Apresentar declaração do proponente indicando a razão social e o endereço da empresa 
responsável pela assistência técnica. 

 

Requisitos de Garantia e Assistência Técnica no Período de 
Garantia 

 
36. Garantia mínima de 3 anos on –site. 
37. Os serviços serão prestados pela contratada, mediante chamado feito pela contratante, no 

horário das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, 
e serão atendidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data e hora em 
que se verificar a solicitação, devendo o atendimento ser realizado no local onde se encontra o 
equipamento, nos horários compreendidos entre 09h às 11h e 14h às 17:00h. 

38. A contratada deverá solucionar o problema descrito no chamado, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas a contar da data e hora da solicitação. 

39. Caso o equipamento ou algum de seus componentes tenha que ser retirado do local ou o 
tempo de reparo seja superior aos estabelecidos neste Instrumento, a contratada deverá 
realizar a desinstalação do equipamento ou componente(s) e substituí-lo, no ato, por outro com 
a mesma ou superior configuração, plenamente instalado, enquanto perdurar o conserto. Fica 
vedado, para esse fim e a qualquer título, a substituição por equipamento pertencente ao 
patrimônio do Município. 

40. A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus 
para a contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica 
automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto. 

41. Caso a Comissão de Licitação considere necessário, o licitante deverá em cinco dias úteis 
após solicitado, instalar um objeto deste lote a fim de comprovar sua adequação aos 
requisitos/especificações. 
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PE 007/14 
ANEXO II - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
 

 
FORNECEDOR:__________________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO:  COMPRAS                 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENG E DEMAIS SERVIÇOS 
 

 
ANÁLISE DOS INDICADORES 

CONTAS: ANO FISCAL:   

Ativo circulante 
 

(A/C) R$:____________________________________ 

Realizável Longo Prazo 
 

(RLP) R$:____________________________________ 

Ativo total 
 

 R$:____________________________________ 

Valores não conversíveis 
 

 R$:____________________________________ 

Ativo Real 
 

(AR) R$:____________________________________ 

Passivo Circulante 
 

(PC) R$:____________________________________ 

Exigível a Longo Prazo 
 

(ELP) R$:____________________________________ 

   

(*) AR = Ativo Total - Valores não conversíveis em dinheiro 

Indicadores Fórmulas Resultado Compras Obras eng e 
Serviços 

Liquidez Corrente (LC) LC = (AC/PC) LC= LC = 0,8 LC = 1,0 

Liquidez Geral (LG) LG = (AC+RLP) / 
(PC+ELP) 

LG= LG = 0,8 LG = 1,0 

Solvência Geral (SG) SG = AR / (PC+ELP) SG= SG = 1,2 SG = 1,5 

Obterão classificação econômico financeira, as empresas que apresentarem, pelo menos dois dos três 
indicadores iguais ou superiores aos estabelecidos. 
As microempresas serão isentas de apresentação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações 
contábeis, em virtude de estarem dispensadas de escrituração contábil, não se utilizando portanto tais 
indicadores para as mesmas. 
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PE 007/14 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
Declaro, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que a empresa 
___________________________________________________________________________, não foi 
declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do 
art.87 da Lei n.8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega 
dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, 
regularidade fiscal e econômico financeira, relativo ao processo licitatório número 006.010007.14.8 - 
PREGÃO 007/14. 
 
 
 
 
 
Porto Alegre, ____de ___________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(carimbo da Empresa) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
_____________________________________________________ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 
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PE 007/14 

 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO ATENDIMENTO INCISO XXXIII do Art. 7º CF 

 
 
 
 Declaro, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que a empresa 
___________________________________________________________________________________ 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor 
de dezesseis anos para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8666, de 21 de julho de 1993, 

acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, relativo ao processo licitatório número 006.010007.14.8 PE 007/14. 
Declaro que apresentarei, no momento da contratação, apresentar a certidão negativa de infração ao 
disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, expedida pela Delegacia Regional do 
Trabalho, conforme dispõe a Lei Municipal nº 8874, de 08 de janeiro de 2002, que acrescenta o inciso IV 
ao artigo 1º da Lei Municipal nº 7084/92. 
 
 
 
 
 
Porto Alegre, ____de ___________ de 2014. 
 
 
 
 
 
 

(carimbo da Empresa) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
_____________________________________________________ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO  
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
A empresa _____________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
____________________ , por intermédio de seu representante legal, 
__________________________________________ CPF nº ____________________ Carteira de 
Identidade nº ___________________, declara, para fins de participação na licitação acima , sob as 
penas da lei, que é considerada: 
 
 
(    ) microempresa , conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e  pelo Decreto nº 
6.204 de 05 de setembro de 2007;  
 
(    ) empresa de pequeno porte , conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 123/06 e  
regulamentada pelo Decreto nº 6.204 de 05 de setembro de 2007. 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo  
3º da Lei Complementar n°123/06 e pelo Decreto nº 6.204 de 05 de setembro de 2007.  
 
Caso Seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais  
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal.  
 
 
Porto Alegre,____de ___________ 2014. 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carimbo da empresa 
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
Este estabelece o modelo sugerido de Proposta Comercial que poderá ser utilizado pelas empresas licitantes. 
Quaisquer informações adicionais necessárias a aferição do objeto desta licitação deverão ser consideradas e 
apresentadas pelas empresas participantes em suas propostas, mesmo que não previstas no presente Anexo. 

 

RAZÃO SOCIAL: 
 

CNPJ e-mail 

ENDEREÇO: 
 

fone fax 

RESPONSÁVEL PARA CONTATO: 
 

 
Informamos abaixo cotação de preços para a Dispensa de Licitação, conforme especificações: 
 

 
LOTE 

 
QUANT. 

DESCRIÇÃO PRODUTO COM INDICAÇÃO DE 
MARCA/MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

 R$ 

VALOR 
TOTAL 

 DE LOTE 
R$ 

1 19 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA COM 02 

MONITORES E OFFICE SEM ACCESS – Certificado 

Autenticidade: 2390718308 

  

2 30 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA COM 02 

MONITORES E OFFICE COM ACCESS – Certificado 

Autenticidade: 4320718308 

  

3 27 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA COM 01 MONITOR 

E OFFICE COM ACCESS - Certificado Autenticidade: 

6250718308 

  

 
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 
VALIDADE: 60 dias 
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
LOCAL DE ENTREGA: Av. Ipiranga, 1200 

 
____________________________________ 

Representante legal da Empresa 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO .................. 
AGÊNCIA ................ 
CONTA CORRENTE Nº ........................... 
 
DADOS GERAIS: 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
CARGO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
TELEFONE:   FAX:   E-MAIL: 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS 

PROCESSO Nº 006.010007.14.8 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/14 

 
CONTRATANTE: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE - PROCEMPA, estabelecida na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, Av. Ipiranga, nº 1200, CNPJ nº 89.398.473/0001-00, neste ato 
representada por seu Diretor Presidente, Maurício Gomes da Cunha, e seu Diretor 
Técnico, Volney Junior Garcia Alves, abaixo assinados.           

  
CONTRATADA: ______________, estabelecida na cidade de ______________, Estado 

______________, na Rua ______________, n.º ______________, inscrita no 
CNPJ sob n.º ______________, neste ato representada por seu representante 
______________, abaixo assinado. 

 
As partes vem firmar o presente contrato de aquisição de bens, em observância ao processo de n° 
006.010007.14.8 (PREGÃO ELETRÔNICO n.º 007/14), à Lei n.º 8.666/93 e à Lei 10.520/02, com as 
suas alterações, nos termos e condições abaixo: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente contrato tem por objeto, conforme especificações constantes do Anexo I, integrante do 

presente contrato e tabela abaixo, de:  
 

 
LOTE 

DESCRIÇÃO PRODUTO  MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

 R$ 

VALOR 
TOTAL 

 DE LOTE R$ 

1 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA COM 02 

MONITORES E OFFICE SEM ACCESS – 

Certificado Autenticidade: 2390718308  

   

2 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA COM 02 

MONITORES E OFFICE COM ACCESS – 

Certificado Autenticidade: 4320718308 

   

3 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA COM 01 

MONITOR E OFFICE COM ACCESS - Certificado 

Autenticidade: 6250718308 

   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA 
2.1. Os equipamentos fornecidos deverão possuir 3 (três) anos de garantia on-site. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E DO TERMO DE ACEITE 
3.1. O prazo de entrega dos produtos será de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato. 
3.2. O objeto da presente licitação deverá ser entregue nas especificações mencionadas no Anexo I, 

e no local indicado pela CONTRATANTE. 
3.3. Fica desde já acertado que a CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o produto 

entregue que esteja em desacordo com o contrato, como enuncia o art. 76, “caput” da Lei 
8.666/93. 

3.4. O recebimento provisório será efetuado pelo servidor responsável que verificará a 
quantidade/qualidade/adequação do objeto, observado o disposto nas alíneas “a” dos incisos I e 
II do art. 73 da Lei n º 8.666/93; 
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3.5. O recebimento definitivo será efetuado pelo servidor responsável após a confirmação da 
verificação supracitada, observando o disposto nas alíneas “b” dos incisos I e II do art. 73 da Lei 
nº 8.666/93; 

3.6. Caso o produto não corresponda ao exigido no contrato, a CONTRATADA deverá providenciar 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da data de notificação expedida pela 
CONTRATANTE, a sua adequação visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei n.º 8.666/93 e no Código 
de Defesa do Consumidor. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DO VENCIMENTO 
4.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R$ ______________ 
(______________). 

4.1.1.  O pagamento de cada aquisição solicitada pela CONTRATANTE será efetuado 30 
(trinta) dias após a entrega dos equipamentos e emissão do Termo de Aceite Definitivo. 

4.2.  O pagamento somente será efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura, na Divisão de 
Contratos da PROCEMPA, até 05 (cinco) dias úteis antes da data de pagamento, sob pena de atraso 
proporcional. Tal pagamento será liberado desde que acompanhado dos seguintes documentos, se 
vencidos:  

a)   Certidão negativa da Previdência Social;  
b)   Certificado de regularidade junto ao FGTS; 
c)   Certidão negativa de tributos municipais; 
d) Declaração, firmada pelo representante legal do licitante, de que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 
dezesseis anos para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8666, de 21 de julho de 
1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999; 

e) Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a 
Administração Pública. 

4.3 O CONTRATADO deverá fazer constar da nota fiscal o número do contrato a que se refere, sob 
pena de não ser aceita pela CONTRATANTE. O atraso na correção da nota retardará proporcionalmente 
o respectivo pagamento. 
4.4. A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, deverá ser retificada, substituída ou complementada 

sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

4.5. O pagamento será efetuado com os recolhimentos e retenções dos impostos (ISSQN, IR, INSS, 
etc.) previstos na legislação vigente. 
14.5.1. Em relação ao ISSQN será observada a Lei Complementar Municipal n.º 306, de 

23/11/93, no que couber. 
4.6.  A CONTRATADA deverá informar na nota fiscal os impostos e respectivos percentuais/valores 

que incidam sobre o preço faturado. Não havendo referência aos impostos a CONTRATADA 
autoriza a CONTRATANTE a deduzir de seus créditos quaisquer valores decorrentes de multas, 
juros e/ou encargos legais que venham a ser devidos em consequência da falta de informação 
ou informação equivocada. 

4.7.  O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente devendo o fornecedor informar 
o número do banco, da agência e conta bancária, podendo ainda ocorrer diretamente junto a 
CONTRATANTE, ou através de banco credenciado, a critério da Administração. 

4.8.  Os valores não pagos na data do vencimento serão corrigidos desde então até a data do efetivo 
pagamento pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado 
pelo IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, por legislação federal ou estadual, calculado 
“pro rata die”. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
5.1 O presente contrato terá vigência, a partir da sua assinatura, até 3 (três) anos após a emissão do 
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Termo de Aceite Definitivo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES 
6.1 A CONTRATADA que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no presente instrumento 

ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, não celebrar o Contrato, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das 
multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

6.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á as sanções de: advertência, multa e declaração de inidoneidade, que 
poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual. 

6.3 Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
pedido. 

6.4 No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada uma multa 
indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado. 

6.5 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s) ou cobrada 
judicial/extra-judicialmente, a critério da Administração; 

6.6 O prazo para defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação. 
6.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 

Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do Município – AQM/SMF e CESO/SMOV 
respectivamente e, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser 
descredenciado por igual período. 

 
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÂO 
7.1 Serão motivos de rescisão as hipóteses estabelecidas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. 
7.2 A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas no 

art. 79 e 80 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
8.1 Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, Estado Rio Grande do Sul para dirimir eventuais 

dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente contrato, com renúncia a quaisquer outros por 
mais privilegiados que possam ser. 

 
E por estarem assim, justos e contratados, assinam este Contrato em 03 (três) vias de igual teor e um só 
efeito. 

  
                    Porto Alegre, ____ de ____de ____.  

 
CONTRATANTE 

 
 

Maurício Gomes da Cunha                                                Volney Junior Garcia Alves 
     Diretor Presidente                                                                  Diretor Técnico 
 
 
CONTRATADA     
 
 


