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PREFEITURA  DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

MINUTA TERMO DE REFERÊNCIA

1 DO OBJETO

O  presente  Termo  de  Referência,  tem  por  objeto  a  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  PARA  O
FUNCIONAMENTO  DO  SISTEMA  NOVOSGA,  de  acordo  com as  especificações  deste  Termo  de
Referência e quantidades conforme  Item relacionado no anexo I e a anexo II sobre planilha de
custo.

2 JUSTIFICATIVA

2.1-Necessário aquisição dos equipamentos para a PGM para funcionalidade do Sistema NovoSGA
(software Livre);
2.2-O Sistema NovoSGA é um moderno conjunto de soluções de atendimento ao servidor e ao
público em Geral. Os Sistemas de Gerenciamento do Atendimento - SGA. Trata-se de um pacote
de soluções para otimizar o tráfego de atendimento ao servidor e ao público em geral. O objetivo
da implementação da versão livre do SGA, se deve utilização de um serviço eficiente a um baixo
custo para a Administração Pública;
2.3-O  NovoSGA oferece  o  controle  de  filas  de  atendimento  através  de  emissão  de  senhas  e
chamada das mesmas através de painéis. As filas de atendimento podem conter um único serviço
ou um grupo de serviços. Os painéis podem chamar um, vários ou todos os serviços. Uma unidade
de atendimento pode ter vários painéis;
2.4-O  NovoSGA  é  mais  do  que  um  sistema  de  controle  de  filas.  Ao  gerenciar  o  fluxo  de
atendimento,  o  sistema  apresenta  uma  série  de  recursos  que  auxiliam  na  gerência  e
administração das unidades de atendimento;
2.5-A Administração Municipal, também tem uma preocupação muito grande com a continuidade
dos serviços proporcionados pelo bom atendimento ao público;
2.6-Acrescente-se ainda a determinação exarada pelo Tribunal de Contas do estado (TCE-RO) que
determinou, no item IV da Decisão nº 173/2008, prazo para que fossem os serviços executados de
forma direta pela Prefeitura, senão vejamos; 
2.6.1- IV – Fixar prazo de 01 (um) ano, para que a Prefeitura do Município de Porto Velho, promova
todas  as  medidas  necessárias  para  executar,  por  si  mesmo,  os  serviços  de  informática  ora
licitados, o que perpassa pela aquisição dos equipamentos e sistemas de informática necessários,
assim como pela realização imediata de concurso público, para contratação de pessoal capacitado
para o gerenciamento dos serviços de informática, sob pena de responsabilização de todos os
agentes públicos à frente da Prefeitura, no período determinado;
2.7-A solução mais viável para atender tal determinação, seria a implantação de software livre,
onde todos os programas e códigos fontes (transferência de tecnologia) seriam de propriedade da
Prefeitura que poderá alterar e/ou adequar da melhor forma, dependendo de suas necessidades.
O que não acontece com Software Proprietário;
2.8-Atualmente o Sistema funciona em 3 (três) secretarias (SEMFAZ , SEMTRAN e SEMUSA , sendo
está última secretaria com projeto para implantação em mais seis localidades.
2.9 – Referente a Lei 13.460 26/06/2017 - Proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços
públicos da administração:
Art.1º  Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do
usuário  dos  serviços  públicos  prestados  direta  ou  indiretamente  pela  administração  pública.  
§ 1ºO disposto nesta Lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;
Art.5º O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os
agentes  públicos  e  prestadores  de  serviços  públicos  observar  as  seguintes  diretrizes:  
[...] III - atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e aqueles em que
houver  possibilidade  de  agendamento,  asseguradas  as  prioridades  legais  às  pessoas  com
deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de
colo;  
[...] XIII - aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos
de  atendimento  ao  usuário  e  a  propiciar  melhores  condições  para  o  compartilhamento  das
informações;  
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Art.7º  Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços ao Usuário.  
[...] § 3o Além das informações descritas no § 2o, a Carta de Serviços ao Usuário deverá detalhar
os compromissos e padrões de qualidade do atendimentos relativos, no mínimo, aos seguintes
aspectos: 
I - prioridades de atendimento; 
II - previsão de tempo de espera para atendimento; 
Art. 23. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei deverão avaliar os serviços 
prestados, nos seguintes aspectos: 
[...] III - cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços; 
[...] § 1o A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, no mínimo, a cada um ano, 
ou por qualquer outro meio que garanta significância estatística aos resultados. 
Art. 25. Esta Lei entra em vigor, a contar da sua publicação, em: 
I - trezentos e sessenta dias para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais 
de quinhentos mil habitantes; 
II - quinhentos e quarenta dias para os Municípios entre cem mil e quinhentos mil habitantes; e 
III - setecentos e vinte dias para os Municípios com menos de cem mil habitantes. 

3 OBJETIVOS DA AQUISIÇÃO

3.1-Atendimento com qualidade para o servidor público e cidadão;
3.2-Relatórios gerenciais analíticos e sintético;

4 ESTIMATIVA DE CUSTO

4.1-Os valores de referência correspondem aos valores médios de pesquisa de mercado da Região
Norte e Centro-Oeste.
4.1.1-Os  preços  propostos  deverão  incluir  todos  os  custos  diretos  e  indiretos,  inclusive  os
resultantes da incidência de quaisquer impostos,  taxas,  contribuições,  obrigações trabalhistas,
fiscais e previdenciárias a que estiver sujeito e percentuais de descontos concedidos.
4.2-Valores estimado :…………………………………...;

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

1 GABINETE TOTEM - COMPACTO
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Produzido em Aço;
1.2-Revestimento: Várias opções de cores;
1.3-Compacto e Baixo Custo;
1.4-Dimensões:  (LxA)  mm:   mínimo de  455 x
mínimo de 635;
1.5- Peso: mínimo de 30 Kg;
1.6-Padrão de Cor: Prata / Personalizado.

2-OUTROS
2.1-Dobradiças Metálicas;
2.2-Porta Traseira com Chave;
2.3- Sistema de Fixação em Parede;
2.4-Montagem: Produto Montado.

3-INFORMAÇÕES ADICIONAIS
3.1-Não  possui  arestas  ou  saliências  que
ofereçam risco  físico  aos  usuários;  3.2-Acesso

Und. 1
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ao interior protegido por portas fechadas com
chave; 
3.3-Bordas da abertura do monitor em acrílico; 
3.4-Com revestimento com arte da secretaria;
3.5-Compartimento para CPU Slim;

4-ITENS INCLUSOS
4.1-Manual em Português , dispenser para saída
de papel  compatível  com a impressora usada
no Totem.

5-GARANTIA
5.1-A  garantia  de  funcionamento  será  pelo
período de 24 (vinte e quatro) mês para todos
os elementos fornecidos  no gabinete totem
5.2-O  fabricante  do  equipamento  deverá
informar  qual  a sua estrutura  própria  e/ou as
assistências  técnicas  credenciadas  e
autorizadas a prestar o serviço de garantia na
cidade  de  Porto  Velho,  capital  do  Estado  de
Rondônia.  O  documento  deve  ser  incluso  na
proposta técnica;
5.3-O  fabricante  e  o  fornecedor   do
equipamento  deverão  dispor  de  um  número
telefônico  gratuito  para  suporte  técnico  e
abertura de chamados de garantia;
5.5-O  fabricante  do  equipamento  deverá
possuir  um  sistema  atendimento  de  suporte
técnico on line;
5.6-O atendimento será em horário comercial,
das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira, via site.
5.7-O  prazo  máximo  para  que  se  inicie  o
atendimento  técnico  será  de  02  (dois)  dias
úteis, contado a partir do momento em que for
realizado  o  chamado  técnico  devidamente
formalizado;
5.8-O tempo máximo de paralisação tolerável do
equipamento será de 05 (cinco) dias úteis, a partir
do  momento  em  que  for  realizado  o  chamado
técnico  devidamente  formalizado.  Caso  a
Contratada não termine o reparo do equipamento
no prazo estabelecido e a critério da Contratante,
a utilização do equipamento tornar -se inviável, a
Contratada  deverá  substituí-lo  por  outro,  com
características e capacidades iguais ou superiores
ao  substituído.  Os Procedimentos  de  abertura  e
fechamento dos chamados serão acertados entre
as partes.

2 MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 17” Und. 1
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ATÉ 19” : 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-LCD - Matriz Ativa mínimo de 17" até 19”;
1.2-Resolução Mínima: 1280x1024;
1.3-Área  Ativa:13.3 ＂ (338mm)×10.6 ＂

(270mm);
1.4-Tensão de Rede: 100~240 V ac;
1.5- 50~60 Hz,;
1.6- Entrada de Vídeo: Analógica VGA;
1.7-Tela Capacitiva;
1.8-O monitor touch screen deve ser compatível
com o item 01;
1.9-Temperatura de Operação: 5º a 40º C;
1.10-Umidade  Relativa:  20%  a  80%  sem
condensação;
1.11- Certificados Internacionais: ETL, FCC, CE,
RoHS;

2-ITENS INCLUSOS
2.1-Manual em Português, cabo de Energia  e
cabo  VGA  compatível  com  o  monitor  Touch
ofertados.

3-GARANTIA
3.1-A  garantia  de  funcionamento  será  pelo
período de 24 (vinte e quatro) mês para todos
os elementos fornecidos  no gabinete totem
3.2-O  fabricante  do  equipamento  deverá
informar  qual  a sua estrutura  própria  e/ou as
assistências  técnicas  credenciadas  e
autorizadas a prestar o serviço de garantia na
cidade  de  Porto  Velho,  capital  do  Estado  de
Rondônia.  O  documento  deve  ser  incluso  na
proposta técnica;
3.3-O  fabricante  e  o  fornecedor   do
equipamento  deverão  dispor  de  um  número
telefônico  gratuito  para  suporte  técnico  e
abertura de chamados de garantia;
3.5-O  fabricante  do  equipamento  deverá
possuir  um  sistema  atendimento  de  suporte
técnico on line;
3.6-O atendimento será em horário comercial,
das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira, via site.
3.7-O  prazo  máximo  para  que  se  inicie  o
atendimento  técnico  será  de  02  (dois)  dias
úteis, contado a partir do momento em que for
realizado  o  chamado  técnico  devidamente
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formalizado;
3.8-O tempo máximo de paralisação tolerável do
equipamento será de 05 (cinco) dias úteis, a partir
do  momento  em  que  for  realizado  o  chamado
técnico  devidamente  formalizado.  Caso  a
Contratada não termine o reparo do equipamento
no prazo estabelecido e a critério da Contratante,
a utilização do equipamento tornar -se inviável, a
Contratada  deverá  substituí-lo  por  outro,  com
características e capacidades iguais ou superiores
ao  substituído.  Os Procedimentos  de  abertura  e
fechamento dos chamados serão acertados entre
as partes.

3 IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA AO ITEM 01: 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Impressora  térmica  direta  para  impressão
de recibos;
1.2-Senhas, vales e cupons, em aplicações não
fiscais; 
1.3-Interface USB; 
1.4-Velocidade mínima de 120 mm/s; 
1.5-Guilhotina de 1.650.000 cortes; 
1.6-Cabeça de 100.000 metros de impressão; 
1.7-Imprime códigos de barras; 
1.8-Com guilhotina; 
1.9-Bobina de papel de 80 mm de largura;

2-ITENS INCLUSOS
2.1-Manual em Português;
2.2-USB de mínimo de 1,5 m.

3-GARANTIA
3.1-A  garantia  de  funcionamento  será  pelo
período de 24 (vinte e quatro) mês para todos
os elementos fornecidos para impressora;
3.2-O  fabricante  do  equipamento  deverá
informar  qual  a sua estrutura  própria  e/ou as
assistências  técnicas  credenciadas  e
autorizadas a prestar o serviço de garantia na
cidade  de  Porto  Velho,  capital  do  Estado  de
Rondônia.  O  documento  deve  ser  incluso  na
proposta técnica;
3.3-O  fabricante  e  o  fornecedor   do
equipamento  deverão  dispor  de  um  número
telefônico  gratuito  para  suporte  técnico  e
abertura de chamados de garantia;
3.4-O  fabricante  do  equipamento  deverá
possuir  um  sistema  atendimento  de  suporte
técnico on line;
3.5-O atendimento será em horário comercial,
das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-

Unid. 1
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feira, via site.
3.6-O  prazo  máximo  para  que  se  inicie  o
atendimento  técnico  será  de  02  (dois)  dias
úteis, contado a partir do momento em que for
realizado  o  chamado  técnico  devidamente
formalizado;
3.7-O tempo máximo de paralisação  tolerável
do equipamento será de 05 (cinco) dias úteis, a
partir  do  momento  em  que  for  realizado  o
chamado  técnico  devidamente  formalizado.
Caso  a  Contratada  não  termine  o  reparo  do
equipamento no prazo estabelecido e a critério
da  Contratante,  a  utilização  do  equipamento
tornar  -se  inviável,  a  Contratada  deverá
substituí-lo  por  outro,  com  características  e
capacidades  iguais  ou  superiores  ao
substituído.  Os  Procedimentos  de  abertura  e
fechamento  dos  chamados  serão  acertados
entre as partes.

4

BOBINA DE PAPEL COMPATÍVEL AO ITEM 03: 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Para impressão térmica compatível  com o
emissor  de  senhas  eletrônico do  item  03;
1.2-Comprimento mínimo 40 m;
1.3-Embalagem caixa com 30 unidades cada. 

CX 3

5 COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.0 GHZ 3 MB
– COMPATÍVEL COM ITEM 01 : 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Placa mãe  com Suporte para Intel: Core™
i7  /  Intel  Core  i5™  /  Intel  Core  i3™  /  Intel
Pentium  processadores  /  Intel  Celeron
processadores  no  pacote  LGA1150  ou
Equivalência Técnica;
1.2-Cache L3 varia com o CPU;
1.3-Até 2 USB 3.0/2.0 portas no painel traseiro;
1.4-Até 6 portas USB 2.0/1.1 (2 portas no painel
traseiro,  4  portas  disponíveis  através  dos
conectores internos USB);
1.5-Conectores  do  painel  traseiro:  -  1x  PS/2
Porta de teclado, - 1/2 Porta de mouse PS , 1x
Porta  D-Sub,  2x  Portas  USB  3.0/2.0
- 2x Portas USB 2.0/1.1, - 1x Porta RJ-45 -LAN
(10/100/1000 Mbit)  ,   3x Conectores de áudio
(linha, saída de linha, entrada de microfone); 
1.6-Memória de 2gb ddr3;
1.7-HD mínimo de 320 gb; 
1.8-Fonte 500 w nominal;
1.9-Gabinete tipo SLIM;

Und. 1
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1.10-Garantia  de  12  meses  ,  Assistência
Técnica  na  Cidade  Porto  Velho  –  RO  ,
compatível com item 01.

2-ITENS INCLUSOS
2.1-Manual em Português;
2.2-Cabo de Energia para o Computador; 
2.3-Sistema Operacional Windows 7 prof 32 bits.

6 NOBREAK  DE  MÍNIMO   DE  1.2  KVA  –  TIPO
TORRE: 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Mínimo  de  1.2  KVA,  microprocessado,
estabilizador  e  filtro  de  linha  interna  1.2-
Tecnologia Line Interactive;
1.3-Tecnologia   true   RMS ou  equivalência
técnica;
1.4-Microprocessador  Risc  ou  Cisc  de  alta
velocidade  com  memória  flash,1.5-6 tomadas
no  mínimo  PADRÃO  NBR  14136,  1.6-Bateria
Interna:  2  Bat  12Vdc  /  5  Ah,1.7-Autonomia
mínima de 30 minutos,1.8-Indicadores visuais:
rede/ bateria / carga, 1.9-Proteção no inversor
contra  sobrecarga  e  curto-circuito,  1.10-
Proteção  contra  descarga  total  de  baterias,
1.11-Proteção contra sobretensão e subtensão
de rede elétrica, 1.12-Protetor telefônico padrão
RJ-11 com  fusível  autorregenerativo ou outro
tipo de proteção registrado no INMETRO, 1.13-
Conector do tipo engate rápido para expansão
de autonomia (cabo de Engate inclusos), 1.14-
Conector  USB  para  comunicação  inteligente
com o  computador  (cabo  usb incluso)  ,  1.15-
Gerenciador  de  baterias:  informa  quando  a
bateria  precisa  ser  substituída.,  1.16-Chave
liga/desliga  embutida  ,  1.17-Fusíveis  e
varistores de ação rápida , 1.18-Função MUTE,
inibe  o  alarme  sonoro  ,  1.19-Entrada  bivolt
110/220V, estabilizado, saída para 115v, 1.20-
Software  de  Gerenciamento  incluso  ,
compatível com Sistema Operacionais, Windows
Vista (32 e 64 bits) , Windows 7 PRO(32 e 64
bits),  Windows  8  e  8.1  PRO(32  e  64  bits)  ou
superior; Linux ;

2-ITENS INCLUSOS
2.1-1  Suporte,  Jogo  de  parafusos  e  buchas  e
Manual de Instruções. 

3-G      A  R      A  NT  I      A  

3.1-A garantia de funcionamento será pelo
período de 2  (dois) anos ON-SITE  contada a
partir do Recebimento  Definitivo  do
equipamento, sem prejuízo de qualquer

Und. 2
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política de garantia adicional oferecida pelo
fabricante. O  licitante  deverá descrever, em
sua proposta, os termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante,  3.2-O fabricante  do
equipamento ou fornecedor deverá informar as
assistências  técnicas  credenciadas  e
autorizadas a prestar o serviço de garantia na
cidade  de  Porto  Velho,  capital  do  Estado  de
Rondônia.  O  documento  deve  ser  incluso  na
proposta  técnica,  3.3-O  fabricante  do
equipamento  ou  fornecedor  deverá  dispor  de
um  número  telefônico  gratuito  para  suporte
técnico  e  abertura  de  chamados  de  garantia,
Todos os drivers para os sistemas operacionais
suportados  devem  estar  disponíveis  para
download  no  web-site  do  fornecedor  do
equipamento;
3.4-O fabricante do equipamento ou fornecedor
deverá  possuir  um  sistema  atendimento  de
suporte  técnico  via  Chat,  através  da Internet,
3.5-O atendimento será em horário comercial,
das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira, via site, 3.6-O prazo máximo para que se
inicie o atendimento técnico será de 01 (um)
dia útil, contado a partir do momento  em que
for realizado o chamado técnico devidamente
formalizado,  3.7-O tempo máximo de
paralisação tolerável do equipamento será de
02 (dois) dias úteis, a partir do momento em
que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado. Caso a Contratada
não termine o reparo do  equipamento no
prazo estabelecido e a critério da Contratante,
a utilização do equipamento tornar -se inviável,
a  contratada deverá substituí-lo no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis, por outro,
com características e  capacidades iguais ou
superiores ao substituído. Os Procedimentos
de abertura e fechamento dos chamados serão
acertados entre as partes.

7 CABO HDMI 1.4 ULTRA BANHADO A OURO: 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Compatível  com as  Versões:  1.4  ,  1.3B  e
Anteriores;
1.2-Resoluções  de  Vídeo:  576i/p,  720i/p,
1080i/p 4k 2k (4096p);
1.3- Alta Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps
– High Speed;
1.4-Retorno  de  Áudio:  7.1  -  ARC  (permite  a
transmissão  do  áudio  da  TV  para  o  Home
Theater usando somente a entrada HDMI, sem
precisão de cabos de áudio).

Und. 1
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2-ITENS INCLUSOS
2.1-1  Manual  de  Instruções  em  português  ,
HDMI de 1.8 metros. 

3-G      A  R      A  NT  I      A  

3.1-A garantia de funcionamento será pelo
período de m ín imo  de  2  (dois) anos
contada a partir do Recebimento Definitivo do
equipamento, sem prejuízo de qualquer
política de garantia adicional oferecida pelo
fabricante. O  licitante  deverá descrever, em
sua proposta, os termos da garantia adicional
oferecida pelo fabricante;
3.2-O fabricante do equipamento ou fornecedor
deverá  informar  as  assistências  técnicas
credenciadas e autorizadas a prestar o serviço
de garantia na cidade de Porto Velho, capital do
Estado  de  Rondônia.  O  documento  deve  ser
incluso na proposta técnica;
3.3-O fabricante do equipamento ou fornecedor
deverá dispor de um número telefônico gratuito
para suporte técnico e abertura de chamados
de garantia;
3.4-O fabricante do equipamento ou fornecedor
deverá  possuir  um  sistema  atendimento  de
suporte técnico via Chat, através da Internet;
3.5-O atendimento será em horário comercial,
das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira, via site; 
3.6-O prazo máximo para que se inicie o
atendimento técnico será de 01 (um) dia útil,
contado a partir do momento  em que for
realizado o chamado técnico devidamente
formalizado;
3.7-O tempo máximo de paralisação tolerável
do equipamento será de 02 (dois) dias úteis, a
partir do momento em  que for realizado o
chamado técnico devidamente formalizado.
Caso a Contratada não termine o reparo do
equipamento no prazo estabelecido e a critério
da Contratante, a utilização do equipamento
tornar -se inviável, a  contratada deverá
substituí-lo no prazo  máximo de 02 (dois)
dias úteis, por outro, com características e
capacidades iguais ou superiores ao
substituído. Os Procedimentos de abertura e
fechamento dos chamados  serão acertados
entre as partes.

8 PLACA  RASPBERRY  PARA  PAINEL  DE  SENHAS
WEB 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Raspberry Pi 3 Model B;
1.2-Processador Broadcom BCM2837 64bit; 

Und. 1

Acesse o Novo Portal do CMTI: http://cmti.portovelho.ro.gov.br/
Este  documento  utiliza  – Ecofont Vera Sans para  Impressão sustentável 

Processo nº 

Fl.____________________
 
Visto__________________ 

http://cmti.portovelho.ro.gov.br/


PREFEITURA  DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ARMv8 Cortex-A53 Quad-Core;
1.3-Clock 1.2 GHz;
1.4-Memória RAM: 1GB;
1.5-Adaptador Wifi 802.11n integrado;
1.6-Bluetooth 4.1 BLE integrado;
1.7-Conector de vídeo HDMI;
1.8-4 portas USB 2.0;
1.9-Conector Ethernet;
1.10-Interface para câmera (CSI);
1.11-Interface para display (DSI);
1.12-Slot para cartão microSD;
1.13-Conector de áudio e vídeo;
1.14-GPIO de 40 pinos;
1.15-Dimensões: 85 x 56 x 17mm;

2-ITENS INCLUSOS
2.1- 1 Manual de Instruções em português;

3-ITENS ADICIONAIS
3.1-FONTE 5 VOLTS:
3.1.1-Fonte  5V  3A  com  botão  liga  e  desliga
compatível com Raspberry;
3.2-COOLER DE 5V:
3.2.1-  Parafusos de fixação na tampa da case
compatível com dissipadores Raspeberry;
3.3-DISSIPADOR PARA COOLER DE 5 V:
3.3.1-  2  Dissipadores  com  adesivos  para
Raspberry Pi 3 Model B;
3.4-CASE ACRÍLICA  TRANSPARENTE  OU PRETA
COMPATÍVEL COM RASPBERRY:
3.4.1-Case acrílica da transparente com tampa
móvel e parafusos para fixação da placa
3.5-CARTÃO MICROSD COM ADAPTADOR:
3.5.1-Cartão MicroSD de 16 GB classe 10;
3.5.2-Velocidade de gravação: 48 MB/s;
3.5.3- Incluso adaptador MicroSd , MicroSDHC e
MicroSDXC.
4-G      A  R      A  NT  I      A  

4.1-A garantia de funcionamento será pelo
período de m ín imo  de  2  (dois) anos para os
subitens existe neste objeto,  contada a partir
do Recebimento  Definitivo  do equipamento,
sem prejuízo de qualquer política de garantia
adicional oferecida pelo fabricante. O  licitante
deverá descrever, em sua proposta, os termos
da garantia adicional oferecida pelo fabricante;
4.2-O fabricante do equipamento ou fornecedor
deverá  informar  as  assistências  técnicas
credenciadas e autorizadas a prestar o serviço
de garantia na cidade de Porto Velho, capital do
Estado  de  Rondônia.  O  documento  deve  ser
incluso na proposta técnica;
4.3-O fabricante do equipamento ou fornecedor
deverá dispor de um número telefônico gratuito
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para suporte técnico e abertura de chamados
de garantia;
4.4-O fabricante do equipamento ou fornecedor
deverá  possuir  um  sistema  atendimento  de
suporte técnico via Chat, através da Internet;
4.5-O atendimento será em horário comercial,
das 8:00 as 18:00 horas, de segunda a sexta-
feira, via site; 
4.6-O prazo máximo para que se inicie o
atendimento técnico será de 01 (um) dia útil,
contado a partir do momento  em que for
realizado o chamado técnico devidamente
formalizado;
4.7-O tempo máximo de paralisação tolerável
do equipamento será de 02 (dois) dias úteis, a
partir do momento em  que for realizado o
chamado técnico devidamente formalizado.
Caso a Contratada não termine o reparo do
equipamento no prazo estabelecido e a critério
da Contratante, a utilização do equipamento
tornar -se inviável, a  contratada deverá
substituí-lo no prazo  máximo de 02 (dois)
dias úteis, por outro, com características e
capacidades iguais ou superiores ao
substituído. Os Procedimentos de abertura e
fechamento dos chamados  serão acertados
entre as partes.

9

FITA 25MM X 2M FIXA FORTE TRANSPARENTE -
USO INTERNO: 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-A fita fixa forte transparente pode ser usada
para  fixar  quadros,  espelhos,  peças  de
decoração e canaletas;
1.2-Ideal para ambientes internos, sua 
aplicação é fácil e segura, evitando a 
perfuração de superfícies.
1.3-Fita fixa forte que proporciona adesão 
instantânea com excelente capacidade de 
fixação;
1.4-Aplicação fácil e segura, evitando 
perfuração de superfícies
Promove isolamento anticorrosivo entre chapas 
metálicas dupla face, fixação permanente;
1.5-Aplicações sugeridas, Ideal para utilização 
em ambientes internos
Pode ser usada para pendurar espelhos, 
quadros, canaletas e objetos de decoração;
1.6-Utilizada para materiais como acrílico, vidro,
plástico e metais
1.7-Garantia:  3  meses  de  garantia  Legal,
contando a partir da data de emissão da Nota
Fiscal de Venda contra defeitos de fabricação.

ROLOS 1
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6 DO FORNECIMENTO

6.1  Os  equipamentos  deverão  ser  de  linha  normal  de  fabricação,  e  todas  as  informações
referentes  à  marca/modelo/configuração  devem estar  disponíveis  para  acesso  e  consulta  via
Internet no endereço do site oficial do fabricante.
6.2  A  licitante  deverá  descrever  claramente  na  proposta,  além da  Marca,  Tipo  e  Modelo  do
equipamento,  e que se destinam a atender as exigências do edital;
6.3 O prazo de entrega deverá ser de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos, no local
especificado neste instrumento;
6.4  Os  bens  deverão  ser  industrializados,  novos  e  serão  entregues  acondicionados
adequadamente em suas embalagens originais lacradas;
6.5  Os  equipamentos  deverão  ser  fornecidos  com todos  os  itens,  acessórios  de  hardware  e
software  necessários  a  sua  perfeita  instalação  e  funcionamento,  incluindo  cabos,  conectores,
interfaces, suportes, drivers de controle, programas de configuração, etc., até os que não tenham
sido comentados nos subitens listados, mas sejam imprescindíveis.
6.6 Os equipamentos deverão ser acompanhados de suas documentações técnicas completas e
atualizadas,  contendo os  manuais,  guias  de instalação  e  outros  pertinentes.  A  documentação
deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo;
6.7 Todos os objetos ofertados deverão conter as seguintes características:

 6.7.1 A solução para armazenamento distribuído de dados deverá ser montada/fabricada de
acordo com as Normas Brasileiras inclusive com o Código de Defesa do Consumidor.

6.8 As licenças dos softwares que compõem o objeto serão do tipo permanente.
6.9 Só será aceita oferta de qualquer componente de especificação diferente da solicitada, no
caso  de  igual  ou  superior  qualidade,  desempenho  e  operacionalidade,  e  que  mantenha
compatibilidade com os demais componentes, conforme descrito neste termo de referência.
6.10  A  empresa  poderá  emitir  uma nota  fiscal  conjugada ou  notas  fiscais  de  venda para  os
materiais, desde que os valores estejam discriminados no contrato e que o radical do CNPJ seja o
mesmo. As notas fiscais acompanham as mercadorias entregues e devem, sempre que possível,
discriminar os itens entregues para conferência e registros pertinentes.

7 DA CATEGORIZAÇÃO DOS CHAMADOS TÉCNICOS

7.1 O nível de severidade de um chamado poderá ser reclassificado pela CMTI. Neste caso, haverá
nova contagem de prazo, conforme o novo nível de severidade;
7.2  O  CONTRATADO  se  compromete  a  realizar  até  duas  movimentações  da  solução  de
armazenamento de dados dentro do ambiente da CMTI sem ônus adicional ou perda de garantia. 
7.3  Ao  final  de  cada  processo  de  chamado  técnico  de  acionamento  do  suporte,  deverá  ser
apresentado relatório de visita contendo a data e hora do chamado, do início e do término do
atendimento,  bem como a identificação do defeito e as providências  adotadas, com o devido
ateste de servidor da CONTRATANTE.
7.4 No impedimento da contratada na resolução do(s) problema(s) quando do chamado técnico, a
contratada  deverá  disponibilizar  equipamento  equivalente  ou  de  superior  configuração  como
backup, até que seja sanado o defeito do equipamento do contratante;
7.5 Caso haja 03 (três) chamadas para problemas da mesma natureza, no mesmo equipamento,
em um período de 30 dias, o fornecedor deverá substituir o equipamento por um novo de igual
configuração ou superior;
7.6 O fornecedor deverá garantir  assistência técnica do próprio fabricante dos equipamentos,
capaz de atender nos locais de alocação dos equipamentos com, no mínimo, uma central  de
assistência técnica.
7.7  Assistência  técnica  utilizará  apenas  peças  e  componentes  originais  salvo  nos  casos
fundamentados por escrito e aceitos pelo responsável da Prefeitura Municipal de Porto Velho, pela
DSTA/CMTI/GP.
7.8 A assistência técnica deverá marcar com antecedência o horário de atendimento do chamado
técnico.
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7.9 O único caso em que a garantia não cobrirá será para a falha no equipamento ocorrida por
problemas elétricos na rede elétrica ou atos de vandalismo. A ocorrência quando por problemas
elétricos  deverá  ser  comprovada  através  de  laudo  técnico  de  engenheiro  que  comprove  a
ocorrência da falha por comportamento inadequado da rede elétrica.

8 ENTREGA DO EQUIPAMENTOS

8.1 Os equipamentos solicitados deverão ser entregues na  Almoxarifado da SEMAD,  sito a Rua:
Liduína, n° 4989 - Bairro do Roque - CEP: 76.804-474 ;
8.2 A aceitação dos equipamentos no ato da sua entrega a DSTA/CMTI/SGG será considerada como
de  caráter  provisório.  A  aceitação  definitiva  dar-se-á  após  a  instalação  e  configuração  dos
referidos  equipamentos  e  a  verificação  do atendimento  às  especificações  técnicas  constantes
deste Termo de Referência. 
8.3 Serão recusados os objetos imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações
constantes neste termo de referência e/ou que não estejam adequados para uso.
8.4 Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos objetos ofertados, bem como todos os
impostos,  taxas  e  demais  despesas  decorrentes  da  presente  aquisição,  correrão  por  conta
exclusiva da contratada.
8.5 Os equipamentos deverão ser entregue com sistema operacional instalados, configurados e
ativados pela CONTRATADA;
8.6 O prazo para a entrega dos equipamentos, em caráter provisório,  será de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato;
8.7 Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados, garantindo a integridade dos
mesmos, em suas embalagens originais lacradas;
8.8 A Prefeitura Municipal de Porto Velho terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir
da data de conclusão dos serviços de instalação e configuração dos equipamentos ou softwares
fornecidos, para emitir o termo de recebimento provisório sobre os mesmos;
8.9 A Prefeitura Municipal de Porto Velho terá o prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir
da data de emissão do termo de recebimento provisório dos serviços de instalação e configuração
dos equipamentos e softwares fornecidos, para emitir relatório de homologação da solução, ou
seja, emissão de termo de recebimento definitivo;
8.10 Os equipamentos e serviços serão aceitos se e somente se houver comprovação de que
todos os requisitos técnicos especificados neste Termo de Referência tenham sido atendidos e a
solução se encontre em operação plena. Essa comprovação será feita mediante observação direta
das características dos equipamentos, consulta à documentação técnica fornecida;
8.11 O equipamento instalado e configurado tem a finalidade de garantir que a solução fornecida
esteja operacional no ambiente de Produção, e de Contingência caso exista;
8.12 Todos os serviços de instalação, configuração e falhas de hardware de conhecimento técnico
deverão  ser  executados  de  forma  presencial,  por  especialista(s)  técnico(s)  certificado(s)  nos
componentes pelo fabricante dos mesmos com a devida apresentação de certificado(s) técnico(s)
emitido(s) pelo fabricante do(s) produto(s);

9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. Apresentar atestado de capacidade comprovando o fornecimento de objeto igual ou similar ao
descrito neste termo de referência.

10 DA SUBCONTRATAÇÃO

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

11.1 Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relacionadas com os serviços,
tais  como:  mão-de-obra,  encargos  sociais  e  trabalhistas,  materiais  e  peças  de  reposição,
transporte, refeições, uniformes, ferramentas, equipamentos e impostos;
11.2 Os empregados da CONTRATADA ficarão sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE,
porém  sem  qualquer  vínculo  empregatício,  cabendo  à  CONTRATADA  todos  os  encargos  e
obrigações previstas na legislação trabalhista, bem como todos os custos advindos de eventuais
reclamações trabalhistas;
11.3  A  CONTRATADA  deverá  respeitar  as  normas  e  procedimentos  de  controle  e  acesso  as
dependências da CONTRATANTE;
11.4 A CONTRATADA deverá acatar as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do
contrato,  sujeitando-se  a  ampla  e  irrestrita  fiscalização,  prestando  todos  os  esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamações formuladas;
11.5 A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo
de  Referência  tais  como  salários,  encargos  sociais,  previdenciários,  trabalhistas,  comerciais,
seguros de acidentes,  tributos, indenizações,  vale transporte,  vale-refeição e outros benefícios
exigidos.  A  inadimplência  da  CONTRATADA  para  com  estes  encargos,  não  transfere  a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
11.6 Manter durante o fornecimento do objeto deste Termo de Referência, em compatibilidade
com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
11.7 Entregar o objeto de acordo com as especificações constantes no detalhamento do objeto,
dentro do prazo e local estabelecidos pela CONTRATANTE.
11.8 Os objetos a serem entregues estarão sujeitos a aceitação plena pela Contratante e, para
tanto, será submetido ao recebimento provisório, onde uma Comissão de Recebimento designada
pela Contratante fará a conferência deste com as especificações contidas no Edital e no Termo de
Referência e caso estejam de acordo, será atestado o seu recebimento definitivo mediante 
Termo de Recebimento;
11.9 Caso os objetos a serem entregues estejam em desacordo com as especificações contidas no
Termo de Referência, a Comissão rejeitará o recebimento do mesmo;
11.10 A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para a CONTRATANTE, o
objeto que vier a ser recusado pela comissão de recebimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da comunicação a CONTRATADA;
11.11 A CONTRATADA deverá garantir  que todos os equipamentos e seus componentes serão
novos,  sem uso,  sem reforma e sem recondicionamento,  e  que não estarão fora  de linha de
fabricação na data de abertura do Edital;
11.12 A CONTRATADA deverá instalar os equipamentos de acordo com a respectiva documentação
técnica e atendendo a todas as recomendações do fabricante e as necessidades demandadas pela
CMTI . A instalação dos equipamentos deverá ser executada por técnico habilitado, certificado e
credenciado pelo fabricante do equipamento;
11.13 Os equipamentos deverão estar acompanhados de sua documentação técnica original, não
sendo aceitas cópias de qualquer tipo;
11.14 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados com as versões mais recentes de
hardware e de sistema operacional;
11.15 A proposta deverá conter a descrição detalhada com códigos do fabricante de todos os
módulos, fontes e acessórios fornecidos.

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Caberá a Prefeitura Municipal de Porto Velho:

I -  Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
II - Fiscalizar a prestação do serviço;
III - Comunicar à entidade, sempre por escrito, as solicitações e quaisquer alterações ocorridas;
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IV  -  Notificar  à  entidade,  por  escrito,  qualquer  ocorrência  considerada  irregular,  bem  como
quaisquer insatisfações ou imperfeições observadas na prestação do serviço, fixando prazos para
as devidas correções, aplicando, conforme o caso, eventuais multas;
V - Prestar os esclarecimentos solicitados pela entidade, atinentes ao objeto desta Licitação;
VI - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio da fiscalização.
VII -Aplicará a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;
VIII -Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, aos
locais onde será executado o objeto deste Termo de Referência;
IX - Prestar a CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários e que eventualmente
venham ser solicitados atinentes a execução do objeto contratado, assim como, indicar os locais
onde será executado o objeto deste Termo de Referência.

13 DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

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

14 DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 -  As  Despesas  com  o  objeto  serão  custeadas  com  recursos  oriundos  da  seguinte  Dotação
Orçamentária, Programa de Trabalho e Elemento de Despesas, também explicitados e constantes
da respectiva Nota de empenho:
- Programa :  – Projeto de Atividade: 
- Elemento de despesa:        -  Fonte: xx.xx
- Elemento de despesa:        – Fonte: xx.xx

16 DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, nas condições de 30, 60 e 90 dias,
mediante Ordem Bancária Eletrônica, e ocorrerá em 30 (trinta) dias, a contar da expedição do
“Termo de Entrega Definitivo” da solução.

Porto Velho/RO, 04 de janeiro de 2018.

Eric Zanovello
Gerente de Divisão de Análise de Processo 

Erick Arruda Alves Saraiva
Diretor de Departamento do DQG/SGG

Saulo Roberto Faria do Nascimento
Coordenador de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa - CMTI/SGG
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ANEXO  I

Equipamentos 

 Item Descrição Qtde. Preço Unitário R$
Preço Total 

R$

1 GABINETE TOTEM - COMPACTO
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Produzido em Aço;
1.2-Revestimento:  Várias  opções  de
cores;
1.3-Compacto e Baixo Custo;
1.4-Dimensões:  (LxA)  mm:   mínimo  de
455 x mínimo de 635;
1.5- Peso: mínimo de 30 Kg;
1.6-Padrão de Cor: Prata / Personalizado.

2-OUTROS
2.1-Dobradiças Metálicas;
2.2-Porta Traseira com Chave;
2.3- Sistema de Fixação em Parede;
2.4-Montagem: Produto Montado.

3-INFORMAÇÕES ADICIONAIS
3.1-Não possui arestas ou saliências que
ofereçam  risco  físico  aos  usuários;  3.2-
Acesso  ao  interior  protegido  por  portas
fechadas com chave; 
3.3-Bordas  da  abertura  do  monitor  em
acrílico; 
3.4-Com  revestimento  com  arte  da
secretaria;
3.5-Compartimento para CPU Slim;

4-ITENS INCLUSOS
4.1-Manual em Português , dispenser para
saída  de  papel  compatível  com  a
impressora usada no Totem.

5-GARANTIA
5.1-A  garantia  de  funcionamento  será
pelo período de 24 (vinte e quatro) mês
para todos  os  elementos fornecidos  no
gabinete totem
5.2-O fabricante do equipamento deverá
informar qual a sua estrutura própria e/ou
as  assistências  técnicas  credenciadas  e
autorizadas  a  prestar  o  serviço  de

1 
Und.

R$xxxx R$ xxxxx
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garantia na cidade de Porto Velho, capital
do  Estado  de  Rondônia.  O  documento
deve ser incluso na proposta técnica;
5.3-O  fabricante  e  o  fornecedor   do
equipamento  deverão  dispor  de  um
número  telefônico  gratuito  para  suporte
técnico  e  abertura  de  chamados  de
garantia;
5.5-O fabricante do equipamento deverá
possuir  um  sistema  atendimento  de
suporte técnico on line;
5.6-O  atendimento  será  em  horário
comercial,  das  8:00  as  18:00  horas,  de
segunda a sexta-feira, via site.
5.7-O prazo máximo para que se inicie o
atendimento  técnico  será  de  02  (dois)
dias úteis, contado a partir do momento
em que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado;
5.8-O  tempo  máximo  de  paralisação
tolerável do equipamento será de 05 (cinco)
dias úteis, a partir do momento em que for
realizado  o  chamado  técnico  devidamente
formalizado. Caso a Contratada não termine
o  reparo  do  equipamento  no  prazo
estabelecido e a critério da Contratante, a
utilização  do  equipamento  tornar  -se
inviável,  a  Contratada  deverá  substituí-lo
por  outro,  com  características  e
capacidades  iguais  ou  superiores  ao
substituído. Os Procedimentos de abertura e
fechamento dos chamados serão acertados
entre as partes.

2 MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD
17” ATÉ 19” : 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-LCD - Matriz Ativa mínimo de 17" até
19”;
1.2-Resolução Mínima: 1280x1024;
1.3-Área  Ativa:13.3 ＂ (338mm)×10.6 ＂
(270mm);
1.4-Tensão de Rede: 100~240 V ac;
1.5- 50~60 Hz,;
1.6- Entrada de Vídeo: Analógica VGA;
1.7-Tela Capacitiva;
1.8-O  monitor  touch  screen  deve  ser
compatível com o item 01;
1.9-Temperatura de Operação: 5º a 40º C;
1.10-Umidade Relativa:  20% a 80% sem
condensação;

1 
Und.

R$xxxx R$ xxxxx
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1.11-  Certificados  Internacionais:  ETL,
FCC, CE, RoHS;

2-ITENS INCLUSOS
2.1-Manual  em  Português,  cabo  de
Energia   e  cabo VGA compatível  com o
monitor Touch ofertados.

3-GARANTIA
3.1-A  garantia  de  funcionamento  será
pelo período de 24 (vinte e quatro) mês
para todos  os  elementos fornecidos  no
gabinete totem
3.2-O fabricante do equipamento deverá
informar qual a sua estrutura própria e/ou
as  assistências  técnicas  credenciadas  e
autorizadas  a  prestar  o  serviço  de
garantia na cidade de Porto Velho, capital
do  Estado  de  Rondônia.  O  documento
deve ser incluso na proposta técnica;
3.3-O  fabricante  e  o  fornecedor   do
equipamento  deverão  dispor  de  um
número  telefônico  gratuito  para  suporte
técnico  e  abertura  de  chamados  de
garantia;
3.5-O fabricante do equipamento deverá
possuir  um  sistema  atendimento  de
suporte técnico on line;
3.6-O  atendimento  será  em  horário
comercial,  das  8:00  as  18:00  horas,  de
segunda a sexta-feira, via site.
3.7-O prazo máximo para que se inicie o
atendimento  técnico  será  de  02  (dois)
dias úteis, contado a partir do momento
em que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado;
3.8-O  tempo  máximo  de  paralisação
tolerável do equipamento será de 05 (cinco)
dias úteis, a partir do momento em que for
realizado  o  chamado  técnico  devidamente
formalizado. Caso a Contratada não termine
o  reparo  do  equipamento  no  prazo
estabelecido e a critério da Contratante, a
utilização  do  equipamento  tornar  -se
inviável,  a  Contratada  deverá  substituí-lo
por  outro,  com  características  e
capacidades  iguais  ou  superiores  ao
substituído. Os Procedimentos de abertura e
fechamento dos chamados serão acertados
entre as partes.
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3 IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA AO ITEM
01: 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Impressora  térmica  direta  para
impressão de recibos;
1.2-Senhas,  vales  e  cupons,  em
aplicações não fiscais; 
1.3-Interface USB; 
1.4-Velocidade mínima de 120 mm/s; 
1.5-Guilhotina de 1.650.000 cortes; 
1.6-Cabeça  de  100.000  metros  de
impressão; 
1.7-Imprime códigos de barras; 
1.8-Com guilhotina; 
1.9-Bobina de papel de 80 mm de largura;

2-ITENS INCLUSOS
2.1-Manual em Português;
2.2-USB de mínimo de 1,5 m.

3-GARANTIA
3.1-A  garantia  de  funcionamento  será
pelo período de 24 (vinte e quatro) mês
para todos os elementos fornecidos para
impressora;
3.2-O fabricante do equipamento deverá
informar qual a sua estrutura própria e/ou
as  assistências  técnicas  credenciadas  e
autorizadas  a  prestar  o  serviço  de
garantia na cidade de Porto Velho, capital
do  Estado  de  Rondônia.  O  documento
deve ser incluso na proposta técnica;
3.3-O  fabricante  e  o  fornecedor   do
equipamento  deverão  dispor  de  um
número  telefônico  gratuito  para  suporte
técnico  e  abertura  de  chamados  de
garantia;
3.4-O fabricante do equipamento deverá
possuir  um  sistema  atendimento  de
suporte técnico on line;
3.5-O  atendimento  será  em  horário
comercial,  das  8:00  as  18:00  horas,  de
segunda a sexta-feira, via site.
3.6-O prazo máximo para que se inicie o
atendimento  técnico  será  de  02  (dois)
dias úteis, contado a partir do momento
em que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado;
3.7-O  tempo  máximo  de  paralisação
tolerável  do  equipamento  será  de  05

1 
Unid.

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

4

BOBINA DE PAPEL  COMPATÍVEL  AO ITEM
03: 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Para  impressão  térmica  compatível
com o  emissor  de  senhas  eletrônico do
item  03;
1.2-Comprimento mínimo 40 m;
1.3-Embalagem  caixa  com  30  unidades
cada. 

3
 Caixa

R$xxxx R$ xxxxx

5 COMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.0 GHZ
3 MB – COMPATÍVEL COM ITEM 01 : 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Placa mãe   com Suporte  para  Intel:
Core™ i7 / Intel Core i5™ / Intel Core i3™ /
Intel  Pentium  processadores  /  Intel
Celeron  processadores  no  pacote
LGA1150 ou Equivalência Técnica;
1.2-Cache L3 varia com o CPU;
1.3-Até  2  USB  3.0/2.0  portas  no  painel
traseiro;
1.4-Até 6 portas USB 2.0/1.1 (2 portas no
painel  traseiro,  4  portas  disponíveis
através dos conectores internos USB);
1.5-Conectores  do  painel  traseiro:  -  1x
PS/2  Porta  de  teclado,  -  1/2  Porta  de
mouse PS , 1x Porta D-Sub, 2x Portas USB
3.0/2.0
- 2x Portas USB 2.0/1.1, - 1x Porta RJ-45
-LAN (10/100/1000 Mbit) ,  3x Conectores
de áudio (linha, saída de linha, entrada de
microfone); 
1.6-Memória de 2gb ddr3;
1.7-HD mínimo de 320 gb; 
1.8-Fonte 500 w nominal;
1.9-Gabinete tipo SLIM;
1.10-Garantia de 12 meses ,  Assistência

1
 Unid.

R$xxxx R$ xxxxx
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Técnica  na  Cidade  Porto  Velho  –  RO  ,
compatível com item 01.

2-ITENS INCLUSOS
2.1-Manual em Português;
2.2-Cabo de Energia para o Computador; 
2.3-Sistema Operacional Windows 7 prof 32
bits.

6 NOBREAK DE MÍNIMO  DE 1.2 KVA – TIPO
TORRE: 1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Mínimo de 1.2 KVA, microprocessado,
estabilizador e filtro de linha interna 1.2-
Tecnologia Line Interactive;
1.3-Tecnologia  true  RMS ou equivalência
técnica;
1.4-Microprocessador Risc ou Cisc de alta
velocidade   com   memória   flash,1.5-6
tomadas no mínimo PADRÃO NBR 14136,
1.6-Bateria  Interna:  2  Bat  12Vdc  /  5
Ah,1.7-Autonomia  mínima  de  30
minutos,1.8-Indicadores  visuais:  rede/
bateria /  carga, 1.9-Proteção no inversor
contra  sobrecarga  e  curto-circuito,  1.10-
Proteção  contra  descarga  total  de
baterias,  1.11-Proteção  contra
sobretensão e subtensão de rede elétrica,
1.12-Protetor telefônico padrão RJ-11 com
fusível autorregenerativo ou outro tipo de
proteção  registrado  no  INMETRO,  1.13-
Conector  do  tipo  engate  rápido  para
expansão de autonomia (cabo de Engate
inclusos),  1.14-Conector  USB  para
comunicação  inteligente  com  o
computador  (cabo  usb  incluso)  ,  1.15-
Gerenciador de baterias: informa quando
a  bateria  precisa  ser  substituída.,  1.16-
Chave  liga/desliga  embutida  ,  1.17-
Fusíveis  e  varistores  de  ação  rápida  ,
1.18-Função  MUTE,  inibe  o  alarme
sonoro  ,  1.19-Entrada  bivolt  110/220V,
estabilizado,  saída  para  115v,  1.20-
Software  de  Gerenciamento  incluso  ,
compatível  com  Sistema  Operacionais,
Windows Vista (32 e 64 bits) , Windows 7
PRO(32  e  64  bits),  Windows  8  e  8.1
PRO(32 e 64 bits) ou superior; Linux ;

2-ITENS INCLUSOS
2.1-1 Suporte, Jogo de parafusos e buchas
e Manual de Instruções. 

3-G      A  R      A  NT  I      A  

3.1-A garantia de funcionamento será

2 Und. R$xxxx R$ xxxxx
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pelo período de 2  (dois) anos ON-SITE
contada a partir do Recebimento
Definitivo  do equipamento, sem prejuízo
de qualquer política de garantia adicional
oferecida pelo fabricante. O  licitante
deverá descrever, em sua proposta, os
termos da garantia adicional oferecida
pelo fabricante,  3.2-O  fabricante  do
equipamento  ou  fornecedor  deverá
informar  as  assistências  técnicas
credenciadas  e  autorizadas  a  prestar  o
serviço  de  garantia  na  cidade  de  Porto
Velho, capital  do Estado de Rondônia. O
documento deve ser incluso na proposta
técnica, 3.3-O fabricante do equipamento
ou  fornecedor  deverá  dispor  de  um
número  telefônico  gratuito  para  suporte
técnico  e  abertura  de  chamados  de
garantia,  Todos  os  drivers  para  os
sistemas operacionais suportados devem
estar disponíveis para download no web-
site do fornecedor do equipamento;
3.4-O  fabricante  do  equipamento  ou
fornecedor  deverá  possuir  um  sistema
atendimento de suporte técnico via Chat,
através  da  Internet,  3.5-O atendimento
será em horário comercial, das 8:00 as
18:00 horas, de segunda a sexta-feira,
via site, 3.6-O prazo máximo para que se
inicie o atendimento técnico será de 01
(um) dia útil, contado a partir do
momento  em que for realizado o
chamado técnico devidamente
formalizado,  3.7-O tempo máximo de
paralisação tolerável do equipamento
será de 02 (dois) dias úteis, a partir do
momento em  que for realizado o
chamado técnico devidamente
formalizado. Caso a Contratada não
termine o reparo do  equipamento no
prazo estabelecido e a critério da
Contratante, a utilização do equipamento
tornar -se inviável, a contratada deverá
substituí-lo no prazo  máximo de 02
(dois) dias úteis, por outro, com
características e  capacidades iguais ou
superiores ao substituído. Os
Procedimentos de abertura e fechamento
dos chamados  serão acertados entre as
partes.

7 CABO  HDMI  1.4  ULTRA  BANHADO  A
OURO: 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Compatível com as Versões: 1.4 , 1.3B

1 Und. R$xxxx R$ xxxxx
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e Anteriores;
1.2-Resoluções  de  Vídeo:  576i/p,  720i/p,
1080i/p 4k 2k (4096p);
1.3- Alta Velocidade de Transmissão: 10,2
Gbps – High Speed;
1.4-Retorno de Áudio: 7.1 - ARC (permite
a  transmissão  do  áudio  da  TV  para  o
Home Theater usando somente a entrada
HDMI, sem precisão de cabos de áudio).

2-ITENS INCLUSOS
2.1-1  Manual  de  Instruções  em
português , HDMI de 1.8 metros. 

3-G      A  R      A  NT  I      A  

3.1-A garantia de funcionamento será
pelo período de m ín imo  de  2  (dois)
anos contada a partir do Recebimento
Definitivo  do equipamento, sem prejuízo
de qualquer política de garantia adicional
oferecida pelo fabricante. O  licitante
deverá descrever, em sua proposta, os
termos da garantia adicional oferecida
pelo fabricante;
3.2-O  fabricante  do  equipamento  ou
fornecedor  deverá  informar  as
assistências  técnicas  credenciadas  e
autorizadas  a  prestar  o  serviço  de
garantia na cidade de Porto Velho, capital
do  Estado  de  Rondônia.  O  documento
deve ser incluso na proposta técnica;
3.3-O  fabricante  do  equipamento  ou
fornecedor deverá dispor de um número
telefônico gratuito para suporte técnico e
abertura de chamados de garantia;
3.4-O  fabricante  do  equipamento  ou
fornecedor  deverá  possuir  um  sistema
atendimento de suporte técnico via Chat,
através da Internet;
3.5-O atendimento será em horário
comercial, das 8:00 as 18:00 horas, de
segunda a sexta-feira, via site; 
3.6-O prazo máximo para que se inicie o
atendimento técnico será de 01 (um) dia
útil, contado a partir do momento em que
for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado;
3.7-O tempo máximo de paralisação
tolerável do equipamento será de 02
(dois) dias úteis, a partir do momento em
que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado. Caso a
Contratada não termine o reparo do
equipamento no prazo estabelecido e a
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critério da Contratante, a utilização do
equipamento tornar -se inviável, a
contratada deverá substituí-lo no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis, por
outro, com características e capacidades
iguais ou superiores ao substituído. Os
Procedimentos de abertura e fechamento
dos chamados  serão acertados entre as
partes.

8 PLACA  RASPBERRY  PARA  PAINEL  DE
SENHAS WEB 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-Raspberry Pi 3 Model B;
1.2-Processador Broadcom BCM2837 
64bit; ARMv8 Cortex-A53 Quad-Core;
1.3-Clock 1.2 GHz;
1.4-Memória RAM: 1GB;
1.5-Adaptador Wifi 802.11n integrado;
1.6-Bluetooth 4.1 BLE integrado;
1.7-Conector de vídeo HDMI;
1.8-4 portas USB 2.0;
1.9-Conector Ethernet;
1.10-Interface para câmera (CSI);
1.11-Interface para display (DSI);
1.12-Slot para cartão microSD;
1.13-Conector de áudio e vídeo;
1.14-GPIO de 40 pinos;
1.15-Dimensões: 85 x 56 x 17mm;

2-ITENS INCLUSOS
2.1-  1  Manual  de  Instruções  em
português;

3-ITENS ADICIONAIS
3.1-FONTE 5 VOLTS:
3.1.1-Fonte  5V  3A  com  botão  liga  e
desliga compatível com Raspberry;
3.2-COOLER DE 5V:
3.2.1- Parafusos de fixação na tampa da
case  compatível  com  dissipadores
Raspeberry;
3.3-DISSIPADOR PARA COOLER DE 5 V:
3.3.1- 2 Dissipadores com adesivos para
Raspberry Pi 3 Model B;
3.4-CASE  ACRÍLICA  TRANSPARENTE  OU
PRETA COMPATÍVEL COM RASPBERRY:
3.4.1-Case acrílica  da  transparente  com
tampa móvel e parafusos para fixação da
placa
3.5-CARTÃO MICROSD COM ADAPTADOR:
3.5.1-Cartão MicroSD de 16 GB classe 10;
3.5.2-Velocidade de gravação: 48 MB/s;
3.5.3-  Incluso  adaptador  MicroSd  ,
MicroSDHC e MicroSDXC.

1 Und. R$xxxx R$ xxxxx
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4-G      A  R      A  NT  I      A  

4.1-A garantia de funcionamento será
pelo período de m ín imo  de  2  (dois)
anos  para  os  subitens  existe  neste
objeto, contada a partir do Recebimento
Definitivo  do equipamento, sem prejuízo
de qualquer política de garantia adicional
oferecida pelo fabricante. O  licitante
deverá descrever, em sua proposta, os
termos da garantia adicional oferecida
pelo fabricante;
4.2-O  fabricante  do  equipamento  ou
fornecedor  deverá  informar  as
assistências  técnicas  credenciadas  e
autorizadas  a  prestar  o  serviço  de
garantia na cidade de Porto Velho, capital
do  Estado  de  Rondônia.  O  documento
deve ser incluso na proposta técnica;
4.3-O  fabricante  do  equipamento  ou
fornecedor deverá dispor de um número
telefônico gratuito para suporte técnico e
abertura de chamados de garantia;
4.4-O  fabricante  do  equipamento  ou
fornecedor  deverá  possuir  um  sistema
atendimento de suporte técnico via Chat,
através da Internet;
4.5-O atendimento será em horário
comercial, das 8:00 as 18:00 horas, de
segunda a sexta-feira, via site; 
4.6-O prazo máximo para que se inicie o
atendimento técnico será de 01 (um) dia
útil, contado a partir do momento em que
for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado;
4.7-O tempo máximo de paralisação
tolerável do equipamento será de 02
(dois) dias úteis, a partir do momento em
que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado. Caso a
Contratada não termine o reparo do
equipamento no prazo estabelecido e a
critério da Contratante, a utilização do
equipamento tornar -se inviável, a
contratada deverá substituí-lo no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis, por
outro, com características e capacidades
iguais ou superiores ao substituído. Os
Procedimentos de abertura e fechamento
dos chamados  serão acertados entre as
partes.

9 FITA  25MM  X  2M  FIXA  FORTE
TRANSPARENTE - USO INTERNO: 
1-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1.1-A fita fixa forte transparente pode ser

1
ROLOS
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usada para fixar quadros, espelhos, peças
de decoração e canaletas;
1.2-Ideal para ambientes internos, sua 
aplicação é fácil e segura, evitando a 
perfuração de superfícies.
1.3-Fita fixa forte que proporciona adesão
instantânea com excelente capacidade de
fixação;
1.4-Aplicação fácil e segura, evitando 
perfuração de superfícies
Promove isolamento anticorrosivo entre 
chapas metálicas dupla face, fixação 
permanente;
1.5-Aplicações sugeridas, Ideal para 
utilização em ambientes internos
Pode ser usada para pendurar espelhos, 
quadros, canaletas e objetos de 
decoração;
1.6-Utilizada para materiais como acrílico,
vidro, plástico e metais
1.7-Garantia: 3 meses de garantia Legal,
contando a partir da data de emissão da
Nota Fiscal  de Venda contra defeitos de
fabricação.

Valor Total R$ xxxxxx
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