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MINUTA DE TERMO DE REFERÊNCIA 
 1 DO OBJETO:

1.1. Aquisição  de GPS Geodésico (2 (dois) par de receptor GNSS L1/L2 RTK –
Base e Rover),  com vistas a proporcionar as condições necessárias para agilizar o
processo  estabelecido  na  Lei  Complementar  nº  751/2018,  que  tem como  foco  a
Regularização Fundiária e areá de APP, assim como, aperfeiçoar o sistema de alerta
contra  eventos  severos,  objetivando  definir  com  exatidão  as  cotas  de  alerta  e
emergência das bacias hidrográficas localizada no município de Porto Velho e outras
demandas  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente,  por  meio  de  aquisição  de
equipamentos  tecnológicos,  geotecnologicos  e  de  infraestrutura,  conforme
quantitativos e especificações aduzidas no Anexo I.

Para  implementação  das  ações  estabelecidas  pela  Lei  Complementar  nº
751/2018 será necessária a aquisição e contratação dos seguintes serviços e objetos: 

a) Aquisição de equipamento para levantamento topográfico de precisão GPS (2
(dois) par de receptor GNSS L1/L2 RTK – (Base e Rover).
b) treinamento, sem ônus;
c) assessórios;

 2 JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO  (melhorar esperar DOD e definir  a fonte e
reunião)

     2.1 Com o propósito de utilizar nas atividades de supervisão, acompanhamento,
suporte às equipes de finalização e demais necessidades oriundas de cumprimento
das  atribuições  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  –  SEMA e  tendo como
parâmetro a norma técnica em vigor (NBR 13.133/94) e na seção 4 (aparelharem),
para que sejam atendidas as especificações da seção 6 (condições Especificas), além
de muitas normas do IBGE, assim justificamos a aquisição dos equipamentos e de
suas necessidades. Para tornar possível a regularização e fiscalização de tais áreas é
necessária  a  aquisição  de  equipamentos  tecnológicos,  geotecnológicos  e  de
infraestrutura, destinados a promover a medição, demarcação e confecção de plantas
memoriais descritivos georreferenciados, através de levantamentos topográficos, das
glebas que comporão o cadastro de terras.
   A capacitação se faz essencial para alcançar êxito na análise de dados, sendo assim
necessário que o pessoal encarregado da montagem deve ter capacitação técnica
adequada  tendo  em vista  a  importante  influência  da  posição  da  antena  sobre  o
marco, tanto horizontal quanto verticalmente. 
    Outro ponto importante a destacar é a necessidade de se promover a identificação
e integração das informações ambientais das propriedades e posses rurais, visando
ao  planejamento  ambiental,  monitoramento,  combate  ao  desmatamento  e  a
regularização  ambiental  e  com  isso  estimular  o  potencial  turístico  ambiental  e
hidrográfico existente em nosso município, proporcionando dados que a longo prazo
poderá auxiliar diretamente na economia dessas regiões.
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       2.2 Cabe ainda salientar que devido à diversidade topográfica do município de
Porto  Velho,  onde  a  aquisição  em  epígrafe  ajudará  a  desenvolver  os  trabalhos
anteriormente citados, a aquisição desse novo equipamento diminuirá os gastos com
locação dos equipamentos e ate mesmo com a terceirização do serviço, na hora dos
trabalhos  de  campo,  sem  mencionar  que  o  quantitativo  estará  adequado  as
necessidades imediatas dessa municipalidade.

 3 DA FONTE ORÇAMENTÁRIA
3.1 As despesas para atender a decorrente aquisição, objeto deste Termo de
Referência, será feita com recursos provenientes da (s) rubrica (s) orçamentaria
(s) (caso não tenha sido definido no orçamento da SEMI/ SEMA)
Projeto  Atividade:  16.01.04.695.351.2.855  (Apoio  as  ações  do  Turismo);
Elemento de despesa: 2.014 (confirmar fonte) (LOA 2019 - Lei n.º 2.560, de 19
de dezembro de 2018)

 4 DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
 4.1 Descrição do conjunto de equipamentos:

           Cada um dos conjuntos  e  composto por  um par de Receptores  GNSS
Geodesico RTK L1/L2 (com rádio e arena internos) e um coletor de dados. O Conjunto
deve vir acompanhado de softwares de coleta de campo e de pós-processamento
com licença do mesmo fabricante.

 4.1.1 RECEPTOR
1) Receptor Geodésico (GNSS L1/tL2 com RTK);
2) Cabo de transferência de dados USB (receptor);
3) Carregadores de bateria (bivolt) para os receptores GNSS;
4) Bateria  de  Li-ion  de  receptor  GNSS,  com  autonomia  conforme

especificações;
5) Radio UHF interno;
6) Antena para Rádio UHF Interno.
 4.1.2 COLETOR
1) Coletor de dados
2) Carregador de Bateria (bivolt)
3) Bateria de Li-ion
 4.1.3 SOFTWARE
1) Software para coleta de dados
2) Software de pós-processamento topográfico e de mapeamento
 4.1.4 ACESSÓRIOS
1) Tripé de alumínio para bastão, com base plana metálica e trava dupla;
2) Bipe extensível para bastão;
3) Adaptador de base nivelante
4) Bastão extensível de alumínio ou fibra de carbono, de no mínimo 2,0;
5) Cabo de comunicação entre receptor e computador;
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6) Bolsa de transporte e proteção para Receptor Geodésicos;
7) Manual de operação em português (mídia ou impresso);
8) Conjunto de cabos de energia para escritório;
9) Conjunto de cabos de energia para campo.

 5 TREINAMENTO (verificar necessidade)
5.1   O  proponente  deverá  ofertar  treinamento,  sem ônus,  num local  a  ser
definido pelo Órgão, com duração mínima de até 16 (dezesseis) horas (2 (dois)
dias), para até 5 (cinco) participantes, onde o mesmo deverá ser realizado com
a  disponibilidade  sem  ônus  a  CONTRATANTE,  apostilas  e  outros  materiais
necessários a capacitação.

 6 GARANTIA

 6.1 O prazo de garantia deverá ser de 2 (dois) anos para os receptores, para o
coletor de dados e para o modulo de rádio interno, contra defeitos de fábrica.
Os demais acessórios devem ter garantia mínima de 1 (um) ano.

 6.2 A  CONTRATADA  prestará  todos  os  serviços  de  assistência  técnica  e
manutenção dos objetos deste Termo de Referência no período de garantia,
compreendendo reparos, substituição de peças e, em casos de defeitos de
fábrica  insanáveis,  com  substituições  de  peças  e  substituições  de
equipamentos completos, sem ônus para a CONTRATANTE

 7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 7.1 O FORNECEDOR obriga-se a: 

 7.1.1 Assinar o Contrato, retirar a respectiva nota de empenho e assinar o
contrato  no  prazo  máximo  de 15  (quinze)  dias  úteis, contados  da
convocação, no que couber; 

 7.1.2 Informar, no prazo máximo de 01 (um) dia, quanto à aceitação ou
não  do  fornecimento  a  outro  órgão  da  Administração  Pública  (não
participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar o Contrato; 

 7.1.3 Substituir  às  suas  expensas  o(s)  equipamento(s)  que
apresentar(em) defeito(s) de fabricação ou desgastes prematuros;

 7.1.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do(s) produto(s)
fornecidos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), abrigando-se
a, a critério  da Administração, substituir,  reparar,  corrigir,  remover,  ou
reconstruir,  às  suas  expensas  aqueles  que  apresentarem  avarias  ou
defeitos;

 7.1.5 Assumir  os  gastos  e  despesas  que  se  fizerem  necessários  para
adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição;
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 7.1.6 Realizar os serviços conforme especificações e preços registrados no
Contrato; 

 7.1.7 Providenciar  a  imediata  correção  de  deficiências,  falhas  ou
irregularidades  constatadas  pelo  ÓRGÃO  GERENCIADOR  referentes  às
condições firmadas no Contrato; 

 7.1.8 Cumprir  com  as  obrigações  fiscais,  relativos  ao(s)  material(ais)
entregue(s), com base no Contrato, exonerando a Administração  Pública
de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;

 7.1.9 Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em compatibilidade
com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas;

 8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 8.1 Através de setor pertinente Gerenciador, a administração obriga-se a: 

 8.1.1 Gerenciar  o  Contrato,  indicando  aos  interessados,  sempre  que
solicitado,  os  nomes  dos  fornecedores,  os  preços,  os  quantitativos
disponíveis  e  as  especificações  dos  materiais  registrados,  observada a
ordem de classificação indicada na licitação; 

 8.1.2 Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação
de preços  registrados,  para  fins  de  adequação às  novas  condições  de
mercado, e de aplicação de penalidades; 

 8.1.3 Coordenar  a  qualificação  mínima  dos  respectivos  gestores  dos
órgãos participantes; 

 8.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no
edital da licitação, no presente Contrato. 

 8.1.5 Efetuar  o  pagamento  da  fatura  de  acordo  com  as  normas  de
execução orçamentária e financeira após o atesto e aprovação do pedido;

 8.1.6 Permitir aos funcionários da contratada (devidamente identificados)
acesso ás dependências da contratante caso necessário;

 8.1.7 Aplicar se necessário, as sanções.

 9 DAS FISCALIZAÇÃO/ ENTREGA:
9.1   A fiscalização do recebimento do(s) equipamento(s) adquirido(s) ficará a
cargo de representante da Administração, ficando o mesmo responsável pela
conferência das especificações e pelo seu recebimento definitivo na forma dos
art. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, competindo-lhe ainda dirimir as possíveis
dúvidas que surgirem no curso da entrega deste(s),  e de tudo dar ciência à
Administração.
9.2    A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade  da  fornecedora,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer
irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios
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redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.

 10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 10.1 A  licitante  que  ensejar  o  retardamento  da  execução  do  certame,  não

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-
se  de  modo  inidôneo,  fizer  declaração  falsa  ou  cometer  fraude  fiscal
garantida o direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida de
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade. 

 10.2 Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega
da Ordem de Fornecimento ou da assinatura do contrato, será convocada
outra  licitante,  observada a  ordem de  classificação,  para  celebrar  com a
Administração, e assim sucessivamente. 

 10.3 Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato ou
a receber a Ordem de Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por
cento) do valor global de sua proposta em favor do Município, sem prejuízo
da aplicação de outras sanções cabíveis. 

 10.4 A  Adjudicatária  ficará  sujeita,  ainda,  às  seguintes  penalidades  pela
inexecução total ou parcial do Contrato: 

 10.4.1 Advertência;
 10.4.2 Declaração de inidoneidade.
 10.4.3 Multa; (transformar das multas contratuais em subitem desse)

 10.5 DAS MULTAS CONTRATUAIS
 10.5.1 multa  administrativa  de  1% (um por  cento)  ao  dia,  por  dia  que

exceder  os  prazos  de  entrega  e/ou  atendimento  às  solicitações  da
fiscalização da PMPV indicadas no presente Edital, sobre o valor do saldo
não atendido, respeitados os limites da lei civil; 

 10.5.2 multa  administrativa  de  até  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor
global contratado/registrado, nas demais hipóteses de inadimplemento ou
infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal; 

 10.5.3 Em caso de atraso de entrega de pelo menos 50% de equipamentos
e/ou  acessórios  (procurar  um termo  melhor)  solicitados,  considera-se
atraso global, sendo multa de 0,5% (meio por cento) a cada dia de atraso;

 10.6 As  multas  moratórias  e  administrativas  poderão  ser  aplicadas
cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a PMPV rescinda

Acesse o Novo Portal do CMTI: http://cmti.portovelho.ro.gov.br/
Este  documento  utiliza  –  Tipo : Ecofont Vera Sans  - Tamanho: 10 para  Impressão sustentável 

Processo nº __________________

Fl.__________________________
 
Visto________________________ 

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


PREFEITURA  DO MUNICÍPIO 
DE PORTO VELHO

unilateralmente  o  contrato/ATA  de  Registro  e  aplique  as  demais  sanções
cabíveis. 

 10.7  A  aplicação  de  multas  não  elidirá  o  direito  da  PMPV  de,  face  ao
descumprimento do pactuado, rescindir, de pleno direito, o contrato/ATA de
Registro  que  vier  a  ser  celebrado,  independente  de  ação,  notificação  ou
interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações
legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 11 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 11.1 O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (dias) a partir

da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por quem de direito.
 11.2 O  pagamento  fica  condicionado  à  comprovação  de  que  a  licitante

vencedora encontra-se em regular  situação fiscal  para com a Seguridade
Social. 

 11.3 Nenhum  pagamento  será  feito  sem  que  a  licitante  vencedora  tenha
recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 

 11.4 Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove
a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a
adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias. 

 11.5 O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta-
corrente da licitante vencedora,  indicada na proposta de preços, devendo
para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da
conta-corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

 11.6 O  atraso  no  pagamento  pela  administração  no  prazo  estipulado  por
motivo de força maior, não garantem a contratada o direito de suspensão
imediato  dos  fornecimentos  de  serviços  de  assistência  ou  garantia,
estabelecida em contrato, só poderão fazer este mediante comunicação por
escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura.

Ricardo Augusto Pereira da Silva
Analista de Tecnologia da Informação 

Erick Arruda Alves Saraiva
Diretor de Departamento de Qualidade e Governança de TI

Saulo Roberto Faria do Nascimento
Coordenador de Tecnologia da Informação, Comunicação e Pesquisa
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ANEXO I 
DESCRIÇÃO DO MATERIAL

(incluir valores e descriminar melhor/ separar produtos por preço em acordo com a cotação –
melhorar)

Termo de Referência para a aquisição de um Receptor  GNSS L1/L2,  composto dos
seguintes itens: Receptor GNSS, Coletor(a) de Dados, Software para Coleta de Dados e
Software de Processamento de Dados, cujas descrições seguem abaixo: 
** Nota importante: O Receptor GNSS, os Softwares de Coleta e Processamento de
Dados  e  o  Coletor  de  Dados  devem ser  do  mesmo fabricante,  garantindo  a  total
compatibilidade do sistema 

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE
 TOTAL PEDIDO

01

Receptor GNSS 

Características Operacionais: 
01 (uma) UNIDADE (BASE E ROVER) 
1- O Receptor deve possuir no mínimo 240
canais universais;
1.1-.Sistema GNSS composto por um par
de  Receptor  GNSS,  devendo  permitir  a
captação de sinais de dupla frequência a
partir  das  constelações  GPS,  GLONASS,
Galileo e BeiDou;
1.2- Devendo vir ativo para rastreamento
de no mínimo os sinais GPS L1C/A, L1P(Y),
L2P(Y), L2C; GLONASS L1C/A, L2C/A + L3;
BeiDou B1 (fase 2), B2; Galileo E1, E5b;
1.3-  O  Receptor  deve  ter  suporte  às
correções  SBAS  (Space-Based
Augmentation  System)  nos  sistemas
WAAS (Wide Area Augmentation System),
EGNOS  (European  Geostationary
Navigation  Overlay  Service),  MSAS
(Satellite-based augmentation systems)  e
GAGAN  (GPS  Aided  GEO  Augmented
Navigation);
1.4- Possibilidade de trabalhar/captar sinal
e  processar  sinais  da  banda  L  (satélite
geoestacionário)  possibilitando  fornecer
precisão centimétrica em tempo real sem
a  necessidade  da  utilização  de  um
receptor base ou link de telefonia/internet;
.
1.5- O Sistema GNSS deve ser capaz de

UNIDADE
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efetuar  Levantamentos  em  tempo  real
(RTK - Real Time Kinematic) .
1.6- O  Receptor  deve  poder  ser
incrementado  (up-grade)  através  de
atualização  de  firmware  ou  de  outros
arquivos  digitais  sem  a  necessidade  de
deslocamento  do  equipamento  para
nenhum laboratório;  
1.7- Deve  transmitir  dados  nos  formatos
CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 e 3.2
e NMEA;
1.8- Possuir tecnologia para minimizar os
efeitos de multicaminhamento;
1.9- A  comunicação  entre  Receptor  e
Coletor  de  Dados  deverá  ser  através  da
tecnologia  Bluetooth,  não  havendo  a
necessidade de fios;
1.10 - Taxa de rastreio atualizável até 20
Hz;
1.11- Possibilidade  de  upgrade  para  RTK
via rádio interno; 
1.12-  Habilitado  para  trabalhar  com
precisão  em tempo  real  (RTK)  utilizando
link de telefonia/internet (NTRIP) com chip
a ser inserido no receptor ou no coletor de
dados; 

2-Precisões do Sistema GNSS
O Receptor deve ser capaz de atingir  as
precisões (igual ou melhor): 
2.1-.  Estático de alta precisão:  horizontal
3mm  +  0,1ppm  e  vertical  3,5mm  +
0,4ppm;
2.2-  Estático  rápido:  horizontal  3mm  +
0,5ppm e vertical 5mm + 0,5ppm; 
2.3-  RTK:  horizontal  8mm  +  1ppm  e
vertical 15mm + 1ppm;

3-Comunicação 
O  Receptor  deverá  possuir  as  seguintes
modalidades mínimas de comunicação: 
3.1-  Tecnologia Bluetooth Integrada, para
comunicação entre Receptor e Coletor (Tal
opção  deve  ser  de  fábrica,  não  serão
aceitos adaptadores externos;
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3.2-  Possuir  no  mínimo as  saídas  USB e
serial RS232;

4- Memória Interna 
4.1-  O Receptor  devem possuir  memória
interna  fixa  de  no  mínimo  250MB,  não
sendo  aceito  receptores  que  possuam
memória apenas em mídia removível;

5- Características de Interação Ambiental  
5.1-  Que  o  Receptor  GNSS  suporte
temperaturas, em operação, entre -20°C a
+65°C;
5.2- Deve a ser a prova de impacto de no
mínimo 2,0m de altura de queda; 
5.3- Ser  a  prova  d’água  e  poeira,  de
acordo  com  a  classificação  IP67  no
mínimo;
5.4- Protegido contra  Choque e  Vibração
padrão MIL STD 810 e MIL STD 810F. 
6- Autonomia e Energia 
6.1- O Receptor deve possuir capacidade
para  operar  com  bateria  interna
recarregável e removível; 
6.2-  A  bateria  deve  ter  capacidade  de
sustentar o funcionamento e operação do
Receptor  por  até  10  horas,  garantindo
assim  a  maior  produtividade  da  equipe
técnica; 

7- ITENS INCLUSOS
7.1- 01  bastão  extensível  de  fibra  de
carbono  ou  vidro,  de  no  mínimo  2,0
metros;
7.2- 01 bipé extensível para bastão; 
7.3- 01 base nivelante com adaptor;
7.4- 01 tripé em alumínio;
7.4- 01 bolsa para transporte do Receptor
GNSS; 
7.5- 01  carregador  de  bateria  para  o
receptores (para 2 baterias); 
7.6-  01 bateria para cada Receptor,  com
autonomia conforme especificação; 
7.7-  01  cabo  de  comunicação  entre
receptor e computador; 
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7.8-  Todos  os  acessórios  para  a  correta
utilização do sistema. 

8  -  Licença  de  Uso  de  Software  de
Processamento de Dados 
8.1-Software  para  transferência,
processamento  dos  dados  coletados,
gerenciamento  dos  dados,  análise  de
levantamentos,  testes  de  fechamento,
ajuste  de  redes,  edição  gráfica,
transformação de coordenadas e relatórios
diversos ;

9- COLETOR DE DADOS
9  .1-  Coletor  de  dados  do  mesmo
fabricante  dos  Receptores  GNSS,
garantindo  total  compatibilidade  do
sistema;
9.2-O sistema deverá vir acompanhado de
um  coletor  de  dados  com  sistema
operacional em ambiente Windows Mobile
6.5 ou superior; 
9.3-Deverá ter display colorido sensível ao
toque  de  no  mínimo  3,4  polegadas  e
470x620 pixel;
9.4- Robusto,  deverá  possuir  teclado
alfanumérico digital e também físico para
facilitar  a  operação.  Não  serão  aceitos
coletores que possuam apenas
 teclado digital;
9.5-Memórias internas mínima de 500MB
SDRAM  e  7GB  FLASH,  ou  superior.
Possibilidade  de  expansão  via  cartão  de
memória;
9.6-Deverá  ter  Bluetooth  e  Wi-Fi
integrados.  A  comunicação  entre  o
receptor e o coletor de dados deverá ser
sem fi;
9.7-Bateria  interna recarregável  para  até
15 horas de uso;
9.8-Robusto, a prova d’água e poeira, com
classificação IP67 e resistente a queda de
até 1,20m de altura, peso igual ou inferior
a 600g, tudo comprovado em catálogo do
fabricante;
9.9 - Processador com capacidade igual ou
melhor que 1GHz;
9.10 - Dispor de porta serial RS232 e porta
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USB;
- Deve possuir câmera interna de 5MP;
9.11-Deve possuir GPS com precisão após
correção  de  2  a  4m  ou  melhor  para
navegar e encontrar pontos;
9.12- Possuir Modem de 3,75G ou melhor;

ITENS INCLUSOS

Suporte/Engate para acoplar o coletor de
dados no bastão;

10- Licença de Uso de Software de Coleta
de Dados 
10.1-Deve ser fornecida Licença de Uso de
Software de Coleta de dados,  do mesmo
fabricando  do  Coletor  de  Dados,
garantindo assim a  total  compatibilidade
do sistema. 
10.2-O  software  ofertado  deverá  ser  em
português  e  permitir  a  coleta  dos  dados
gerados  pelos  Receptores  GNSS,
configuração,  gerenciamento  dos
Receptores, além de cálculos diversos. 
OBS: 
11-  Todos os itens (hardware e software)
ofertados deverão ser obrigatoriamente do
mesmo fabricante e no idioma Português
(exceto  acessórios  como  bastões,  bipés,
etc). 
11.1  -Não  serão  aceitos  equipamentos
que, para atender as solicitações técnicas
do  Edital,  necessitem  alterar  peças  ou
placas,  evitando  assim dúvidas  sobre  as
configurações do equipamento. 
11.2-Todas  as  informações  técnicas,
obrigatoriamente,  deverão  estar
disponíveis  em  catálogo,  ou  manual,  ou
site  do  fabricante  ou  ainda  em  carta
escrita pelo fabricante. 
11.3  -  O  proponente  deverá  ofertar
treinamento,  sem ônus,  num local  a  ser
definido pelo Órgão, com duração de até
para até   ( ) participantes.
11.4  -  Para  confirmar  a  capacidade  de
fornecimento  do  licitante,  este  deverá
apresentar  atestado  de  capacidade
técnica,  de  equipamentos  similares  aos
ofertados  no  presente  pregão,
mencionando marca e modelo.
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11.5-  O  prazo  de  garantia  para  os  itens
ofertados  não  poderá  ser  inferior  a  12
(doze) meses contados a partir da data do
fornecimento
11.6     - Durante o período de garantia dos
equipamentos,  as  peças/partes  que
apresentarem  defeitos  deverão  ser
reparadas  e/ou  trocadas  e  todas  as
despesas  inerentes  à  reposição,
transporte  e  estadia  do  (s)  técnico(s)
correrá  (ao)  por  conta  da  Adjudicatária,
não  cabendo  a   Prefeitura  Municipal  de
Porto Velho qualquer ônus.

1.Com  relação  ao  item  01,  recomendamos  que  nos  próximos  processos  licitatórios  seja
observada a especificidade de cada objeto, posto que no presente caso separar acessórios para celular
em itens diferentes pode tornar  a  sua aquisição difícil  ou impossível,  já  que braçadeiras,  capas e
películas variam de acordo com cada modelo de celular, e portanto seria recomendável ter incluído tais
peças excedentes na descrição técnica do smartphone.

Acesse o Novo Portal do CMTI: http://cmti.portovelho.ro.gov.br/
Este  documento  utiliza  –  Tipo : Ecofont Vera Sans  - Tamanho: 10 para  Impressão sustentável 

Processo nº __________________

Fl.__________________________
 
Visto________________________ 

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

