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PROCESSO Nº 38767/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2020 (JUSTIFICATIVA N° 2184) 

 

 

1. OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa para aquisição de computadores e periféricos com características próprias, 

para serem utilizados pelos profissionais do setor jurídico do centro administrativo da Prefeitura 

Municipal de Restinga Sêca- RS, conforme Termo de Referência em Anexo. 

 

2. CONTRATADA: 

2.1 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

10.894.828/0001-94, com sede na Rua Lino Colussi, n° 123, Sala 02, Bairro Vinosul, CEP 95.701-504, 

Bento Gonçalves, RS. 

 

3. VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DETALHES DO OBJETO: 

3.1. O valor a ser pago corresponde ao montante total de R$ 9.560,00 (nove mil quinhentos e sessenta 

reais), sendo o valor unitário de cada item R$ 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta reais). 

3.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias mediante apresentação da fatura para a Secretaria 

Municipal de Administração e aprovação desta. 

3.3. O prazo para entrega do objeto será de até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota de empenho e 

ordem de fornecimento que serão encaminhadas pelo setor responsável. 

3.4. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados na Secretaria Municipal de Administração (Setor 

Jurídico) no Centro Administrativo da Prefeitura, localizado na Rua Moisés Cantarelli, n° 368, Centro – 

CEP: 97.200-000, sob responsabilidade do fiscal deste contrato. 

3.5. A instalação dos equipamentos é parte do processo, já está inclusa nos orçamentos e não será 

permitida nenhuma taxa adicional para realização desta. 

3.6. Os equipamentos devem possuir garantia padrão ofertado pelo fabricante por um período mínimo de 

12 (doze) meses com mão-de-obra de assistência técnica e suporte, com serviço de suporte no local ON 

SITE para reposição e reparo de peças danificadas por problemas de fabricação. A garantia deve ser do 

fabricante do equipamento e realizada por técnico capacitado e certificado pelo fabricante; O fabricante, 

bem como o licitante, deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de 

garantia capazes de executar tarefas de troubleshooting e resolver problemas durante o próprio 

atendimento, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema. A 

garantia do equipamento deverá prover assistência técnica no local onde esteja instalado o equipamento 

dentro do território sem qualquer ônus adicional por deslocamento; Durante o prazo de garantia será 

substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão do respectivo 

analista de atendimento de que há a necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema; Não 

serão aceitas adaptações no equipamento, adição de componentes pelo licitante, esta exigência visa a 

procedência e garantia total do equipamento pelo fabricante, apresentar comprovação do fabricante 

juntamente com a proposta.  

3.7. Deverá vir acompanhado junto ao equipamento documentação técnica em português, referente à 

instalação, operação e manutenção dos equipamentos e documentação técnica em português, referente à 

instalação e operação do software que acompanhar o produto; devem ser fornecidos junto com o 

equipamento, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. Nenhum 

item de fábrica poderá ser substituído ou removido. O Fabricante deverá possuir site na internet para 

downloads de drivers e dos softwares originais instalados na fábrica. CERTIFICAÇÕES: O fabricante 

deve ser registrado na "MembershipList" do UnifiedExtensible Firmware Interface Fórum, acessível pelo 

website www.uefi.org/members, estando na categoriaPromoters, de forma a atestar que os seus 

equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior; O fabricante do 

equipamento deverá ser membro do consorcio DMTF 

 

4. ORÇAMENTO: 

4.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
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Depto de Manutenção Pública – Secretaria de Obras 

04.122.1000.1.005 –Departamento Administrativo do Gabinete 

CATEGORIA ECONÔMICA 

4.4.90.30.52.4100 –Equipamentos e T.I.C - Computadores 

Recurso financeiro: 

1125 – Recurso de Alienação de Bens Móveis 

 

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Depto de Manutenção Pública – Secretaria de Obras 

04.122.1000.1.005 –Departamento Administrativo do Gabinete 

CATEGORIA ECONÔMICA 

4.4.90.30.52.4100 –Equipamentos e T.I.C - Computadores 

Recurso financeiro: 

2052 – Recurso Ônus de Sucumbência 

 

5. JUSTIFICATIVA: 

5.1. Justifica-se a presente contratação por dispensa por limite, com aquisição de 2 (dois) computadores e 

periféricos com características próprias para uso no setor jurídico no centro administrativo municipal, 

pelo fato de os atuais equipamentos do setor jurídico estarem ultrapassados, se torna necessário a 

aquisição de equipamentos novos bem como os periféricos necessários para realização de consultas, 

peticionamentos e demais ações nas plataformas digitais da Justiça Comum, TJRS, Justiça Federal, TRF 

da 4ª Região, Justiça do Trabalho, TRT da 4ª Região, Tribunais Superiores, MPE, MPF e demais entes 

que utilizam plataformas digitais. Salienta-se ainda, que o Município conta com mais de 250 (duzentos e 

cinquenta) ações tramitando em diferentes esferas. Esta aquisição proporcionará a participação de forma 

estável em audiências e vídeo conferências; ressalta-se também que encontra-se em curso a digitalização 

dos processos administrativos (licitações, PAD`s, PAE`s, Sindicâncias e etc.), sendo necessários tais 

equipamentos para manifestação pontual destes feitos. 

 

6. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

6.1. O preço é condizente com os equipamentos a serem adquiridos e inclusive, é o menor preço dos 

orçamentos consultados, conforme orçamentos anexos. 

 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, RATIFICO a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 

 

 

Restinga Sêca, 17 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

           MARCELO SELHORST 

       Procurador Jurídico 

        OAB/RS 70.896 
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REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

Item Descrição Unidade 
Quanti

dade 

Vlr. Unit. 

R$ 
Subtotal R$ 

 

01 
 

COMPUTADOR CONFORME 
DESCRIÇÃO:  

Os equipamentos ofertados, na proposta 
comercial, devem ser novos (sem uso, 
reformados ou recondicionados), bem 
como devem estar em linha de fabricação 
pertencente à linha corporativa. Não serão 
aceitos equipamentos destinados ao uso 
doméstico, ou seja, equipamentos de linha 
doméstica. Apresentar comprovação do 
fabricante juntamente com a proposta.  
Informar marca e modelo do computador e 
do monitor na proposta.  
PROCESSADOR: Possuir 4 núcleos 

físicos; Frequência base de clock de no 
mínimo 3.5 Ghz; Com características e 
desempenho equivalentes ou superiores;  
Atinge índice de, no mínimo, 6150 pontos 
para o desempenho, tendo como referência 
a base de dados Passmark CPU Mark 
disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  
MEMÓRIA: Com 8 GB de memória 

instalada; Tipo DDR4 2.666 Mhz;  
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 

instalada internamente ao equipamento, do 
tipo SSD com capacidade mínima de 256 

GB;  
PLACA PRINCIPAL:  

A placa mãe deverá ser da mesma marca 
do fabricante do equipamento, 
desenvolvida especificamente para o 
modelo ofertado, não sendo aceitas 
soluções em regime de OEM ou 
customizadas, Apresentar comprovação do 
fabricante juntamente com a proposta. 
Deve possuir, no mínimo, 2 (dois) slots, 
sendo, 1 PCIe x1 e 1 PCIe x16; Deve 
possuir, no mínimo, 2 (dois) slots de 
memória, permitindo a expansão para 
32GB ao menos. No mínimo 2 (duas) 
interfaces USB 2.0 e 2 (duas) interfaces 
USB 3.0 nativas sendo: 2 (duas) Frontais; o 
restante na parte traseira. Não será 
permitido o uso de adaptadores para 
atender esta exigência; Deve possuir porta 
VGA; Deve possuir porta HDMI ou Display 
Port; LAN integrada 10/100/1000 Mbits 
conector RJ45; Interface de áudio 
integrada;  
BIOS: desenvolvida pelo mesmo fabricante 

do equipamento com direitos de copyright, 
não sendo aceitas soluções em regime de 
OEM ou customizadas. As atualizações, 
quando necessárias, devem ser 
disponibilizadas no site do fabricante do 
computador. Apresentar comprovação do 
fabricante juntamente com a proposta.  
PERIFÉRICOS: Teclado padrão ABNT-2 e 

Mouse óptico com conectores USB, de cor 
e tonalidade predominantes iguais às do 

  R$ 9.560,00  

 

unidade 

 

2 

 

4.780,00 

 

9.560,00 
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equipamento ofertado e da mesma marca e 
fabricante do equipamento;  
ALIMENTAÇÃO: Fonte de alimentação 

com seleção automática de tensão de 
entrada de 100 / 240 volts, com capacidade 
de no mínimo 300W com certificação 80 
plus.  
MONITOR 1:  

Tipo LED Widescreen. Tamanho da tela de 
21.5 polegadas, ângulos de visualização 
amplos de 178 graus, resolução Full HD de 
1920 x 1080, taxa de contraste dinâmico de 
10M:1, ajuste de altura, inclinação, rotação 
e orientação do monitor. Conexões do tipo 
HDMI, DP e VGA integradas ao monitor. 
Deverá possuir furação no padrão VESA 
de 100 mm. Deverá acompanhar cabos e 
manual. O monitor deverá ser da mesma 
marca e fabricante do computador 
ofertado.  
MONITOR 2: Tipo LED Widescreen; 

Tamanho mínimo de 18.5 polegadas; 
Alimentação: entrada 100 240 VAC, 60Hz; 
Conectividade mínima: 1 Porta VGA, 
Deverá ser da mesma marca e fabricante 
do equipamento ofertado; Com cabos e 
manual;  
PROGRAMAS: Licença Microsoft Windows 

10, instalado em fabrica, apresentar 
comprovação juntamente com a proposta.  
GARANTIA: Os equipamentos devem 

possuir garantia padrão ofertado pelo 
fabricante por um período mínimo de 
12(dose) meses com mão-de-obra de 

assistência técnica e suporte, com serviço 
de suporte no local ON SITE para 
reposição e reparo de peças danificadas 
por problemas de fabricação; A garantia 
deve ser do fabricante do equipamento e 
realizada por técnico capacitado e 
certificado pelo fabricante; O fabricante, 
bem como o licitante, deve possuir Central 
de Atendimento tipo (0800) para abertura 
dos chamados de garantia capazes de 
executar tarefas de troubleshooting e 
resolver problemas durante o próprio 
atendimento, comprometendo-se a manter 
registros dos mesmos constando a 
descrição do problema. A garantia do 
equipamento deverá prover assistência 
técnica no local onde esteja instalado o 
equipamento dentro do território sem 
qualquer ônus adicional por deslocamento; 
Durante o prazo de garantia será 
substituída sem ônus para o 
CONTRATANTE, a parte ou peça 
defeituosa, após a conclusão do respectivo 
analista de atendimento de que há a 
necessidade de substituir uma peça ou 
recolocá-la no sistema; Não serão aceitas 
adaptações no equipamento, adição de 
componentes pelo licitante, exigência esta 
visa a procedência e garantia total do 
equipamento pelo fabricante, apresentar 
comprovação do fabricante juntamente 
com a proposta.  
DOCUMENTAÇÃO: Deverá vir 

acompanhado junto ao equipamento 
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documentação técnica em português, 
referente à instalação, operação e 
manutenção dos equipamentos e 
documentação técnica em português, 
referente à instalação e operação do 
software que acompanhar o produto; 
Devem ser fornecidos junto com o 
equipamento, todos os acessórios e cabos 
necessários para o pleno funcionamento do 
mesmo. Nenhum item de fábrica poderá 
ser substituído ou removido;  
O Fabricante devera possuir site na 
internet para downloads de drivers e dos 
softwares originais instalados na fábrica;  
CERTIFICAÇÕES:  
O fabricante deve ser registrado na 
"MembershipList" do UnifiedExtensible 
Firmware Interface Fórum, acessível 
pelo website www.uefi.org/members, 
estando na categoriaPromoters, de 
forma a atestar que os seus 
equipamentos estão em conformidade 
com a especificação UEFI 2.x ou 
superior;  
O fabricante do equipamento deverá ser 
membro do consorcio DMTF  

 

 

 

 

 

 

 


