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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA ,  no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Licitação, resolve:

02.002.04.122.0006.2.022.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.003.04.122.0006.2.025.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.004.12.361.0010.2.042.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.005.08.243.0007.2.030.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.005.08.243.0007.2.075.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.005.08.244.0008.2.033.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.006.10.301.0001.2.007.4.4.90.52.00.00. -
02.006.10.302.0002.2.006.4.4.90.52.00.00. -
02.006.10.304.0001.2.010.4.4.90.52.00.00. -
02.007.04.122.0013.2.054.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.008.20.122.0014.2.059.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.009.18.543.0020.2.079.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01 – ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº              : 494/2019
b) Licitação Nrº             : 16/2019
c) Modalidade : Inexigibilidade
d) Data Adjuticação  : 11/06/2019
e) Objeto da Licitação  : Aquisição de equipamentos de Informatica - Micro Computador.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA SA
CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
1 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura

(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
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superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

2 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo

8 R$4.250,00 R$ 34.000,00ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE

3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
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www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

3 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
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etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

4 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
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possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

5 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
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de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

6 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
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interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2 unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
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(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

7 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
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Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

8 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
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antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

9 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
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PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
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USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

10 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
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Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

12 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
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integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

Valor Total Homologado - R$ 301.750,00

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

Nova Brasilândia DOeste,11 de junho de 2019.

HELIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir,
256MB de memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels
com suporte a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com
capacidade de armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer
de 16MB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia
óptica interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA
Indicador luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7
milhões de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo
4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas,
sendo 1 do tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta
USB 3.0 Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte
de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os
monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador;
possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de
alimentação. MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com,
no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão
USB, sem uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse
com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete
suportar o peso do monitor sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante; Botão de liga/desliga e luzes de indicação de
atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(poweron) na parte frontal do gabinete; Identificação gráfica ou
escrita para as interfaces dos dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio,
etc.); Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal,
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura, autofalante
integrado, com capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados
pelo sistema, alimentação 110V e  220V, com chaveamento
automático, e com potência suficiente para suportar a máxima
configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos;
Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e
eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga (tecnologia 80 plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das controladoras,
dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários
para a instalação, configuração e operação do equipamento no
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia eletrônica
ou disponibilizados para download na Internet; sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM préinstalado, com direito
de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits.
(Demais especificações deverão ser observadas no Termo de
Referencia).

11 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3

2 R$4.250,00 R$ 8.500,00
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº              : 494/2019
b) Licitação Nrº : 16/2019
c) Modalidade                : Inexigibilidade:
d) Data Homologação   : 27/05/2019
e) Objeto Homologado  : Aquisição de equipamentos de Informatica - Micro Computador.

04.122.0006.2.022. - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
04.122.0006.2.025. - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
12.361.0010.2.042. - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%
08.243.0007.2.030. - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD-PBF
08.243.0007.2.075. - MANUTENÇÃO DO RECURSOS DOS PROGRAMAS PISO BASICO FIXO E VARIAVEL -
PBF E PBV
08.244.0008.2.033. - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.301.0001.2.007. -
10.302.0002.2.006. -
10.304.0001.2.010. -
04.122.0013.2.054. - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
20.122.0014.2.059. - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
18.543.0020.2.079. - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA SA
CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
1 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura

(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04

35,00 R$4.250,00 R$148.750,00
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interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
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sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

2 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e

8,00 R$4.250,00 R$34.000,00
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11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

3 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um

5,00 R$4.250,00 R$21.250,00
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cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

4 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte

1,00 R$4.250,00 R$4.250,00
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controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

6 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
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ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

9 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura 3,00 R$4.250,00 R$12.750,00
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a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

5 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
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gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

7 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
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(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
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PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
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Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

8 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para

3,00 R$4.250,00 R$12.750,00
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ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

10 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
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com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

11 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10
interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo

2,00 R$4.250,00 R$8.500,00

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE

interfaces USB; BIOS com as seguintes características, Compatível
com o padrão Plug& Play;  permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU; Controladora Serial ATA (SATA lII) ou
superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para
ligar, 2  unidades; Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade
leitora de mídia óptica especificada, possuir interface padrão Ethernet
de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex, possuir, 256MB de
memória compartilhada, resolução de 4096x2304 pixels com suporte
a DirectX12. Unidade de disco rígido interna com capacidade de
armazenamento de 500GB; Padrão SATA III; Buffer de 16MB;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM; Unidade de mídia óptica
interna do tipo DVD±RW, Interface Serial ATA (SATA Indicador
luminoso de atividade; Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
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de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

12 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10

1,00 R$4.250,00 R$4.250,00
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préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

Valor Total Homologado - R$301.750,00

Pregoeiro

Nova Brasilândia DOeste, 27 de maio de 2019.

HELIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões
de cores; taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;
Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); três entradas, sendo 1 do
tipo HDMI e 1 do tipo DP e 1 VGA, possuir uma porta USB 3.0
Upstream e 2 portas Downstream padrão USB 3.0. Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada
de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; Os monitores
deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; possuir um
cabo de conexão DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação.
MODELO: P2317H 7. Teclado do tipo estendido com, no mínimo,
104 teclas e compatível com o padrão ABNT2; Conexão USB, sem
uso de adaptadores; mouse tecnologia óptica; dois botões e botão de
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); Mouse com fio,
com conector USB, sem uso de adaptadores; gabinete suportar o peso
do monitor sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; Botão de
liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco
rígido e de computador ligado (poweron) na parte frontal do
gabinete; Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos
dispositivos (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); Gabinete Small Desktop
ou SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de profundidade e
11cm de altura, autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os sons de alerta gerados pelo sistema, alimentação 110V e  220V,
com chaveamento automático, e com potência suficiente para
suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots
e dispositivos; Possuir tecnologia PFC  ativa, velocidade variável do
ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia
“wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte
no sítio www.80plus.com; todos os drivers da placa mãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem
necessários para a instalação, configuração e operação do
equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em
mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet;
sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM
préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows
7 Professional 64 bits. (Demais especificações deverão ser
observadas no Termo de Referencia).

12 Microcomputador Processador  de 4  núcleos e 4 cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.2
GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits, Processador nº i56500
Barramento de 8 GT/s; PLACAMÃE e MEMÓRIA Possuir 01 slot
PCI Express x16;  Possui 01 slot PCI Express x1; Memória DDR3
PC310600, com frequência de comunicação com o barramento de
1600MHz; 8GB divididos em 02  módulos iguais operando em “dual
channel”;  02 soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até
16GB; 06  interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04
interfaces USB 2.0 (02 frontais) e (02 traseiras) totalizando 10

1,00 R$4.250,00 R$4.250,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado 
pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº:436/2019
b) Licitação Nrº:5/2019
c) Modalidade:Tomada de Preços:
d) Data Homologação:11/06/2019
e) Objeto Homologado:REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE 
NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE, CONVÊNIO MINISTERIO 
DO TURISMO - CR 846963/2017 MTUR/CAIXA, CONFORME 
SOLICITADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE, 
LAZER E CULTURA - SEMELC
13.392.0012.1.509. - Convenio Reforma do Teatro Municipal
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: HELIO TSUNEO IKINO EIRELI
CNPJ/CPF: 04.287.991/0001-96

Valor Total Homologado - R$331.323,28

Pregoeiro
VANDERLEI SANTOS CARDOSO

Nova Brasilândia DOeste, 11 de junho de 2019. 
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Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL DE NOVA 
BRASILANDIA D´OESTE - RO, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 846963-2017/
MTUR/CAIXA

1,00 R$331.323,28 R$331.323,28

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA ,  no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve:
02.007.15.451.0013.1.504.4.4.90.51.00.00. - OBRAS E 
INSTALAÇÕES

01 – ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº:476/2019
b) Licitação Nrº:8/2019
c) Modalidade:Tomada de Preços
d) Data Adjuticação:30/05/2019
e) Objeto da Licitação:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 
TSD EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM SUPER-
FICIAL MEIO FIO E SARJETA, CONFORME RECURSO 
CONVÊNIO Nº. 386/DPCN/2017 - PROGRAMA CALHA 
NORTE GOVERNO FEDERAL
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor:  DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA
CNPJ/CPF:  03.058.241/0001-80
 

Valor Total Homologado - R$ 459.998,81

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho 
correspondente(s).

Nova Brasilândia DOeste,30 de maio de 2019. 

HELIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº:931/2019
b) Licitação Nrº:25/2019
c) Modalidade:Dispensa:
d) Data Homologação:12/06/2019
e) Objeto Homologado:AQUISIÇÃO DE BOLO GELADO 
EM PEDAÇO DE 100 GRAMAS CADA
13.392.0012.2.088. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
CULTURAIS
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: OSOWSKI & OSOWSKI LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.538.443/0001-17

Valor Total Homologado - R$6.000,00

Pregoeiro

Nova Brasilândia DOeste, 12 de junho de 2019. 
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BRASILANDIA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD EM 
VIAS URBANAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL 
MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE RO

1 R$459.998,81 R$ 459.998,81

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 Bolo gelado dividido em pedaços pensando 100 gramas cada, 
envolto em papel alumínio (bolo pão de ló mergulhado em 
calda contendo leite, leite condensado, leite de coco, essência 
de baunilha e passado em coco ralado

600KG R$10,00 R$6.000,00



PUBLICAÇÕES OFICIAIS
Rondônia, sábado e domingo, 15 e 16 de junho de 2019 - Correio Popular2-5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº:2039/2018
b) Licitação Nrº:25/2019
c) Modalidade:Pregão:
d) Data Homologação:11/06/2019
e) Objeto Homologado:Aquisição de implementos agrícolas 
(roçadeira hidráulica, perfurador de solo, carrreta agrícola, 
sulcador e grade aradora) visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme pactuado 
no Convênio 251/2018/PGE/RO celebrado entre o Município 
de Nova Brasilândia D’Oeste e Governo do Estado por inter-
médio da Secretaria de Estado da Agricultura.
20.606.0014.1.602. - Convenio Aquisição de Implementos 
Agricolas nº251/201/PGE/RO
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 22.825.872/0001-21

Valor Total Homologado - R$16.695,00

Pregoeiro
VILDIMARK CARDOSO DOS SANTOS

Nova Brasilândia DOeste, 11 de junho de 2019. 

HELIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº:2039/2018
b) Licitação Nrº:25/2019
c) Modalidade:Pregão:
d) Data Homologação:11/06/2019
e) Objeto Homologado:Aquisição de implementos agrícolas 
(roçadeira hidráulica, perfurador de solo, carrreta agrícola, 
sulcador e grade aradora) visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme pactuado 
no Convênio 251/2018/PGE/RO celebrado entre o Município 
de Nova Brasilândia D’Oeste e Governo do Estado por inter-
médio da Secretaria de Estado da Agricultura.
20.606.0014.1.602. - Convenio Aquisição de Implementos 
Agricolas nº251/201/PGE/RO
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: ALGOR METALURGICA LTDA
CNPJ/CPF: 19.138.457/0001-95

Valor Total Homologado - R$10.250,00

Pregoeiro
VILDIMARK CARDOSO DOS SANTOS

Nova Brasilândia DOeste, 11 de junho de 2019. 

HELIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº:2039/2018
b) Licitação Nrº:25/2019
c) Modalidade:Pregão:
d) Data Homologação:11/06/2019
e) Objeto Homologado:Aquisição de implementos agrícolas 
(roçadeira hidráulica, perfurador de solo, carrreta agrícola, 
sulcador e grade aradora) visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme pactuado 
no Convênio 251/2018/PGE/RO celebrado entre o Município 
de Nova Brasilândia D’Oeste e Governo do Estado por inter-
médio da Secretaria de Estado da Agricultura.
20.606.0014.1.602. - Convenio Aquisição de Implementos 
Agricolas nº251/201/PGE/RO
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: ALEMÃO REPRESENTAÇÕES COMER-
CIAIS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 26.246.234/0001-07

Valor Total Homologado - R$28.040,00

Pregoeiro
VILDIMARK CARDOSO DOS SANTOS

Nova Brasilândia DOeste, 11 de junho de 2019. 

HELIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº:2039/2018
b) Licitação Nrº:25/2019
c) Modalidade:Pregão:
d) Data Homologação:11/06/2019
e) Objeto Homologado:Aquisição de implementos agrícolas 
(roçadeira hidráulica, perfurador de solo, carrreta agrícola, 
sulcador e grade aradora) visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme pactuado 
no Convênio 251/2018/PGE/RO celebrado entre o Município 
de Nova Brasilândia D’Oeste e Governo do Estado por inter-
médio da Secretaria de Estado da Agricultura.
20.606.0014.1.602. - Convenio Aquisição de Implementos 
Agricolas nº251/201/PGE/RO
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: P.D.V. PEÇAS EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 28.737.608/0001-12

Valor Total Homologado - R$2.270,00

Pregoeiro
VILDIMARK CARDOSO DOS SANTOS

Nova Brasilândia DOeste, 11 de junho de 2019. 

HELIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
5 GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO, COM 14 

DISCOS DE 26 POLEGADAS, EQUIPADA COM PNEUS.
1,00 R$16.695,00 R$16.695,00

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
3 CARRETA AGRÍCOLA METALICA, COM MINIMO DE 

5 TONELADAS, EIXO TANDEM, COM BASCULANTE 
HIDRAULICO ATRAVÉS DE PISTÃO, COM PNEUS, 
ARO 16 COM 06 FUROS, DIMENSÃO MINIMA 3,00 X 
1,80 X 0,97 MTS, COM SOBRE TAMPA.

2,00 R$14.020,00 R$28.040,00

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
1 ROÇADEIRA HIDRAÚLICA COM RODA GUIA: OPERA NA POSIÇÃO 

CENTRAL OU DESLOCADA À DIREITA, LARGURA MINIMA DO 
CORTE 1500MM, ALTURA MINIMA DO CORTE 40-140MM, ROTAÇÃO 
MINIMA DOS RAÇADORES A 540 RPM DA TDP, ACOPLAMENTO 3 
PONTO, CAT. II TOMADA DE POTÊNCIA, CARDAN, SEM CORREIAS.

1,00 R$5.850,00 R$5.850,00

2 PERFURADOR DE SOLO: C/ 02 BROCAS DE 12” E UMA DE 18”, 
PENETRAÇÃO MINIMA DAS BROCAS (MM) 1000, ROTAÇÃO 
MINIMA DAS BROCAS (RPM) 540, POTÊNCIA NO MOTOR  50 CV, 
LARGURA MINIMA 850 MM, ALTURA MINIMA 1850 MM.

1,00 R$4.400,00 R$4.400,00

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
4 SULCADOR PARA CANA, COM MINIMO DE 01 

LINHA COM MINIMO DE 930MM DE LARGURA, COM 
ABERTURA MINIMA DA HASTE 520/820MM, PESO 
MINIMO APROXIMADO DE 190 KG, CONSTRUIDO 
EM VIGAS TUBULARES DE ALTA RESISTENCIA

1,00 R$2.270,00 R$2.270,00

ERRATA EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N°. 088/2019 

PROCESSO N°. 136/SEMEC/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SE-
RINGUEIRAS/RO
C O N T R AT A D A :  VA N D E R L E I  P E R E I R A 
CNPJ: N° 28.541.470/0001-81

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA, ORA QUALIFICADA, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA 
E EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO 
SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/
REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACES-
SÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, EM 
CONFORMIDADE COM AS NOTAS DE EMPENHOS 
Nº.908/2019, Nº.909/2019, Nº.910/2019, Nº911/2019.  
ONDE SE LÊ: VALOR R$= 24.245,90 (vinte e quatro 
mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) 
LEIA-SE: VALOR R$= 25.674,70 (vinte e cinco mil 
e seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos) 
PRAZO: O prazo do contrato será de  06 (seis) meses a con-
tar da data da assinatura ou até que seja executado o objeto, 
podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes 
de acordo com o artigo 57, Inc. II da Lei Federal 8.666/93. 

SERINGUEIRAS 14 de Maio de 2019

ASSINAM

L E O N I L D E  A L F L E N  G A R D A  –  P R E F E I TA 

CRISTIANO SANTOS TAMANDARÉ  – SECRETÁRIO 
VANDERLEI PEREIRA - CONTRATADA 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

EXTRATO CONTRATO N°. 094/2019
PROCESSO N°148/SEMEC/2019 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SE-
RINGUEIRAS/RO
CONTRATADA: FAZ CONCRETO COMERCIO E SER-
VIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: N° 27.262.269/0001-00 

OBJETO: O presente contrato visa o estabelecimento 
das regras, condições, direitos e obrigações, que constitui 
seu objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
PINOQUIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO, 
ESPECIFICAÇAO TECNICA, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSI-
ÇAO DE CUSTO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, 
COMPOSIÇÃO DE CUSTO E MEMORIA DE CAL-
CULO E DEMAIS DOCUMENTOS DO CONVENIO 
N°843247/2017 MINISTERIO DA DEFESA PROGRA-
MA CALHA NORTE E TERMO DE CONVENIO N°319/
DPCN/2017 E NOTA DE EMPENHO Nº.524/2019.   
VALOR R$=  283.311,16 ( duzentos e oitenta e três 
mil, trezentos e onze reais e dezesseis centavos) 
PRAZO: O prazo para prestação dos serviços será de 180 
(cento e oitenta) dias a partir da assinatura, podendo o 
mesmo ser prorrogado por termos aditivo a critério das partes 
e do interesse do serviço público como permite o inciso do 
artigo 57 e 65 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores modificações. 

SERINGUEIRAS/RO, 11  de Junho de 2019.

ASSINAM

L E O N I L D E  A L F L E N  G A R D A –  P R E F E I TA 

CRISTIANO SANTOS TAMANDARÉ– SECRETÁRIO 
FAZ CONCRETO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 
ME – CONTRATADA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS



Rondônia, sábado e domingo, 15 e 16 de junho de 2019 - Correio Popular
PUBLICAÇÕES OFICIAIS2-6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº:476/2019
b) Licitação Nrº:8/2019
c) Modalidade:Tomada de Preços:
d) Data Homologação   :06/06/2019
e) Objeto Homologado  :PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 
EM TSD EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM SU-
PERFICIAL MEIO FIO E SARJETA, CONFORME RE-
CURSO CONVÊNIO Nº. 386/DPCN/2017 - PROGRAMA 
CALHA NORTE GOVERNO FEDERAL
15.451.0013.1.504. - Convenio Pavimentação Asfaltica de 
Ruas e Avenidas
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 03.058.241/0001-80

Valor Total Homologado - R$459.998,81

Pregoeiro
VANDERLEI SANTOS CARDOSO

Nova Brasilândia DOeste, 06 de junho de 2019. 

HELIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD EM 
VIAS URBANAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL 
MEIO FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE RO

1,00 R$459.998,81 R$459.998,81

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

 
  Via do GABINETE 

Estado de Rondônia 
Município de Ji-Paraná 

 
Secretaria Municipal de Administração 

Gerência Geral de Recursos Humanos 
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Nº. 003/2019 
Ao Senhor: 

GERALDO MARTINS DE SOUZA 

 
 
 

Por ordem do Senhor Secretário Municipal de Administração do 
Município de Ji-Paraná-RO, o titular da Gerência Geral de Recursos Humanos, infra firmada. 

Considerando também, que foi encaminhada a notificação de 
comparecimento em 14/02/2019. 

Vimos através deste EDITAL DE COMPARECIMENTO, dirigido ao 
senhor GERALDO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, servidor público, portador do RG n. 
234.376- SSP/RO e do CPF n. 191.566.182-04, ocupante do cargo efetivo de Motorista 
Veículos Pesados 40h matricula n. 10259, lotado na Secretaria Municipal de Administração 
cientifica-lhe que deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação 
deste EDITAL, comparecer na sede desta Gerência, localizada à Avenida 2 de Abril nº. 1701, 2º 
piso, Bairro Urupá, em Ji-Paraná-RO, para tomar conhecimento de sua situação e dos 
procedimentos necessários para regularização junto a Prefeitura Municipal. 
 

                                                 
Ji-Paraná-RO, 19 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 

Inês da Silva Primo  
 Gerente G. de R. Humanos Interinamente 

Dec. n. 10256/GAB/PMJP/2018 
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                            EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/GGRHA N.º 049/2019 

 
O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais, atendendo 

a solicitação da Secretaria Municipal de Fazenda, através do Memorando n. 0175/SEMFAZ/19,  e 

considerando a Vacância do servidor que pediu exoneração, CONVOCA, para fins de contratação 

sob o Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Ji-Paraná, o(s) 

candidato(s) e cargo(s) abaixo mencionado(s), aprovado(s) no Concurso Público, EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº01/2017/JI-PARANÁ/RO/13 DE DEZEMBRO DE 2017, publicado 

no D. O. M. Nº. 2695, em 14/12/2017, referente aos Processos nº. 1-13601/2016 e 1-13387/2017, 

Resultado Final e Decreto de homologação n. 9295/GAB/PM/JP/2018, publicado no D.O.M. Nº. 

2797, em 17/05/2018, Decreto N. 9376/GAB/PM/JP/2018 que retifica o Resultado Final, publicado 

no D.O.M. Nº 2806, em 30/05/2018 e publicação da Retificação do Anexo único do Decreto  N. 

9376/GAB/PM/JP/2018 no D.O.M. Nº 2810 de 07/06/2018. 

 
Cargo: S03 - CONTADOR 

Vaga: SEMAD/SEMFAZ 
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS. 

378.307-3 ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT 71,00 4º 
 354.320-0 MAKCIWALDO PAIVA MUGRAVE 70,00 5º 
301.205-0 JOSENITA DUTRA LANA 70,00 6º 

 
 
1. O (s) candidato (s) acima classificado(s) no Concurso Público do Município, conforme Edital n.º 

001/2017, após considerado Apto, através de Perícia Médica realizada pela Junta Médica Oficial do 

Município de Ji-Paraná/RO, deverão ordenar os documentos exigidos, de acordo com a relação a 

seguir e apresentá-los à GGRH/SEMAD, situada a Avenida 02 de Abril, nº.1701, Bairro  Urupá, 

CEP: 78.961-904- Telefone: (69) 3416-4000/3411-4239, para fins de conferência no prazo de até 72 

(Setenta e Duas) horas após a entrega e posse, nos dias úteis no período de 17/06/2019 à 16/07/2019, 

de Segunda a Sexta-feira no horário das 07h30min às 13h30min. 

 
Ji-Paraná, 14 de junho de 2019. 

 
João Vianney Passos de S. Junior 

Secretário Municipal de Administração 
Dec. nº 10254/GAB/PM/JP/2018 

  
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria de Estado de Assistência e  
Desenvolvimento Social – SEAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

 

 

                   

__________________________________________________________________________ 
Av. Marechal Rondon nº 1380 – Centro – CEP: 76.900-101 – Ji-Paraná – Rondônia 

CNPJ: 04.092.672/0001-25 – Fone/Fax: (69) 3416-4188 – E-mail: semas_jp@yahoo.com.br 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 
RESIDENCIAL MORAR MELHOR II (APARTAMENTOS) 

 
 

EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº02/2019 
 

 
DESCLASSIFICAÇÃO DE ONZE CANDIDATOS 
SORTEADOS COM ENDEREÇO DO RESIDENCIAL 
MORAR MELHOR II / PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA - FASE II / PROGRAMA MORADA NOVA NA 
CIDADE DE JI-PARANÁ. 

 
 
Considerando o EDITAL Nº. 01/2015/HABITAÇÃO/JI-

PARANÁ/DEMANDA HABITACIONAL que, entre outros, torna público que 
realizará o cadastramento de demanda para pré-seleção de famílias no 
Programa Minha Casa, Minha Vida - Fase II, no âmbito do Programa Nacional 
de Habitação Urbana – PNHU e Programa Estadual Morada Nova, onde as 
inscrições ocorreram no período de 16 a 26 de Outubro de 2015, em Ji-
Paraná/RO;  
 

Considerando que as famílias cadastradas foram analisadas e 
devem atender aos termos da PORTARIA Nº 412, DE 06 DE AGOSTO DE 
2015, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, que estabelece as diretrizes do 
Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, Programa Minha Casa, 
Minha Vida – PMCMV – Fase II; 
 

Considerando o sorteio de candidatos, bem como o sorteio de 
endereços das unidades habitacionais; 
 

Considerando as determinações contidas na Portaria nº 412 de 
06/08/2015/Ministério das Cidades de cumprir junto ao Banco do Brasil, Agente 
Financeiro Gestor dos recursos e responsável pela execução do 
empreendimento, os prazos pré-estabelecidos para que seja possível a 
contratação dos beneficiários junto ao Banco, objetivando posterior entrega das 
moradias; 

 
 Considerando as desistências formais pelos beneficiários; 

 
 
RESOLVE: 

  
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria de Estado de Assistência e  
Desenvolvimento Social – SEAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

 

 

                   

__________________________________________________________________________ 
Av. Marechal Rondon nº 1380 – Centro – CEP: 76.900-101 – Ji-Paraná – Rondônia 

CNPJ: 04.092.672/0001-25 – Fone/Fax: (69) 3416-4188 – E-mail: semas_jp@yahoo.com.br 

 
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por intermédio da Secretária 

Municipal de Assistência Social - SEMAS, Maria Sonia Grande Reigota 
Ferreira, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, e pelo Regimento Interno da Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Ji-paraná – SEMAS, TORNA PÚBLICO a 
DESCLASSIFICAÇÃO de 10 (dez) candidatos a beneficiários sorteados com 
endereço no Residencial MORAR MELHOR II, Programa Minha Casa, Minha 
Vida – Fase II / Programa Morada Nova na cidade de Ji-Paraná, conforme 
descrito na planilha abaixo:  
 
 

SQ 
NOME DO BENEFICIÁRIO 

DESCLASSIFICADO  
/ MOTIVO 

CPF LOGRADOURO LT QD BL NºAPTO PAVIMENTO 

1.  ADRIANO DE OLIVEIRA 
SIMÕS (DESISTENTE) 929.723.812-20 RUA 07 03 04 03 44 TERCEIRO 

2.  ALESSANDRA SILVA 
FURTADO (DESISTENTE) 038.210.622-90 RUA 08 01 04 06 42 TERCEIRO 

3.  ELIENE LINO PEREIRA 
(DESISTENTE) 704.912.752-34 RUA 06 03 03 12 44 TERCEIRO 

4.  EVANDRA ROSA DA CRUZ 
OLIVEIRA (DESISTENTE) 967.010.562-53 RUA 08 01 04 02 22 SEGUNDO 

5.  GENESIO RAMOS BARBOSA 
(DESISTENTE) 051.833.082-68 RUA 11 01 06 02 14 TERREO 

6.  JOSE JONAS PEREIRA 
ALVES (DESISTENTE) 598.762.639-00 RUA 08 03 04 08 12 PRIMEIRO 

7.  MARIA TAILANE DE SOUSA 
(DESISTENTE) 035.392.332-02 RUA 07 03 04 05 12 TERREO 

8.  OBERTO OLIVEIRA DA SILVA 
(DESISTENTE) 013.349.412-89 RUA 09 03 05 03 42 TERCEIRO 

9.  SIRLENI SOUZA FRANCO 
(DESISTENTE) 271.927.252-34 RUA 11 01 06 03 14 TERREO 

10.  YURI ALVES PEREIRA 
OLIVEIRA (DESISTENTE) 016.273.972-99 RUA 05 03 03 05 43 TERCEIRO 

 
 
 

 Ji-Paraná, 13 de junho de 2019. 
 

 
 
 
 
 

Maria Sônia Grande Reigota Ferreira 
Secretária Municipal de Assistência Social 

Decreto nº 10577/GAB/PMJP/2019 
 
 

 
  Via do GABINETE 

Estado de Rondônia 
Município de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
Gerência Geral de Recursos Humanos 
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DOCUMENTAÇÃO PARA A POSSE 
TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
1 (uma) 
original Fotografia 3x4 (recente)  - 

2 (duas) 
cópias Cédula de Identidade Autenticadas em Cartório de 

Distribuição e Notas 

2 (duas) 
cópias 

CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros 
documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser expedido 
através da internet. 

Autenticadas em Cartório 
Site: 

www.receita.fazenda.gov.br 
1 (uma) 
cópia Título de Eleitor. Autenticada em Cartório de 

Distribuição e Notas 
1 (uma) 
cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. Emitida através do site 

www.tre.gov.br 
1 (uma) 
cópia e 
Original 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Cópia das paginas da 
fotografia e da Identificação 

Original e 2 
(duas) 

cópias, de 
cada. 

Comprovante de Escolaridade/Habilitação e Histórico deve estar de acordo 
com Anexo I - Requisitos - do Edital n. Edital De Concurso Público 
Nº01/2017/Ji-Paraná/RO/13 De Dezembro de 2017, e ainda, ter o 
reconhecimento de órgão oficial. Não será aceito outro tipo de comprovação 
que não esteja de acordo com o previsto. 

Autenticadas em Cartório de 
Distribuição e Notas 

01(uma) 
cópia 

Carteira de Registro Profissional (Conselho ou Classe) e  
Comprovante de Regularidade junto ao respectivo órgão 
 

Autenticadas em Cartório de 
Distribuição e Notas 

1 (uma) 
cópia 

Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de Assistência 
ao Servidor Público – PASEP. ou Cartão Cidadão/ ou Documento fornecido 
pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil que conste o Número - (Se 
o candidato não for cadastrado deverá Declarar não ser cadastrado). 

Autenticadas em Cartório de 
Distribuição e Notas 

2 (duas)  Carteira Nacional de Habilitação - CNH “B” e Comprovante de experiência 
de 02 anos (Para o cargo de Motorista). 

Autenticadas em Cartório de 
Distribuição e Notas 

1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento ou Casamento - 

1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos de 

Idade 
1 (uma) 
cópia 

Cartão de Vacina dos Dependentes menores de 04 anos e Declaração de 
freqüência Escolar dos maiores de 05 anos. - 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público. 
Obs.: Caso ocupa, deverá apresentar também Certidão, expedida pelo órgão 
empregador/RH,  contendo as seguintes especificações: o cargo, 
escolaridade exigida para o exercício do cargo, a carga horária 
contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias, horários, escala de plantão e 
a unidade administrativa em que exerce suas funções. 

Com Firma Reconhecida 

2 (duas) 
originais 

Declaração de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do 
Serviço Público (De emissão do próprio candidato). Com firma reconhecida. 

2 (duas) 
originais 

Declaração informando sobre a existência ou não de Investigações Criminais, 
Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure como 
indiciado ou parte (De emissão do próprio candidato). 

Com firma reconhecida. 

1 (uma) 
cópia 

Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada e 
comprovante do SIGAP - envio da Declaração de Bens e Renda ao Tribunal 
de Contas. 

através do site: 
www.receitafederal.ro.gov.br 

 
SIGAP 

www.tce.ro.gov.br 
1 (uma) 
cópia 

Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação 
(Destinada ao sexo masculino) - 

1 (uma) Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do - 

 
  Via do GABINETE 

Estado de Rondônia 
Município de Ji-Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
Gerência Geral de Recursos Humanos 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

PALÁCIO URUPÁ: Avenida 02 de Abril,1701- Bairro Urupá - Ji-Paraná – Rondônia - CEP 76.900-149 - CNPJ 04.092.672/0001-25 
Fone: (69) 3411-4239 site: www.ji-parana.ro.gov.br          email: ggrh@ji-parana.ro.gov.br 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
cópia candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou 

se for o caso cópia do contrato de locação) 
1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Conta Corrente da Caixa Econômica Federal (Pessoa Física), 
caso possua. - 

1 (uma) 
original Prova de Quitação com  a Fazenda Pública do Município de Ji-Paraná-RO. Emitida através do site 

www.ji-parana.ro.gov.br 
1 (uma) 
original Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Emitida e validada através 

do site: www.tce.ro.gov.br 

2 (cópias)  Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos últimos 5 
(cinco) anos. 

Emitida e validada através 
do site: 

www.justicafederal.jus.br 

1 (uma) 
original 

Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal do 
Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da 
Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. 

Podendo ser emitida através 
de site específico, do órgão 
da comarca onde residiu nos 

últimos 5 (cinco) anos. 
site www.tjro.jus.br e 
validar ou solicitar no 

FORUM 

2 (duas) 
originais 

Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o (a) mesmo (a) 
deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser comprovada através de 
documento oficial. 

Com firma reconhecida. 

 Exame Admissional expedido pela Junta Médica Oficial do  
município - localizada no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde.  
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364 - Fone: (69) 3411-4251 

- 

 Atestado de Sanidade Física e Mental, expedido pela Junta Médica  
Oficial do Município, localizada no Prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde. Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

02 duas) 
cópias 

(simples) 

 
Jornal da Convocação;  Deverá constar data da 

publicação e Edital completo 

OBS: No ato da Posse o candidato deverá estar de posse dos documentos originais.  
 

 
ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE 

 
CARGO Requisito/Escolaridade 

CONTADOR - 40 HORAS Ensino Superior em Ciências Contábeis e Registro no Conselho de Classe  
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AVISO DE EDITAL DE 
LEILÃO PÚBLICO 002/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MON-
TE NEGRO, através da Leiloeira FLAVIA 
LAÍS COSTA NASCIMENTO, torna a pú-
blico para conhecimento dos interessados que 
fará realizar na forma do disposto, o Leilão nº. 
002/2019, do tipo MAIOR LANCE por lote 
para venda ao público, classificados como 
antieconômicos e inservíveis, observadas as 
condições estabelecidas no edital, cuja reali-
zação dar-se-á em 19 dias do mês de Junho 
de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h20min 
horário local, no pátio da Secretaria de 
Obras, em Monte Negro. Visitações dias 13 
a 19/06/2019. Cópias do Edital poderão ser 
adquiridas na Prefeitura Municipal com o Sr. 
Valdeci Moraes Junior. Maiores informa-
ções: (69) 3530-2478/99252-0219 ou com 
a Leiloeira (69) 98488-3774/99219-4497.

FLÁVIA LAÍS C. NASCIMENTO
Leiloeira

PEDIDO DE OUTORGA DE ÁGUA
O SENHOR ADEMAR PAGUNG, CPF: 
579356022-04, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO A SECRETARIA 
DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL - SEDAM, A OUTORGA DE 
USO DE ÁGUA, PARA IRRIGAÇÃO DO 
PLANTIO DE CAFÉ E MARACUJÁ EM 
SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA 
LINHA RO-481 KM 16 SENTIDO SAN-
TANA DO GUAPORÉ   NO MUNICÍPIO 
DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO.

SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DO 
DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS
A Empresa MADEIREIRA ESPLANADA 
LTDA, com sede à RODOVIA RO-387,  
KM-75,  DISTRITO DE BOA VISTA 
DO PACARANA na cidade de ESPIGÃO 
D’OESTE,  ESTADO DE RONDONIA 
devidamente cadastrado no CNPJ/MF nº 
14.191.772/0001-62, Inscrição Estadual nº , 
0000000341274-1,  torna público que reque-
reu junto a COREH/SEDAM, em 15 DE JU-
NHO DE 2019, a solicitação de OUTORGA 
DO DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS  SUBTERRÂNEO para CAP-
TAÇÃO ÁGUA DE POÇO TUBULAR, 
cujo ponto está localizado na Coordenada 
Geográfica  11° 00’ 42,50” S  60° 50’ 50,93” 
W, no pátio da  MADEREIRA ESPLANA-
DA, RODOVIA RO-387 KM-75,  na  cidade 
de ESPIGÃO D’OESTE (Distrito de Boa 
Vista do Pacarana), Estado de RONDÔ-
NIA cuja água será utilizada nas atividades de 
SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRA EM BRUTO.

ESPIGÃO D’OESTE-RO, 15 DE JUNHO 
DE 2019.

MARCOS HEIZEN
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 549.901.499-04

PEDIDO DE LICENÇAS PRÉVIA, 
DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO
A Empresa MADEIREIRA ESPLANADA 
LTDA, com sede à RODOVIA RO-387,   
KM-75,  DISTRITO DE BOA VISTA 
DO PACARANA na cidade de ESPIGÃO 
D’OESTE,  ESTADO DE RONDONIA 
devidamente cadastrado no CNPJ/MF nº 
14.191.772/0001-62, Inscrição Estadual nº , 
0000000341274-1,  torna público que reque-
reu junto a COREH/SEDAM, em 15 DE JU-
NHO DE 2019,  as LICENÇAS PRÉVIA, 
DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO de 
Poço Tubular  localizado na  Coordenada Ge-
ográfica 11° 00’ 42,50” S  60° 50’ 50,93” W, 
no pátio da  MADEREIRA ESPLANADA, 
RODOVIA RO-387 KM-75,  na  cidade de 
ESPIGÃO D’OESTE (Distrito de Boa Vis-
ta do Pacarana), Estado de RONDÔNIA 
cuja água será utilizada nas atividades de 
SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRA EM BRUTO.

ESPIGÃO D’OESTE-RO, 15 DE JUNHO 
DE 2019.

MARCOS HEIZEN
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 549.901.499-04

EXTRATO CONTRATO Nº. 092/2019
PROCESSO N°. 1044/SEMEC/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE SERINGUEIRAS/RO
C O N T R A T A D A :  G O N Ç A L -
VES PEREIRA & CIA LTDA - ME 
CNPJ: N° 01.663.698/0001-98
OBJETO: O presente contrato visa o estabele-
cimento das regras, condições, direitos e obri-
gações, que constitui seu objeto: CONTRA-
TAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇAO  DO PROJETO DE 
REDE  DE DISTRIBUIÇAO  DE ENERGIA 
ELETRICA EM TENSAO NOMINAL PRI-
MARIA DE 13.8KV E SECUNDARIA DE 
220/127V, 01 POSTO DE TRANSFORMA-
ÇAO  DE 45KVA COM MURETA DE ME-
DIÇAO E QUADRO DE DISTRIBUIÇAO 
NA ESCOLA MUNICIPAL VENCESLAU 
BRAZ,  NO MUNICIPIO DE SERINGUEI-
RAS/RO, CONFORME PLANILHA ORÇA-
MENTÁRIA,  MEMORIA DE CALCULO, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
E NOTA DE EMPENHO Nº.1051/2019. 
VALOR R$= 47.015,45 (quarenta e sete mil, 
quinze reais e quarenta e cinco centavos) 
PRAZO: O prazo para prestação dos ser-
viços será de 90 (noventa) dias a partir da 
ordem de serviço, podendo o mesmo ser 
prorrogado por termos aditivo a critério 
das partes e do interesse do serviço público 
como permite o inciso do artigo 57 e 65 da 
Lei nº. 8.666/93 e posteriores modificações. 

SERINGUEIRAS 03 de Junho de 2019 

ASSINAM

LEONILDE ALFLEN GARDA – PREFEITA 
CRISTIANO SANTOS TAMANDARÉ– 
SECRETÁRIO
GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA - 
ME- CONTRATADA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019 
Ampla Participação
A Prefeitura de Santa Luzia D´Oeste-RO, tor-
na público a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 48/2019, Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados na administração pú-
blica, através de fornecimento de gestão de 
sistemas, havendo a necessidade da implanta-
ção, conversão dos dados, migração e treina-
mento, sendo posteriormente disponibilizado 
a licença de uso e manutenção dos sistemas 
na área orçamentária, contábil, tesouraria, 
patrimônio, almoxarifado, protocolo, folha 
de pagamento - RH, compras/licitação, 
tributária/nota fiscal eletrônica, portal de 
transparência e atendimento, a fim de atender 
as Secretaria Municipal de Administração e 
Fazenda, Secretaria Municipal do Trabalho e 
Assistência Social, Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Santa Luzia do Oeste. 
No valor R$ 433.396,20 (quatrocentos e 
trinta e três trezentos e noventa e seis mil 
e vinte e seis centavos). Advindo do pro-
cesso 371/2019. ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA - 03/07/2019 - Horário: 11:00hs 
(Horário de Brasília). Para mais informações, 
as mesmas poderão ser obtidas através do 
Edital em anexo nos seguintes endereços 
eletrônicos www.santaluzia.ro.gov.br,  www.
licitanet.com.br, cplm.santaluzia.ro
@hotmail.com e no Fone 69 3434 2262.

Santa Luzia D Oeste – RO, 14 de Junho de 
2019.
 

NILSON GREGÓRIO NETO
Pregoeiro

RESUMO DE CONTRATO
Contrato nº 50/2019. Processo nº: 
1-396/2019.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VALE DO PARAISO/RO.
Contratado ELIVELTON RODRIGUES 
PEREIRA.

Objeto: desta contratação a aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura família 
conforme memorando de nº 46/2019/SE-
MECE, para os alunos da rede de educação 
básica publica, verba FNDE/PNAE, de 
acordo com a chamada publica nº 02/2019 o 
qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, independentemente de anexação ou 
transcrição.
Vigência: O presente contrato vigera pelo 
prazo de 08 (oito) meses contados após a 
assinatura do presente instrumento.

Valor Total: R$ 4.000,00 (quatro mil re-
ais). 

Data de Assinatura: 11/06/2019.        
Interveniente: SEMECE. 

Vale do Paraíso/RO, 14 de Junho de 2019.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal.

(assinado em 14/03/2019 ás 10h18min)

RESUMO DE CONTRATO
Contrato nº 49/2019. Processo nº: 1-396/2019.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VALE DO PARAISO/RO.
Contratado  ANDERSON ROGERIO 
SAITER.

Objeto: desta contratação a aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura família 
conforme memorando de nº 46/2019/SE-
MECE, para os alunos da rede de educação 
básica publica, verba FNDE/PNAE, de 
acordo com a chamada publica nº 02/2019 o 
qual fica fazendo parte integrante do presente 
contrato, independentemente de anexação ou 
transcrição.
Vigência: O presente contrato vigera pelo 
prazo de 08 (oito) meses contados após a 
assinatura do presente instrumento.

 Valor Total: R$ 19.585,36 (dezenove mil 
quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta 
e seis centavos).

Data de Assinatura: 11/06/2019.        
Interveniente: SEMECE. 

Vale do Paraíso/RO, 14 de Junho de 2019.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal.

(assinado em 14/03/2019 ás 10h25min)

AVISO DE SUSPENSÃO 
DE  LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 08/CPL/2019
O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO/
RO, através da COMISSÃO PERMANEN-
TE DE LICITAÇÃO – CPL, instituída pelo 
Decreto Municipal nº: 5928 de 20 Maio 
de 2019, torna público para conhecimento 
de interessados, que a LICITAÇÃO, sob a 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº:   
008/CPL/2019, OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em EXECUÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL, COM IMPLANTAÇÃO DE 
FAIXAS ELEVADAS, para a realização da 
obra neste Município de Vale do Paraíso - RO. 
A implantação da sinalização vertical e hori-
zontal será executada na malha viária urbana, 
principalmente nas imediações de escolas 
publicas, proporcionando mais segurança aos 
alunos e deverão ser executadas por técnicos 
especializados com conhecimento das normas 
e dos equipamentos apropriados para a execu-
ção dos serviços, utilizando equipamentos de 
segurança e sinalizando visualmente os locais 
que serão executados os serviços atendendo as 
normas de segurança em vigência, conforme 
o projeto básico em anexo, Executivo, Plano 
de Trabalho, Orçamento descritivo, projeto, 
Planilhas orçamentárias, cronograma fisco 
financeiro, memória de calculo e composição 
dos custos anexos. 
Com sessão de abertura marcada para o dia 
10/07/2019 as 10:00 hs,  esta SUSPENSA em 
virtude da solicitação a ao pedido alteração 
do Convênio nº 002/2018 /PJ/DER/RO, con-
forme  Oficio protocolado Ao Excelentíssimo 
Senhor Neil Aldrin Faria Gonzaga Diretor 
Geral do DETRAN-RO Porto Velho – RO, 
dia 05/06/2019 pelo Prefeito Charles Luis 
Pinheiro.

O Aviso e Edital juntamente com seus Anexos 
serão Republicados com uma nova data ainda 
a ser definida para abertura do Certame.

Informações Complementares: Sala de Li-
citações da Prefeitura Municipal de Vale do 
Paraíso - RO, sito à Av. Paraíso, 2601, Setor 
01, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, 
em horário de expediente das 07h00min às 
13h00min horas, e-mail: cpl.net@outlook.
com.  Para maiores informações através do 
telefone (69) 3464-1462 ou 3464-1005.

Vale do Paraíso – RO, 13 de Junho de 2019. 

Eliandra Vitoria da Silva
Presidente da CPL

Decreto nº 5828 de 20/05/2019

AVISO DE CHAMADA 
PÚBLICA Nº 004/CPL/2019

PARA CREDENCIAMENTO DE 01 (UMA) 
CLÍNICA/COMUNIDADE TERAPÊUTICA
PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDEN-
TES QUÍMICOS, ÁLCOOL E DROGAS.
A Estância Turística Ouro Preto do Oeste, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação 
nomeada pelo Decreto Municipal nº 10.866/
GP/17, torna Público aos interessados e 
a quem possa interessar A CHAMADA 
PÚBLICA Nº 004/CPL/2019, que será 
realizada a sessão pública para recebimento 
dos documentos para habilitação no dia 22 
DE JULHO DE 2019 ÀS 8h:00 na sala da 
CPL – Comissão Permanente de Licitações, 
localizada na Av. Daniel Comboni nº. 1156. 
Tendo como objeto: o credenciamento de 01 
(uma) clínica/comunidade terapêutica, com 
o objetivo do Poder Executivo Municipal, 
repassar o valor de R$ 108.000,00 (Cento e 
Oito Mil Reais) em parcelas no valor de R$ 
9.000,00 (Nove Mil Reais) por mês, durante 
o período de 12 (doze) meses, destinados 
ao custeio de despesas com a recuperação 
de dependentes químicos, álcool e drogas. 
A clínica/comunidade terapêutica, deverá 
estar situada na área geográfica da Estância 
Turística Ouro Preto do Oeste-RO, e se en-
contrar em conformidade com a Lei Federal nº 
13.019/2014, e com o Decreto Municipal de 
11874 de 20 de setembro de 2018, conforme 
as especificações constantes no processo ad-
ministrativo nº 1488/SEMSAU/2019. A pasta 
técnica impressa, com o inteiro teor do Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
estará à disposição para consulta, no endereço 
supramencionado no horário comercial, das 
7h30 às 13h30 de 2ª a 6ª feira os interessa-
dos poderão obter a cópia impressa integral 
do edital. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
dirigidos à Comissão Permanente de Licita-
ção. Através dos (Telefones: 69 (3461-5269), 
(3461-4795) e (3461-5167). 

Ouro Preto do Oeste/RO, 14 de Junho de 
2019.

Eliabe Leone de Souza
Presidente /CPL/DEC/GP/10.866/17

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DO VALE DO PARAÍSO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DO VALE DO PARAÍSO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DO VALE DO PARAÍSO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURO PRETO DO OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA LUZIA D’ OESTE

http://www.santaluzia.ro.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
mailto:cplm.santaluzia.ro@hotmail.com
mailto:cplm.santaluzia.ro@hotmail.com
mailto:cpl.net@outlook.com
mailto:cpl.net@outlook.com
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, HELIO DA SILVA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, 
a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº:1579/2018
b) Licitação Nrº:2/2019
c) Modalidade:Tomada de Preços:
d) Data Homologação:11/06/2019
e) Objeto Homologado:Contratação de empresa especial-
izada para a reforma geral da escola municipal Machado de 
Assis, em conformidade com o Processo Administrativo n° 
1579/2018 e especificações técnicas e condições constantes 
nos anexos abaixo listados, partes integrantes e inseparáveis 
deste edital. Os recursos destinados a execução desta obra 
são oriundos do convênio nº. 314/PGE/2018.
12.361.0009.1.079. - Convenio Reforma da Escola Machado 
de Assis
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: E A DE JESUS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ/CPF: 21.832.538/0001-32

Valor Total Homologado - R$358.852,29

Pregoeiro
VANDERLEI SANTOS CARDOSO

Nova Brasilândia DOeste, 11 de junho de 2019. 

HELIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA 
BRASILANDIA D’OESTE

Item Descrição Quant. Valor Unit. Valor. Total
1 REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL MACHADO DE ASSIS, 
LOCALIZADA NA RUA RIACHUELO, 3275 SETOR 
14, CONTEMPLANDO UMA ÁREA DE 1.818,45 M², 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOS, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA COM COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, 
ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PLANTA 
DE REFORMA.

1,00 R$358.852,29 R$358.852,29

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JI-PARANÁ

 
  Via do GABINETE 

Estado de Rondônia 
Município de Ji-Paraná 

 
Secretaria Municipal de Administração 

Gerência Geral de Recursos Humanos 
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Nº. 003/2019 
Ao Senhor: 

GERALDO MARTINS DE SOUZA 

 
 
 

Por ordem do Senhor Secretário Municipal de Administração do 
Município de Ji-Paraná-RO, o titular da Gerência Geral de Recursos Humanos, infra firmada. 

Considerando também, que foi encaminhada a notificação de 
comparecimento em 14/02/2019. 

Vimos através deste EDITAL DE COMPARECIMENTO, dirigido ao 
senhor GERALDO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, servidor público, portador do RG n. 
234.376- SSP/RO e do CPF n. 191.566.182-04, ocupante do cargo efetivo de Motorista 
Veículos Pesados 40h matricula n. 10259, lotado na Secretaria Municipal de Administração 
cientifica-lhe que deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação 
deste EDITAL, comparecer na sede desta Gerência, localizada à Avenida 2 de Abril nº. 1701, 2º 
piso, Bairro Urupá, em Ji-Paraná-RO, para tomar conhecimento de sua situação e dos 
procedimentos necessários para regularização junto a Prefeitura Municipal. 
 

                                                 
Ji-Paraná-RO, 19 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 

Inês da Silva Primo  
 Gerente G. de R. Humanos Interinamente 

Dec. n. 10256/GAB/PMJP/2018 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
  Via do GABINETE 

Estado de Rondônia 
Município de Ji-Paraná 

 
Secretaria Municipal de Administração 

Gerência Geral de Recursos Humanos 
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Nº. 003/2019 
Ao Senhor: 

GERALDO MARTINS DE SOUZA 

 
 
 

Por ordem do Senhor Secretário Municipal de Administração do 
Município de Ji-Paraná-RO, o titular da Gerência Geral de Recursos Humanos, infra firmada. 

Considerando também, que foi encaminhada a notificação de 
comparecimento em 14/02/2019. 

Vimos através deste EDITAL DE COMPARECIMENTO, dirigido ao 
senhor GERALDO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, servidor público, portador do RG n. 
234.376- SSP/RO e do CPF n. 191.566.182-04, ocupante do cargo efetivo de Motorista 
Veículos Pesados 40h matricula n. 10259, lotado na Secretaria Municipal de Administração 
cientifica-lhe que deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação 
deste EDITAL, comparecer na sede desta Gerência, localizada à Avenida 2 de Abril nº. 1701, 2º 
piso, Bairro Urupá, em Ji-Paraná-RO, para tomar conhecimento de sua situação e dos 
procedimentos necessários para regularização junto a Prefeitura Municipal. 
 

                                                 
Ji-Paraná-RO, 19 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 

Inês da Silva Primo  
 Gerente G. de R. Humanos Interinamente 

Dec. n. 10256/GAB/PMJP/2018 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMAD/GGRHA N.º 050/2019 

 
O Secretário Municipal de Administração de Ji-Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

atendendo a solicitação da 1ª Promotoria de Justiça de Ji-Paraná, através dos Ofícios  n. 1045 e 

1232/2019/1ªPJJP-NAE, CONVOCA, para fins de contratação sob o Regime Jurídico Estatutário 

dos Servidores Públicos do Município de Ji-Paraná, o(s) candidato(s) e cargo(s) abaixo 

mencionado(s), aprovado(s) no Concurso Público, EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

Nº01/2017/JI-PARANÁ/RO/13 DE DEZEMBRO DE 2017, publicado no D. O. M. Nº. 2695, 

em 14/12/2017, referente aos Processos nº. 1-13601/2016 e 1-13387/2017, Resultado Final e 

Decreto de homologação n. 9295/GAB/PM/JP/2018, publicado no D.O.M. Nº. 2797, em 

17/05/2018, Decreto N. 9376/GAB/PM/JP/2018 que retifica o Resultado Final, publicado no 

D.O.M. Nº 2806, em 30/05/2018 e publicação da Retificação do Anexo único do Decreto  N. 

9376/GAB/PM/JP/2018 no D.O.M. Nº 2810 de 07/06/2018. 

 
Vaga: SEMUSA LOTAÇÃO NO CAPS 
Cargo: S40 - PSICÓLOGO DE SAÚDE MENTAL - 40 HORAS 
INSCRIÇÃO NOME NOTA FINAL CLASS. 

352.952-5 CAMILA GARCIA GALVÃO COSTA SCHROCK 66,00 3º 
 
1. O (s) candidato (s) acima classificado(s) no Concurso Público do Município, conforme Edital n.º 
001/2017, após considerado Apto, através de Perícia Médica realizada pela Junta Médica Oficial do 
Município de Ji-Paraná/RO, deverão ordenar os documentos exigidos, de acordo com a relação a 
seguir e apresentá-los à GGRH/SEMAD, situada a Avenida 02 de Abril, nº.1701, Bairro  Urupá, 
CEP: 78.961-904- Telefone: (69) 3416-4000/3411-4239, para fins de conferência no prazo de até 72 
(Setenta e Duas) horas após a entrega e posse, nos dias úteis no período de 17/06/2019 à 
16/07/2019, de Segunda a Sexta-feira no horário das 07h30min às 13h30min. 
 
 

 
Ji-Paraná, 14 de junho de 2019. 

 
 
 

João Vianney Passos de S. Junior 
Secretário Municipal de Administração 

Dec. nº 10254/GAB/PM/JP/2018 
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CONSELHO MUNICIPAL DA 

PESSOA IDOSA - CMPI 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 

DE JI-PARANÁ 
 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - CMPI de Ji-Paraná, Rondônia, no uso de suas 
atribuições que lhe confere pela Lei Municipal nº 939, de 21 de Setembro de 1999, bem como o seu 
Regimento Interno aprovado através da Resolução n°001/CMPI/2018, de 20 de Março de 2018, 
sendo um órgão interlocutor de caráter consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador, de 
composição paritária e vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social, com finalidade de 
coordenar a Política Municipal do Idoso. 

 
RESOLVE: 

 
1. Dos objetivos 
 1.1 - Convocar as entidades que atuam direta e indiretamente na área de atenção ao idoso, 

de âmbito municipal a participar do processo eleitoral para escolha dos representantes da 
sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal da Pessoa Idosa -CMPI de Ji-Paraná 
para o biênio 2019/2021. 

  
2. Data e Local 
 2.1 - O Fórum será realizado no dia 28 de junho de 2019 das 9 horas às 11 horas na Casa dos 

Conselhos, situada na Avenida 22 de Novembro, nº 1045, Bairro Casa Preta. 
 

3. Das Inscrições e Representações 
 3.1 - As Entidades voltadas à atenção ao Idoso do Município de Ji-Paraná/RO que pretendem 

se candidatar deverão apresentar os representantes e seus respectivos suplentes por meio 
de ofício a ser protocolado na Casa dos Conselhos. 

  
 3.2 - Serão eleitas seis (06) entidades para composição do Conselho Municipal da Pessoa 

Idosa – CMPI. 
 

 3.3 - O CMPI será composto por doze (12) membros titulares, sendo seis (06) representantes 
da Sociedade Civil e seis (06) representantes do Poder Público, com seus respectivos 
suplentes. 
 

 3.4 - Os representantes do Prefeito Municipal, titulares e suplentes, serão indicados pelo 

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES QUE ATUAM NA 
ÁREA DE ATENÇÃO AO IDOSO NO MUNICIPIO DE JI-PARANÁ PARA O 
PROCESSO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOR O 
CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA NO BIÊNIO 2019/2021. 
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CONSELHO MUNICIPAL DA 

PESSOA IDOSA - CMPI 
mesmo. 

Parágrafo único: Podem ser conselheiros, representante do Poder Público, os 
servidores concursados e/ou comissionados, porém o servidor público ocupante tão 
somente de cargo ou emprego em comissão na administração pública deterá o 
mandato enquanto nela se mantiver. 
 

 3.5 - As entidades da sociedade civil, só poderão indicar representantes se estiverem 
atuando nas áreas de atendimento ao idoso. 

  
 3.6 - Os representantes da sociedade civil serão eleitos por ocasião do Fórum Municipal do 

CMPI, dentre unidades de atendimento, associações e/ou organizações governamentais, 
representantes de entidades da sociedade civil, diretamente ligadas à defesa de direitos ou 
ao atendimento à pessoa idosa, legalmente instituída e em regular funcionamento no 
Município. 

 
4. Do Processo Eleitoral 
 4.1 - Os representantes das entidades não governamentais a que se refere o inciso II serão 

eleitos em Assembléia própria realizada através de Fórum de Eleição convocado 
especialmente para esta finalidade. Poderão ser eleitas entidades de defesa de direitos e de 
atendimento ao idoso nas diversas modalidades, entidades de profissionais que atuam na 
área da gerontologia e entidades de classe vinculadas a idosos aposentados. Poderão ser 
indicados por sua representação através de ofício até o dia 27 de junho de 2019, na Casa 
dos Conselhos situada na Avenida 22 de Novembro. Nº 1045, Bairro Casa Preta. 

 
I - A Plenária presente deverá julgar a validade das indicações entregues até a eleição. 
 
II - Podem ser conselheiros representantes da sociedade civil, usuários, familiares, 
pessoas envolvidas com as políticas de direitos da pessoa idosa. 

 
4.2 - As instituições, unidades de atendimento ou movimentos que participarão do Fórum 
da Sociedade Civil deverão estar com atendimento no município, e poderão indicar quantos 
membros manifestarem interesse no processo eleitoral. 
 
4.3 - A função do membro do CMPI é considerado de interesse público e relevante, e não 
será remunerada. 
 

5. Dos critérios para ser candidato a conselheiro 
 5.1 - Para ser membro do CMPI o candidato deverá: 

I- Ser brasileiro; 
II- Ter reconhecida idoneidade moral; 
III- Ter idade igual ou superior a 21 anos; 
IV- Ter residência ou trabalho no município; 
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CONSELHO MUNICIPAL DA 

PESSOA IDOSA - CMPI 
V- Estar pleno gozo dos direitos políticos. 

 
6. Dos participantes 
 6.1 - Os representantes da sociedade civil, membros representantes comunidades e 

associações, usuários, famílias, participantes de movimentos envolvidos com a política dos 
direitos da pessoa idosa. 

  
7. Do direito a voto 
 7.1 - Os representantes da sociedade civil serão divididos em grupos por representação, 

sendo que o plenário presente elegerá o titular e o suplente, respeitando a paridade entre 
representantes, e usuários/familiar das associações e organizações governamentais e não 
governamentais. 
 

 7.2 - Em caso de empate a comissão do CMPI gestão 2017/2019, definirá seu critério de 
desempate. 
 

 7.3 - O representante das associações e organizações governamentais e não governamentais 
que não fizer presente no Fórum será desqualificada sua indicação. 
 

8. Da publicidade 
 8.1 - A publicidade deste edital se dará: 

I- Com sua publicação no site da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná; 
II- Com sua publicação em jornal de circulação municipal;  

 
9. Da proclamação dos eleitos e da posse 
 9.1 - A proclamação dos eleitos para gestão do CMPI 2019/2021 será realizada pela 

Presidente gestão 2017/2019, devendo ocorrer logo após o término da eleição. 
  
 9.2 - A posse dos Conselheiros, bem como a escolha da nova diretoria do CMPI para o biênio 

2019/2021, ocorrerá no dia 05 de julho de 2019, na Casa dos Conselhos situada na Avenida 
22 de Novembro. Nº 1045, Bairro Casa Preta. 
 

 9.3 - Os casos omissos serão definidos na Assembléia, através de votação. 
 
 

Ji-Paraná, 14 de Junho de 2019. 
 
 
 

 
Carla Rozana da Silva Vieira 
Presidente/CMPI/Ji-Paraná-RO 

DECRETO N° 7821/GAB/PM/JP/2017 
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Estado de Rondônia 
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Secretaria Municipal de Administração 
Gerência Geral de Recursos Humanos 
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DOCUMENTAÇÃO PARA A POSSE 

TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
1 (uma) 
original Fotografia 3x4 (recente)  - 

2 (duas) 
cópias Cédula de Identidade Autenticadas em Cartório de 

Distribuição e Notas 

2 (duas) 
cópias 

CPF/MF (não sendo aceito a numeração disponibilizada em outros 
documentos de identificação). Em caso de 2ª via, o mesmo pode ser 
expedido através da internet. 

Autenticadas em Cartório 
Site: 

www.receita.fazenda.gov.br 
1 (uma) 
cópia Título de Eleitor. Autenticada em Cartório de 

Distribuição e Notas 
1 (uma) 
cópia Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. Emitida através do site 

www.tre.gov.br 
1 (uma) 
cópia e 
Original 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Cópia das paginas da 
fotografia e da Identificação 

Original e 2 
(duas) 

cópias, de 
cada. 

Comprovante de Escolaridade/Habilitação e Histórico deve estar de acordo 
com Anexo I - Requisitos - do Edital n. Edital De Concurso Público 
Nº01/2017/Ji-Paraná/RO/13 De Dezembro de 2017, e ainda, ter o 
reconhecimento de órgão oficial. Não será aceito outro tipo de comprovação 
que não esteja de acordo com o previsto. 

Autenticadas em Cartório de 
Distribuição e Notas 

01(uma) 
cópia 

Carteira de Registro Profissional (Conselho ou Classe) e  
Comprovante de Regularidade junto ao respectivo órgão 
 

Autenticadas em Cartório de 
Distribuição e Notas 

1 (uma) 
cópia 

Cartão do Programa de Integração Social – PIS ou Programa de Assistência 
ao Servidor Público – PASEP. ou Cartão Cidadão/ ou Documento 
fornecido pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil que conste o 
Número - (Se o candidato não for cadastrado deverá Declarar não ser 
cadastrado). 

Autenticadas em Cartório de 
Distribuição e Notas 

2 (duas)  Carteira Nacional de Habilitação - CNH “B” e Comprovante de experiência 
de 02 anos (Para o cargo de Motorista). 

Autenticadas em Cartório de 
Distribuição e Notas 

1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento ou Casamento - 

1 (uma) 
cópia Certidão de Nascimento dos Dependentes Legais Menores de 18 Anos de 

Idade 
1 (uma) 
cópia 

Cartão de Vacina dos Dependentes menores de 04 anos e Declaração de 
freqüência Escolar dos maiores de 05 anos. - 

2 (duas) 
originais 

Declaração do candidato informando se ocupa ou não cargo público. 
Obs.: Caso ocupa, deverá apresentar também Certidão, expedida pelo 
órgão empregador/RH,  contendo as seguintes especificações: o cargo, 
escolaridade exigida para o exercício do cargo, a carga horária 
contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias, horários, escala de plantão 
e a unidade administrativa em que exerce suas funções. 

Com Firma Reconhecida 

2 (duas) 
originais 

Declaração de existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do 
Serviço Público (De emissão do próprio candidato). Com firma reconhecida. 

2 (duas) 
originais 

Declaração informando sobre a existência ou não de Investigações 
Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure 
como indiciado ou parte (De emissão do próprio candidato). 

Com firma reconhecida. 

1 (uma) 
cópia 

Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, atualizada e 
comprovante do SIGAP - envio da Declaração de Bens e Renda ao 
Tribunal de Contas. 

através do site: 
www.receitafederal.ro.gov.br 

 
SIGAP 

www.tce.ro.gov.br 
1 (uma) 
cópia 

Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação 
(Destinada ao sexo masculino) - 
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TIPO DOCUMENTOS OBSERVAÇÃO 
1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Residência (caso o comprovante não esteja em nome do 
candidato, apresentar Declaração do proprietário do imóvel que ali reside ou 
se for o caso cópia do contrato de locação) 

- 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Conta Corrente da Caixa Econômica Federal (Pessoa 
Física), caso possua. - 

1 (uma) 
original Prova de Quitação com  a Fazenda Pública do Município de Ji-Paraná-RO. Emitida através do site 

www.ji-parana.ro.gov.br 
1 (uma) 
original Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Emitida e validada através 

do site: www.tce.ro.gov.br 

2 (cópias)  Certidão Negativa da Justiça Federal, da comarca aonde residiu nos últimos 
5 (cinco) anos. 

Emitida e validada através 
do site: 

www.justicafederal.jus.br 

1 (uma) 
original 

Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal 
do Fórum da Comarca, de residência do candidato no Estado de Rondônia ou 
da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. 

Podendo ser emitida através 
de site específico, do órgão 
da comarca onde residiu nos 

últimos 5 (cinco) anos. 
site www.tjro.jus.br e 
validar ou solicitar no 

FORUM 

2 (duas) 
originais 

Caso o nome do (a) candidato (a) tenha sofrido alterações, o (a) mesmo (a) 
deverá declarar a mudança ocorrida, devendo ser comprovada através de 
documento oficial. 

Com firma reconhecida. 

 Exame Admissional expedido pela Junta Médica Oficial do  
município - localizada no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde.  
Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364 - Fone: (69) 3411-4251 

- 

 Atestado de Sanidade Física e Mental, expedido pela Junta Médica  
Oficial do Município, localizada no Prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde. Endereço: Rua Menezes Filho c/ a BR 364; 

- 

02 duas) 
cópias 

(simples) 

 
Jornal da Convocação;  Deverá constar data da 

publicação e Edital completo 

OBS: No ato da Posse o candidato deverá estar de posse dos documentos originais.  
 

 
ANEXO I - REQUISITO/ESCOLARIDADE 

CARGO Requisito/Escolaridade 

PSICÓLOGO DE SAÚDE 
MENTAL- CAPS  - 40 horas 

Ensino Superior em Psicologia e Residência em Saúde Mental ou Saúde 
Coletiva ou Residência em Saúde da Família e Registro no Conselho de 
Classe; 
ou Ensino Superior em Psicologia de Saúde Mental ou Saúde Coletiva 
ou Saúde da Família e Comunidade e Registro no Conselho de Classe  

 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVORADA D’OESTE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TEIXEIRÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 021/ASJUR/2019
Processo Administrativo: GI-301/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO
Contratado: EMPRESA JORNALÍSTICA C. P. DE RON-
DONIA LTDA.
Objeto: O presente CONTRATO tem por objeto a prestação 
de publicações de atos oficiais em jornais de grande circulação 
e sua divulgação.
Prazo: O presente contrato é celebrado pelo prazo de 12 
(doze) meses a contar da assinatura do contrato e da ordem 
de serviço, podendo ser prorrogado, se houver necessidade.

Valor: Dá-se ao contrato o valor total de R$ 46.950,00 (qua-
renta e seis mil e novecentos e cinquenta reais).

Data: Teixeirópolis/RO, 10 de Junho de 2019.

Assinam: 
EMPRESA JORNALÍSTICA C. P. DE RONDONIA LTDA

Almiro Soares
Antônio Zotesso
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