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COMPROMISSO DE FORNEC¡MENTO, S^OB DEMANDA, DE MICRO COMPUTADORES,
GELEBRADO ENTRE O SERVTçO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUN|C|PIO
DE SOROCABA E A E. R. SOLUçOES DE TNFORMAT¡CA LTD4.......

o sERVtço turoruoMo oe Ácul E EscoTo do município de
Sorocaba, com sede à Avenida Comendador Camilo Júlio, 255 -
Jardim lbiti do Paço - Sorocaba/SP - CEP.: 18086-000, inscrito no
CNPJ/MF sob o no 71.480.560.0001/39, neste ato representado
pelo seu Diretor Geral, senhor TIAGO SUCKOW DA SILVA
CAMARGO GUIMARÃES, portador da Cédula de ldentidade RG
no 33.780.781-4 e CPF no 282.319.448-77 , doravante denominado
simplesmente SAAE, e a E. R. SOLUçöeS oe INFORMÁT|GA
LTDA., com sede à Avenida Senador Cesar Vergueiro, no 1069,
Salas 04105 - Bairro Jardim São Luiz, na cidade de Ribeirão
Preto/SP - CEP.: 14.020-500, inscrita no CNPJ-MF sob o no

05.778.325/0001-13, representada neste ato, pelo seu Diretor
Comercial, senhor GEORGE EDUARDO SALIBY, portador da
Cédula de ldentidade RG no 7.854.271-6 e CPF no 982.913.358-
34 e pelo Diretor Administrativo, senhor ANDRÉ LUÍS MACHADO
PELICIONI, portador da Cédula de ldentidade RG no 18.658.107 e
CPF no 248.785.548-78, doravante designada DETENTORA,
resolvem firmar o presente compromisso para REGISTRO DE
PREçOS constantes no edital do Pregäo Eletrônico no 4812021 -
Processo Administrativo no 836112019 - SAAE, e as cláusulas a
seg uir reciprocamente aceitas.

PRIMEIRA - Objeto.

1.1. A DETENTOFùA, em decorrência da homologação que lhe
foi feita no Processo Administrativo no 8361/2019 - SAAE, obriga-se a fornecer para o
SAAE, micro computadores, destinado a Diretoria Administrativa e Financeira, conforme
a quantidade estimada, especificaçäo, marca e preço apresentado:
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VALOR
TOTAL (R$)¡TEM QTDE. UNID. ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO MARCA

VALOR
uNtr. (R$)

0t 350 CJ MICRO COMPUTADOR 8 GB
RAM 5OO GB HD
Especificações:
Placa mãe:

Lenovo 5.702,85

il

1.995.997,50
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Deverá ser do mesmo fabricante
do equipamento ofertado, não
podendo ser de livre
comercialização no mercado,
sendo que o modelo e fabricante
deverá estar serigrafado na PCB
(printed circuit board) em
processo industrial não sendo
permitidas etiquetas e adesivos
ou quaisquer alteraçöes na
mesma. Devera possuir a
tecnologia de segurança trusted
platform module (TPM) versäo
2.0, integrado a placa mãe.
Chipset do mesmo fabricante do
processador ofertado.
Barramento de dados da
comunicação da motherboard
com os periféricos colnpatível
com o Padräo PCI ou PCI-
express com, no mínimo, 1 (um)
slot de expansão M.2.
Sistema de detecção de intrusão
de chassis com acionador
instalado no gabinete que
permite a detecção de abertura,
ainda que o equipamento esteja
desligado da fonte de energia.
Bios
A bios deverá ser desenvolvida
pelo mesmo fabricante do
equipamento ou ter direitos
(copyright) sobre a bios desde
que apresentada comprovaçäo.
Serão aceitas soluçöes em
regime de O&M ou
personalizadas, desde que o
faþricante possua direitos totais
(cpyright) sobre o bios.
As atualizações quando
necessárias, deverão ser
disponibilizadas no website do
fabricante.
Bios em português ou inglês,
desenvolvida em conformidade
com a especificaçäo UEFI 2.1

Redigido por Caren F, Rodrigues - Chefe SL r DA/SL
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(http//www. uef i. org ).
A comprovaçäo de
compatibilidade do fabricante
com o padräo UEFI deve ser
comprovada por meio do site
http//www.uefi.org/members na
categoria membros.
Tipo flash memory utilizando
memoria não volátil e
reprogramável, com capacidade
de proteção contra gravação,
realizada por software.
Suporte a ACPI 2.0 (advanced
configuration and power
interface) com controle
automático de rotaçäo do
ventilador da CPU.
Capacidade de proteçäo da
memória flash contra gravação
realizada por intermédio da
desativação de opção por
software em configuração no
setup do bios.
Possuir controle de permissöes
de acesso através de senhas,
sendo uma pa"a inicializar o
computador e outra para os
recursos de administração do
bios (power on e setup,
respectivamente). 

I

Deverá o equipamento dispor de 
Isoftware. 
ICaracterísticas: 
I

Software de diagnóstico capazl
de ser executado (inicializado) a 

I

partir da UEFI (unified extensible 
Ifirmware interface) ou do 
I

firmware do equipamento a fim 
Ide permitir o teste do 
I

equipamento com independência 
I

do sistema operacional instalado. 
I

Software de diagnóstico deverá 
|

ser capaz de informar através de 
I

tela gráfica o fabricante e modelo 
Ido equipamento; processador;l

memória RAM; firmware do I il
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equipamento; capacidade do
disco rígido.
Deverá verifica¡ testar e emitir
relato rio através de tela gráfica
que mostre andamento do teste
dos seguintes componentes:
processador; memória; disco
rígido (ou memória de
armazenamento).
Deverá possuir LOG de eventos
gerados pelo bios firmware do
sistema que ao menos grave os
registros críticos em memória
flash não volátil possibilitando o
administrador local ou remoto ter
visibilidade dos eventos
ocorridos.
Deverá possuir campo editável,
com recurso para registro de
informações como por exemplo,
o número do patrimônio do
equipamento devendo o mesmo
poder ser lido remotamente via
comandos.
Utilizaçäo
O equipamento deverá ser
especificamente desenvolvido
para uso corporativo, não sendo
aceitos equipamentos
desenvolvidos para uso
doméstico.
Essa característica deve ser
comprovada através do site do
fabricante.
Sistema operacional
O sistema operacional do
equipamento deverá ser
obrigatoriamente Microsoft
Windows 10 professional e 64
bits no idioma português do
brasil.
Processador
Devera possuir, no mínimo, dois
núcleos de processamento.
Deverá ter processamento em 64
bits (modo AMD64 ou EM64T) e +

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL r I
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incluir as instruçöes do padrão
SSE4.1 e SSE4.2.
Deverá ter frequência de relógio
mínima de 2.7 GHZ ou superior e
possuir memoria cache total de
no mínimo, 6 MB (seis
megabytes).
O processador deverá ser da
última geração suportada pelo
fabricante do equipamento em
linha corporativa. Exemplo: se o
fabricante possuir equipamentos
com processadores de oitava
geraçäo, o equipamento ofertado
deve necessariamente, estar
equipado com processadores de
oitava geração.
Deverá ser projetado para
efetuar computaçäo simultânea
de 32 bits e 64 bits.
O cooler do processador deverá
ser fabricado pelo fornecedor do
processador, ou do equipamento
ou fornecido em regime
comprovado de OEM se
necessário.
Devera possuir adaptador gráfico
integrado ao processador.
Deverá atingir performance,
mínima de 7.000 (sete mil)
pontos, no performance test 8 da
passmark software. O
desempenho
Deverá ser comprovado por
intermédio de resultados de
benchmark, disponíveis em
http:üurunv, cpu benchmark. neVcp
u_list.php utilizando o adaptador
integrado.
Memória RAM (random access
momory). Devera possuir
memoria mínima de I GB (oito
gigabytes).
Tipo SDRAM DDR-4 e
velocidade de, no mínimo, 2400
MHZ. fn,
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Devera possui¡ no mínimo 1

(um) slot livre após a
configuração final do
equipamento.
Deverá possuir expansão para,
no mínimo 32 GB (trinta e dois
gigabytes).
Portas de comunicaçäo
Mínimo de 6 (seis) portas USB
3.1. Sendo pelo menos 2 (duas)
localizadas na parte frontal do
gabinete, näo sendo aceitas
portas usb instaladas em placa
PCl, utilizaçäo de hubs ou
adaptadores - as portas devem
fazer parle do projeto original do
equipamento proposto.
02 (duas) saídas de vídeo, sendo
01 (uma) em HDIUI ou
displayport e a segunda
analógica (VGA) ou digital em
HDMI ou displayport, desde que
fornece adaptador para VGA.
Conectores multimidia divididos
em 01(um) MIC-IN e 1 (um)
headphone-out na parte frontal
do equipamento para facilitar o
uso de microfones e fones de
ouvido.
01 (uma) porta RJ-45, compatível
com padrão 1000BASE-T,
lOOBASE-TX E lOBASE-T.
Unidades de armazenamento
devera possuir 01 (uma) unidade
de disco rígido com capacidade
de 500 GB (quinhentos
gigabytes).
Padrão sata com velocidade
mínima de 3.0 GBIT/s velocidade
de rotação de, no mínimo, 7200
RPM.
Sem fio
Deverá possuir adaptador
wireless instalado compatível
com os padrões 802j1 B/G/N.
Teclado e mouse

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL Ø r DA/SL
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Deverá ser fornecido 01 (um)
teclado com no mínimo, 107
teclas padrão ABNT ll USB do
mesmo fabricante do
equipamento.
Deverá ser fornecido 01 (um)
mouse com 2 botöes + scroll,
ótico do mesmo fabricante do
equipamento.
Deverá ser fornecido mouse pad.
Alimentaçäo
Fonte de alimentaçäo externa de
1101220V AC chaveada
automaticamente com
capacidade para suportar a
máxima configuraçäo, permitida
pela placa mãe, possuindo
potência máxima de até 90 watts
e eficiência energética de 87o/o.

Capacidade para suportar a
máxima
Configuração permitida pela
placa mäe.
Monitor
Deverá acompanhar monitor com
tela de 21,5 polegadas. Deverá
ter resolução mínima de 1366 x
768 devera possuir tempo de
resposta de até I MS.
Deverá ter brilho de no mínimo
250CD|M2.
Deverá ter ajuste de altura com
pivot.
Deverá acompanhar um cabo de
vídeo
Compatível com uma das saídas
de vídeo do gabinete.
Devera possuir conectores VGA,
HDMI ou displayport.
Devera possuir conexöes padrão
VESA para permitir a fixaçäo do
gabinete quando necessário.
O monitor deverá ser da mesma
marca do fabricante do
equipamento ofertado ou
produzido em regime ODM. Näo

,Å \
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1.2. Todas as obrigaçöes e responsabilidade da DETENTORA
para a execução do objeto estäo descritas no edital e seus anexos, e devem ser
obedecidas integralmente sob pena das sançÕes estabelecidas.

1.3. As quantidades indicadas no subitem 1.1 da Cláusula
Primeira representam a estimativa de consumo para 12 (doze) meses, por tratar-se de
registro de preços, não há obrigação de aquisição total pelo SAAE.

1.4. A DETENTORA, incluída na Ata de Registro de
está obrigada a fornecer os materiais de acordo com a qualidade, características
apresentadas na proposta, nas condiçöes estabelecidas no ato convocatório,

?

marca

I

sendo aceito modelo de livre
comercialização no mercado
nem apenas personalizados com
etiquetas ou serigrafia da
logomarca do fabricante do
computador,
Gabinete
Deverá ser entregue solução
própria ou homologada pelo
fabricante, utilizando o padrão
VESA ou no pedestal do monitor
para permitir a fixaçäo ao monitor
quando necessário.
A soluçäo näo poderá se utilizar
de frisagens, usinagens em
geral, furacöes, emprego de
adesivos, fitas adesivas ou
quaisquer outros procedimentos
ou emprego de materiais
inadequados ou que visem
adaptar forçadamente o
equipamento ou suas partes.
Deverá ser do tipo mini desktop -
não será aceito gabinete tipo
minitorre ou desktops, devera
possuir no máximo 1,3 litro. Näo
serão aceitos com conectores ou
orifícios de ventilação na parte
superior da tampa. O gabinete
deverá ser tool-less.

TOTAL GERAL (R$) L995.997,50

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL-@



Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a a

Rreru" /3 ßLct2ozz

anexos e na própria Ata, sendo vedada qualquer substituição sem prévia concordância do
SAAE.

SEGUNDA -Prazo e condições de execução do objeto.

2.1. A DETENTORA é obrigada a entregar e descarregar o
objeto no Centro Administrativo e Operacional do SAAE, situado na Avenida Comendador
Camilo Júlio, no 255, Jardim lbiti do Paço, SorocabaiSP, das 08h às 15h.

2.2. O prazo máximo para entrega será de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento do Pedido de Compras totalmente firmado.

2.2.1. Correrá por conta da DETENTORA todo e
qualquer prejuízo causado ao objeto até o momento da entrega.

2.2.2. Os objetos serão considerados recebidos após
a conferência e aprovaçäo do fiscalizador do SAAE. Constatadas irregularidades nos
objetos entregues, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

2.2.2.1. Rejeitá-los no todo ou em parte se
não corresponderem às especificaçöes do edital e seus anexos, determinando suas
adequaçöes que deverão ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo de
responsabilidade da DETENTORA todas as despesas e riscos relativos à substituição.

2.3. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior,
caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento contratual, desde
que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhidos
pela Administração, sob pena de aplicaçäo das sançöes estabelecidas.

2.4. Fiscalização: O SAAE designará o senhor JAIME DE
SOUZA LIMA, do Setor de Tecnologia da lnformação e Gerenciamento de Contratos, CPF.:
015.628.479-02 e e-mail: iaimelima@sâaesorocaba.so.oov.br para representá-lo na
qualidade de fiscalizador do(a) ata de registro de preços/pedido de compras/contrato. O
fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalizaçâo.

2.5. Representação da DETENTORA: Deverão ser mantidos
os senhores GEORGE EDUARDO SALIBY e ANDRÉ IUíS MACHADO PELICIONI, como
prepostos e responsáveis pela execuçäo do objeto, que prestarão toda a assistência
necessária, devendo comparecer ao SAAE sempre que determinado pela fiscalizaçâo.

2.5.1. Qualquer ocorrência ou anormalidade, que
venha interferir na execuçäo do objeto, deverá ser comunicada ao SAAE imed mente

TERCEIRA - Recebimento do objeto

û

r I

SOROCABA

Redig¡do por Caren F, Rodrigues - Chefe 
"t -ø

t



Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

ATA No t13 tstctzozz

3.1. Recebimento provisório: provisoriamente, pero
responsável por seu recebimento (no verso da nota fiscal), para efeito de postårior
verificação da conformidade do objeto com a especificação.

3.2. Recebimento Definitivo: definitivamente, pero
responsável por sua fiscalizaçâo, após a verificação da qualidade, quantidade o material e
conseq uente aceitação.

QUARTA - Reajuste de preços e pagamentos.

4.1. os preços ofertados pela DETENTORA na presente Atade Registro de Preços,_ säo aqueles constantes de sua proposta final apräsentad" roPregão Eletrônico no 48t2021e da Cláusula Primeira do presel'rt" .orpi"misso, de acordocom a respectiva classificação constante do mapa comparativo Oe pieços dos autos doprocedimento licitatório, já embutidos todos os custos e despesaå diretas e indiretas
relacionadas com o integral fornecimento do objeto desta atå, como impostos, taxas,
tributos, frete, seguro, embalagens, encargos trabalhistas e previdenciários e outros qùË
porventura possam ocorrer.

4-2. os preços serão fixos e irreajustáveis durante todo operíodo de vigência da Ata de Registro dé preço.

4.3. A DETENTORA não será ressarcida de quaisquer
despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na presente Ata de Registro de
Preços, independentemente da causa que tenha däterminado a omissão.

4-4- Em cada fornecimento decorrente da presente Ata de
fe9i9!¡o de Preço, será observado qllnto ao preço, às cláusulas e .ondições constàntÀs
do editaldo Pregäo Eletrônico no +titzozt, bem córo do presente comprtmisso.

poderåo ser superio,", ltt'0,"t¡3ffin1: î:''.?:ü:,å:"ïi:"bËrËlifå'-ïn5fi":::"'å:
redução do preço de mercado, ainda que em caráier temporário, obrigada a comunicar aofiscalizador ou ao órgão elaborador da Ata de Registro de preços o novo preço, que
substituirá o preço então registrado.

, , 4.6- lndependente de solicitação da DETENTORA, os preços
reglstrados constantes desta Ata de Registro de Preço poderão ser revistos em decoirCn-ciade eventutlJg{rÿ!9_daquele praticaão no mercädö, cabendo ao órgão responsável
convocar a DETENTORA para estabelecer o novo valor.

do Estado, trimestrarr"rål' 
Os preços registrados serão publicados no iário Oficial '.

aa

T
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4.8.1. Na sexta feira da primeira semanasubsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatüra, concluído entresegunda e terça feira;

4.8.2. Na sexta feira da segunda semanasubsequente à do ato de conferência e aprovaçäo da nota fiscal¡ratura]îoillrrõ';il;
quarta e sexta-feira;

4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada peloDepartamento/Setor responsável no prazo de 05 (cinco) dias úteis, .ãnt"do, da data dasua apresentação;

4.9.1. A nota fiscar/fatura, será assinada e datadapeJ.o(:) fiscal(is) e, na sua ausência, a liberação poderá r"r r"åliràJr pãro chefe da áreasolicitante;

4.9.2. se forem constatados erros no documentofiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, apartir da apresentação do documento corrigido.

dias, contado a partir o" ÍJå',l.',1o3ïã,o,.H å:tffiL:#i,ïJi,îîoij'..1å,a 30 (trinta)

4.'10.1. Em caso de inobservância quanto ao critério depagamento, o SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, davariaçäo do "índice G.eral de-Preços de Mercado - IGPM", acumulado entre a data daexigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

cumprimento de ,,1r^ oo,,s"ç# 
t"o 

3;"r'f r"t"i.t¡|JS[å, :îår53Xî'0"ä',ffii1"î'ol
acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei Federal no a.o6olgg.

4.11. A nota fiscal deverá ser encaminhada ao fiscalizador epara o e-mail contratos@saaesorocaba.sp.gov.br.

QUINTA - Validade da Ata de Registro de preço

5.1. O prazo de validade da presente Ata de
rá de 12 (dozel meses, não admitindo prorrogáção, a partir da

de
de sua

Preços se
assinatura

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL-øl DA/SL
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5.1.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência, näo poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Pública que não
tenha participado do Pregão Eletrônico no 4812021.

5.1.2 A existência de preços registrados não obriga
o SAAE a firmar as contratações que deles poderäo advir, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislaçäo relativa às licitações, sendo assegurada ao
beneficiário do registro de preços a preferência de contratação em igualdade de condições.

SEXTA - Cancelamento do Registro de Preços

6.1. Assegurados o contraditório e a ampla defesa,
DETENTORA poderá ter sua ATA de Registro de Preços cancelada, quando:

6.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro
de Preços;

6.1.2.
SAAE não aceitar sua justificativa;

Deixar de aceitar o Pedido de Compra, se o

6.1.3.
este se tornar superior ao de mercado;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, se

6.1.4. Der causa ao cancelamento unilateral da Ata
de Registro de Preços;

6.1.5. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecuçäo
total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

6.1.6. Houver razöes
devidamente motivado e justificado pelo SAAE;

de interesse público,

6.1.7. Ficar constatado que a DETENTORA perdeu
qualquer das condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

6.2. O SAAE comunicará o cancelamento dos preços
registrados, nos casos aqui previstos, por correspondência, juntando-se comprovante aos
autos.

6.3. Sendo ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
DETENTOFIA, a comunicaçäo será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Säo

a

Paulo, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se can
registrados a partir da data da última publicação.

os preços

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL-eL r 12
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6.4. Em caso de cancelamento, a DETENTORA reconhece
integralmente os direitos do SAAE, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que o
cancelamento possa acarretar.

SÉflUn - Sançöes por inadimplemento.

7.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples
condiçäo do edital e/ou do presente compromisso ou pelo descumprimento parcial ou total
do mesmo, as partes ficaräo sujeitas às sançÕes e consequências legais previstas no art.
86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, em especial:

7.1.'1. Advertência, a critério do SAAE, nos casos de
descumprimento das condições de execução pela DETENTORA, quando não couber
as sanções pecuniárias.

7.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total da proposta, no caso da recusa injustificada da DETENTORA em assinar o pedido
de compras, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no
subitem Erro! Fonte de referência não encontrada. do edital;

7.1.3. Multa de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor
total da proposta, caso a DETENTOFùA não a mantenha, sem prejuízo das demais
sanções estabelecidas.

7.1.4. O não cumprimento dos prazos
estabelecidos para a execução do compromisso conforme estabelecido no edital e seus
anexos, acarretará à DETENTORA a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do(s)
item(ns) em desconformidade, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim
dos quais, se a execução nåo estiver regularizada, a ata de registro de preço poderá, a
critério do SAAE, ser cancelada;

7.1.5. ata de registro de preço, por dia de atraso, até
o limite de 1Oo/o (dez por cento), pelo descumprimento a qualquer cláusula;

7.1.6. Multa de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor
total da ata de registro de preço, em caso de cancelamento por inadimplência da
DETENTORA.

7.1.7. A licitante que, convocada dentro do prazo de
validade da sua proposta, näo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresenta
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, Íicará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se

SOROCABA

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL4y r 13



Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto ffi

refere o inciso Xlv do art.4 da Lei Federal 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,sem prejuízo das multas previstas em edital e no conträio e cjas oemais ðomínaçÕes legais(Art.70, Lei Federal 10.S2O1O2).
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7'3' Os casos de cancelamento, se eventualmente ocorrer,
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motivado nos autos do processò, 

"ir"gur"dos 
o contraditório e a 

"rprã

OITAVA - Recurso financeiro

8.1. A despesa decorrente do presente compromisso seráatendida através das dotaçÕes orçamentárias alocadas ao sAAE, apontando-se para essefim, no corrente ex-ercício financeiro, conforme ru¡ri.äorç"r"ntária no 23.02.00 4.4.90.5217 512 5005 2165 04.

NONA - valor total da ATA de Registro de preços.

9.1. o varor totar da presente ATA de Registro de preços,
mediante expectativa totat de consumo, importa 

"r-n$ ;.à;;.ä;õ"1nm mithão enovecentos e noventa e cinco mil e novecentos e noventa e sete reais e cinquentacentavos).

DÉcrMA - 
l;í:;oiti.n^" 

ao editat do pregão Etetrônico no

10.1. o cumprimento da presente Ata de Registro de preços
está vinculado aos termos do edital do pregão eletionião-Á; iañózì,-r"u, anexos e àproposta da DETENTORA apresentada ao P-rocesso AJministratívo no g361t2019 - SAAE.

10.2. Fica a DETENTORA obrigada a manter durante avigêncía desta Ata de Registro de Preços, todas as condiçÕes de habilitação e de
-qualificação exigidas por ocasião do 'processo 

licitatório,' devendo apresentar osdocumentos habilitatórios sempre que solicitados.

OÉClfvle pRtMEtRA - tegistação apticávet.

10.1. A presente Ata de

ATA No ll tsLctzo2z

istro de Preços será regid a peReg
disposições da Lei Fede ral no 10.52012002 e subsidi ar|amente na Leí Federal no 8.666/g3posteriores alterações, Decreto Munic ipal no 14.576 de 05t0912005, Decreto Municipal n18.475, de 03l0Bt2OiO, Lei Comp lementar no 123 de 141121200G, alterada pela LeiComplementar no 14T de 07/08/2014, o Código C ivil e Código de Defesa do Consumidor, ,r)

rRedigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL ?f1--------rü:-'
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sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer questão relativa
ao Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

'10.2. E, por estar assim justo e contratado, assinam a presente
Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02
(duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, 4Q d AI^ruJ-) de 2022

sERVrçO AUT OMO DE DE SOROCABA
Tiago Suckow da Silva uimarães - Diretor Geral

sERV|çO AUT ODE A E ESGOTO DE SOROCABA
Jaime de Souza Lima Analistas de asl

(

E Uç ES F TICA LTDA.
eEd o - Diretor Comercial

U DE INFO CA LTDA
Machado Pelicioni - Diretor Administrativo

E. R.
ndré Lu

Testemunhas:

01. 02

SOROCABA

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL-@ DA/SL
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DECLARAçAO
1. ldentificaçäo do Dirigente:

Nome: George Eduardo Satiby CpF: gg2.913.35g_34

Cargo: Diretor Comercial

Empresa: E. R. Soluções de tnformática Ltda.
Telefone:(16)3234-44g3lg8824-o624e-mail:@m.br
2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo l3-A, da Lei Orgânica doMunicípio, e no artigo 1o da Lei Municþål no 10.128, oe go de Nñaio ¿e )012, regulamentadapelo Decreto Municipal 20.786 ¿e 2s de setem'bro de 2013 e alterado pelo DecretoMunicipal no 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipótesesimpeditivas de contratação, e que:

(f) não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)inciso(s) --- do. referido artigo e, por essa razäo, apresento os documentos, certidões
9 i1foryaçöes complementares que entendo necessáriäs à veriricaçáó äas hipóteses deinelegibilidade.

Pç9-LAlor -ainda, sob as penas da leí, em especial aquelas previstas na Lei Federal no7'115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo zég oo có'oigo pänat irãlrioro" tdeológica),que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, de o.h'ýJ.J de 2022

E. R. ESD
Eduardo Sa

Diretor Comercial
RG no 7.854.271-6

TICA LTDA

SOROCABA

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL A
-87- 7 16



DECLARAçAO

1. ldentificação do Dirigente:

Nome: André Luís Machado Pelicioni CPF:248.785.548-78

Cargo: Diretor Admin istrativo

Empresa: E. R. Soluções de lnformática Ltda.

Telefone: (16) 3234-4433 I 98824-0624 e-mail: ersolucoes@ersolucoes.com.br

2. Declaração:

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-4, da Lei Orgânica do
Município, e no artigo 1o da Lei Municipal no 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto
Municipal no 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses
impeditivas de contratação, e que:

(f) näo incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

( ) tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)
inciso(s) do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidöes
e informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de
inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal no
7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade ldeológica),
que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Sorocaba, /Q de Ob./"b de 2022.

ES DE INFO TICA LTDA
dré Lu s Machado Pelicioni

iretor ministrativo
RG no 18.658.107

Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto
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TERMO DE CtÊNctA E DE NOT|F|CAçÃO
(coNTRATOS)

GONTRATANTE: serviço Autônomo de Água e Esgoto de sorocaba.
CONTRATADO: E. R. Soluções de lnformática Ltda.
GoNTRATO No (DE ORTGEM): 11 /sLct2o22
oBJETo: Fornecimento, sob demanda, de micro computadores.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seu_s aditamentos, bem como o acompanhamento de suaexecução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamenio 
'pelo 

Tribunal deContas do Estado de São Paulo, cujo trâmità pro."sJual ocorrärá pelo sistemaeletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias dasmanifestações de interesse, Despachos e DecisÕes, medíante regularcadastramento no Sistema de Proiesso Etetrônico, em consonância com oestabelecido na Resoluçäo no 0112011 do TCESp;

c) além de disponíveis. no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões quevierem a ser tomados, relativamente ao ríuoioo pro."rrã, .àião publicados noDiário oficial do Estado, Caderno do Podài Legislativo,'pãrt" do Tribunal deContas do Estado de São Paulo, em conformiðade com o artigo g0 da LeiComplementar no 709, de 14 dejaneiro oe tggg, ini¿ia;do-se, a f,artir de então, acontagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de procesro Ciuít;-

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas nomódulo eletrônico do "cadastro Corporativä tcesp - caorCÈsp,,, l.ìos termosprevistos no Artigo 20 das lnstruções nool/2020, conforme "Declaráçãotoesl JãAtualização Cadastral,' anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados

Prefeitura de
SOROCABA

O acompan
publicação;

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a

mentais,

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

hamento dos atos do processo até seu julgamento final e uentea)

se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas lega
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais coubér

soRocAEA

b)

Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL
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AUTORIDADE MÁXIMA DO
Nome: Tiago Suckow da Silv
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-77

RESPONSÁVCIS PELA
DISPENSA/INEXIGIBILI

Nome: Tiago Suckow da
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-77

RESPONSÁVCIS OUE

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Tiago Suckow d
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-

Nome: Calíxto Junior Antonucci e Silva
Cargo: Diretor Administrativo e Finan tro
CPF: 203.424.908-93

Pela CONTRATADA:

rge Saliby
IDiretor

CPF: 982.913.358-34

ORDENADOR DE D

Nome: Tiago Suckow d
Cargo: Diretor Geral
CPF: 282.319.448-

Sorocaba, Aq de 0h& de 2022

Guimarães

LICIT
DO CERTAME OU RAT|F|CAçÃO DA

o Guimarães

AJUSTE:

Guimarâes

rgo:
e ré Lu

r Administrativo
ís Machado Pelicioni

PF:248 .548-78

NTRATANTE:

ulmaraes

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

DECLARAçÃO DE DOCUMENTOS À O¡SP_OêIöÃO óó TÉIBUNAL

GONTRATANTE: serviço Autônomo de Água e Esgoto de sorocaba.
CNPJ No: 71 .480,560/0001 -39

CONTRATADA: E. R. SoluçÕes de lnformática Ltda.
CNPJ No: 05.778.32510001 -1 3

GoNTRATO N" (DE ORTGEM): no 4" ßLCj2O22.
DATA DA ASSTNATURA: /4 t {t tzozz
uGÊNclA: 12 (doze) meses

oBJETo: Fornecimento, sob demanda, de micro computadores.
vALoR (R$): R$ 1.995'997,50 (hum milhão e novecentos e noventa e cinco mil e

novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Declaro,. na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,que os demais documentos originais, atinentes à correspon¿êñte licitaçãô, encontram-se norespectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição dï iribunal de Contasdo Estado de são paulo, e seräo remetidos qr"nooiãquisitados.

Sorocaba, ¿lQ Oe u)¡^,0, de 2022.

Tiago Suckow da Si
Diretor Geral

r
Redigido por Caren F. Rodrigues - Chefe SL&- DA/SL
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ANEXO I¡

TERMO DE REFERÊI.¡CIN

1. OBJETO

Registro de Preço para aquisição, sob demanda, de itens de informática conforme
especificaçöes, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Termo de
Referência.

2. QUANTIDADE

3. ESPECTFTCAçÃO DETALHADA

3.I. LOTE 01 . MICRO COMPUTADOR 8 GB RAM 5OO GB HD

3.1.1. PLACA.MÃE

3.1.1.1. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado,
näo podendo ser de livre comercialização no mercado, sendo
que o modelo e fabricante deverá estar serigrafado na PCB
(Printed Circuit Board) em processo industrial não sendo
permitidas etiquetas e adesivos ou quaisquer alteraçöes na

mesma

3.1.1.2. Deverá possui a tecnologia de segurança Trusted Platform
Module (TPM) versão 2,0, integrado a placa-mãe.

3.1.1.3. Chipset do mesmo fabricante do processador ofertado

3.1.1.4. Barramento de dados da comunicação da motherboard com
os periféricos compatível com o padräo PCI ou PC|-Express
com, no mínimo, 1 (um) slot de expansão M.2.

3.1.1.5. Sistema de detecção de intrusäo de chassis com acionador
instalado no gabinete que permite a detecção de abertura,
ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de

energia.

SOROCABA

QTD IMEDIATOLOTE ITEM

5035001 MICRO COMPUTADOR 8GB SOOGB

10 302 MICRO COMPUTADOR 16 GB RAM 1TB HD

Red¡gido por Priscila Gonçalves de Toledo P. Le¡te - Chefe DA DA/SL Ø
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3.1.2. BIOS

3.1.2.1. A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento ou ter direitos (copyright) sobre a BIOS desde
que apresentada comprovação. Serão aceitas soluções em
regime de O&M ou personalizadas, desde que o fabricante

. possuâ direitos totais (copyright) sobre o BIOS As
atualizações quando necessárias, deverão ser
disponibilizadas no website do fabricante.

3.1.2.2. BIOS em português ou inglês, desenvolvida em conformidade
com a especificação UEFI 2.1 (http // www.uefi.org).

3.1.2.3. A comprovação 'de compatibilidade do fabricante com o
padräo UEFI deve'ser comprovada por meio do site httpi/
wwvÿ. uefi.org/members na categoria membros,

3.1.2.4. Tipo Flash Memory utilizando memória não volátil e

reprogramável, com capacidade de proteção contra gravação,
realizada por software.

3.1.z.5.Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power
lnterface) com controle automático de rotação do ventilador
da CPU.

3.1.2.6. Capacidade de proteçäo da memória flash contra gravaçäo
realizada por intermédio da desativaçäo de opção por
software em configuração no setup do BIOS.

3.1.2.7. Possuir controle de permissões de acesso através de senhas,
sendo uma para inicializar o computador e outra para os
recursos de administração do BIOS (Power On e Setup,
respectivamente).

3.1.2.8. Deverá o equipamento dispor de software para diagnóstico
de problemas com as seguintes características:

3.1.2.8.1. Software de diagnóstico capaz de ser
executado (inicializado) a partir da UEFI
(Unified Extensible Firmware interface) ou do
Firmware do equipamento a fim de permitir o
teste do equipamento com independência do
sistema operacional instalado.

3.1.2.8.2. Software de diagnóstico deverá ser capaz de
tn através de tela gráfica o fabricante e

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto
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modelo do equipamento;
memória RAM; firmware do
capacidade do disco rígido.

Fý.Þ.I-Jffi
processador;

equipamento;

3.1.2.9.Deverá verificar, testar e emitir relatório através de tela
gráfica que mostre andamento do teste dos seguintes

'- componentes: Processador; Memória; Disco rígido (ou

memória de armazenamento).

3.1.2.10. Deverá possuir log de eventos gerados pelo BIOS Firmware
do sistema que ao menos grave os registros críticos em
memória flash não volátil possibilitando o administrador local
ou remoto ter visibilidade dos eventos ocorridos.

3.1.2.11. Deverá possuir càmpo editável, com recurso para registro
de ihformações como por exemplo, o número do patrimônio
do equipamento devendo o mesmo poder ser lido
remotamente via comandos.

3.r.3. UTTLIZAçÃO

3.1,3.1. O equipamento deverá ser especificamente desenvolvido
para uso corporativo, não sendo aceitos equipamentos
desenvolvidos para uso doméstico. Essa característica deve
ser comprovada através do site do fabricante.

3.1.4. SISTEMA OPERACIONAL

3.1.4.1. O Sistema Operacional do equipamento deverá ser
obrigatoriamente Microsoft@ Windows 10 Professional de 64
bits no idioma Português do Brasil.

3.I.5. PROCESSADOR

3.1.5.1. Deverá possuir, no mínimo, dois núcleos de processamento

3.1.5.2. Deverá ter processamento em 64 bits (modo amd64 ou em64t)
e incluir as instruçöes do padräo sse4.1 e sse4.2.

3.1.5.3. Deverá ter frequência de relógio mínima de 2.7 GHz ou
superior e possuir memória cache total de no mínimo, 6 MB
(seis megabytes).

3.1.5.4. O processador deverá ser da última geração suportada pelo
fabricante do equipamento em linha corporativa. Exemplo: Se
o fabricante poss uipamentos com processadores de 8a

Redigido por Priscila Gonçalves de Toledo P. Leite - Chefe DA

utr

/y
ü

oNst Ø
35 W



i
Prefeitura de
SOROCABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

[+,Þ,1'l

ffit
geração, a equipamento ofertado deve necessariamente,
estar equipado com processadores de 8a geração.

3.1.5.5. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de
32 bits e 64 bits.

31561#i"'r'*T$+5";;Ër',""",1ï':i""'T:;"1?'":iJ:

3.1.5.7. Deverá possuir adaptador gráfico integrado ao processador.

3.1.5.8. Deverá atingir performance, mínima de 7000 (Sete mil)
pontos, nci Perfotmance Test I da Passmark@ Software. O

l:':'"o"n^" ;:lxnoüxt¿rovado 
o"' äì:i'#ili 

o" resurtados

http://rrvww.cpubenchmark.neVcpu_list,php utilizando o

adaptador integrado.

3.1.6. MEMÓR|A RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

3.1.6.1. Deverá possuir memória mínima de I GB (oito gigabytes).

3.1.6.2. Tipo SDRAM DDR-4 e velocidade de, no mínimo ,2400 ltt{z'

3.1.6.3. Deverá possuir, no mínimo 1 (um) slot livre após a
configuração final do equipamento.

3.1.6.4. Deverá possui expansão para, no mínimo 32 GB (trinta e dois
gigabytes).

3.1.7. PORTAS DE COMUNICAçÃO

3.1.7.1.Mínimo 6 (seis) portas USB 3.1. sendo pelo menos 2 (duas)
localizadas na parte frontal do gabinete, não sendo aceitas
portas USB instaladas em placas PCl, utilização de hubs ou

adaptadores - as portas devem fazer parte do projeto original
do equipamento proposto,

3.1.7.2.02 (duas) saídas de vídeo, sendo 01 (uma) em HDMI ou
Displayport e a segunda analógica (VGA) ou digital em HDMI
ou Displayport, desde que fornece adaptador para VGA.

3.1.7.3. Conectores multimídia divididos em 01 (um) mic-in e 1 (um)

headphone-out na parte frontal do equipamento para facilitar
o uso de mic

M
Redigido por Priscila Gonçalves de Toledo P. Leite - Chefe DA
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3.1.7.4.01 (uma) porta RJ-45, compatível com padrão 1000base{,
1O0base{x e 1Obase{

3.I.8. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

3.1.8.1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com
- capacidade mínima de 500 GB (quinhentos gigabytes).

3.1.8.2. Padrão SATA com velocidade mínima de 3.0 gbit/s
velocidade de rotaçäo de, no mínimo, 7200 RPM.

3.1.e. CONEXÃO SEM FrO

3.1.9.1. Deverá poSsui adaptador wireless instalado compatível com
os padrões 802.11 blgln.

3.1.I0. TECLADO E MOUSE

3.1.10.1. Deverá ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo,107
teclas padrão ABNT ll USB do mesmo fabricante do
equipamento.

3.1.10.2. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse USB com 2 botöes +

scroll, ótico do mesmo fabricante do equipamento.

3.1.10.3. Deverá ser fornecido mouse pad

3.1.1L ALrMENTAçÃO

3.1.11.1. Fonte de alimentação externa de 1101220 V AC chaveada
automaticamente com capacidade para suportar a máxima
configuração, permitida pela placa-mäe, possuindo potência
máxima de até 90 Watts e eficiência Energética de 87o/o.

3.1.11.2. Capacidade para suportar a máxima configuração permitida
pela placa-mãe.

3.1.12. MONTTOR

3.1.12.1. Deverá acompanhar monitor com tela de 21,5".

3.1.12.2. Deverá ter resolução mínima de 1366 x 768,

3.1.12.3. Deverá possuir tempo de resposta de até 8 ms.

3.1.12.4. Deverá ter brilho de no mínimo 250 cdlm2.

()f
(/
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3.1.12.5. Deverá ter ajuste de altura com pivot

3.1.12.6. Deverá acompanhar um cabo de vídeo compatível com uma
das saídas de vídeo do gabinete.

3.1.12.7. Deverá possuir conectores VGA, HDMI ou DisplayPort.

3.1.12.8. Deverá possuir conexöes padrão VESA para permitir a
fixação do gabinete quando necessário.

3.1.12.9. O monitor deverá ser da mesma marca fabricante do
equipamento ofertado ou produzido em regime ODM/OEM.
Sendo o fabricante responsável pelo prazo de garantia no
edital e, nô caso'de omissão deste, a responsabilidade será
da empresa fornecèdora.

3.1.13. GABINETE

3.1.14. O gabinete deverá ser tool-less.

3.2. LOTF 02 - MTCRO COMPUTADOR 16 GB RAM 1 TB HD

3.2.1. PLACA-MÃE

3.1.13.1. Deverá ser entregue soluçäo própria ou homologada pelo
fabricante, utilizando o padräo VESA ou no pedeslal do
monitor para permitir a fixação ao monitor quando necessário.

3.1"13.2. A solução não poderá se utilizar de frisagens, usinagens em
geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou
quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais
inadequados ou que visem adaptar forçadamente o

equipamento ou suas partes.

3.1.13.3. Deverá ser do tipo Mini Desktop - Näo será aceito gabinete
tipo minitorre ou desktops, deverá possuir no máximo 1,3 litro.
Näo serão aceitos com conectores ou orifícios de ventilaçäo
na parte superior da tampa.

3.2.1.1. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado,
não podendo ser de livre comercializaçáo no mercado, sendo
que o modelo e fabricante deverá estar serigrafado na PCB
(Printed Circuit Board) em processo industrial, não sendo
permitidas etiquetas ou adesivos ou quaisquer alterações na
mesma

r lr^
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3.2.2. Blos

g.2.2.L B|OS desenvolvida pelo mesmo fabricante do
microcomputador ou ter direitos copyright sobre essa BIOS,
comprovados através de atestados fornecidos pelo

desenvolvedor da BIOS, informando a versão e o modelo do
'. equipamento.

3.2.2.2.4 interface de configuraçäo deverá ser em, pelo menos, um
dos idiomas: Português do Brasil ou inglês.

3.2.2.3. A BIOS deverá ser implementada em memória "flash",
atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e
desenvolvida pêlo mesmo fabricante do equipamento
ofertado ou para seb uso exclusivo.

3.2.3. UTTLTZAçÃO-

3.2.3.1.O equipamento deverá ser especificamente desenvolvido
para uso corporativo, näo sendo aceitos equipamentos
desenvolvidos para uso doméstico. Essa característica deve
ser comprovada através do site do fabricante.

3.2.4. S¡STEMA OPERACIONAL

3.2.4.1. O Sistema Operacional do equipamento deverá ser
obrigatoriamente Microsoft@ Windows 10 Professional de 64
bits no idioma Português do Brasil.

3.2.5. PROCESSADOR

3.2.5.L Deverá possuir, no mínimo, quatro núcleos de
processamento.

3.2.5.2. Deverá ter processamento em 64 bits (modo amd64 ou em
em64t) e incluir as instruções do padräo sse4.1 e sse4.2'

3.2.5.3. Deverá ter frequência de relógio mínima de 3,0 GHZ ou
superior e possuir memória cache total de, no mínimo, 6 MB
(seis megabytes).

3.2.5.4. O processador deverá ser da última geração de seu
fabricante.

3.2.5.5. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de
32 bits e 64 bits

h
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3.2.5.6. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo

fornecedor do processador, ou do equipamento ou fornecido
em regime comprovado de OEM se necessário.

3.2.5.7. Deverá possuir placa gráfica integrada ao processador

3.2.5.8. Deverá atingir performance, mínima de 7000 (sete mil) pontos,
no Performance Test I da Passmark@ Software. O

desempenho será comprovado por intermédio de resultados
de BenchMark, disPoníveis ern

http://www.cpubenchmàrk.net/cpu-list.php utilizando o

adaptador integrado.

3.2.6. MEMÓR|A RAM (RANDOM AGCESS MEMORY)

3.2.6.L Deveiá possuir memória mínima de 16 GB (dezesseis
gigabytes).

3.2.6.2. Deverá ser no padräo SDRAM DDR4 e 2333 MHZ ou
superior.

9.2.7. PLACA CONTROLADORA DE VíDEO

3.2.7.1. Deverá possuir placa controladora de vídeo dedicada PCI-
Express com, no mínimo, 2 GB (dois gigabytes) de memória
RAM.

3.2.7.2. Deverá ter de largura de banda de, no mínimo, 32 GB/s (trinta
e dois gigabytes por segundo).

3.2.7.3. Deverá ser compatível com DirectX 11.

3.2.7.4. O processador gráfico deverá estar listado como homologado
no portal da Autodesk@ no seguinte link:
h tt psj // k n.o"w l,ej g e . a u t o d 

"e 
s K.,c o m /c""ert i f i g-* q.f 

.?.p, h i c s - h a rd-v"v a.re,

utilizando-se o filtro abaixo:

3.2.7 .4.1. Software: AutoCAD;

3.2.7 .4.2. Versäo: 2020;

3.2.7.4.3. Sistema Operacional: Windows 10 64-bit.

3.2.7 .4.4. Fabricante: All

3.2.8. PORTAS DE COMUNICAçÃO
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3.2.8.L Deverá possuir, no mínimo,4 (quatro) portas USB sendo pelo

menos 2 (duas) padräo 3.1 sendo 2 (frontais) frontais, ao
menos

3.2.8.2.02 (duas) saídas de vídeo, sendo 01 HDMI e 01 VGA ou

HDMI ou DisplayPort. As portas devem funcionar em conjunto.

3.2.8.3. Conectores multimídia divididos em 01 (um) mic-in e 01 (um)

headphone-out na parte frontal do equipamento, para facilitar
o uso de microfones e fones de ouvido.

3.2.8.4.01 (uma) porta RJ-45, compatível com padräo 1000 base{,
100 base-tx e 1Obase-t.

3.2.9. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

3.2.9.L Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com
capacidade mínima de 1 TB (um terabyte).

3.2.g.2.Padrão SATA com velocidade mínima de 3.0 Gbit/s,
velocidade de rotação de, no mínimo, 7200 rpm.

3.2.10. TECLADO E MOUSE

3.2.10.L Deverá ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo, 107

teclas, padräo ABNT ll USB do mesmo fabricante do
equipamento.

3.2.10.2. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse USB com 2 botÕes +

scroll, ótico, do mesmo fabricante do equipamento.

3.2.1L ALrMENTAçÃO

3.2.1L 1. A fonte de alimentação deverá ser capaz de suprir a

demanda de carga de todo o equipamento em sua
performance máxima.

3.2.12. MONITOR

3.2,12.1. Deverá acompanhar monitor de 21,5"'

3.2.12.2. Deverá ter resolução de até 1920 x 1080 com True Color ou

superior.

3.2.12.3. Deverá possuir tempo de resposta de até I ms.

h

SOROCABA

Redigido por Prisc¡la Gonçalves de Toledo P. Leite - Chefe DA aNst$
41



6^:

Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

[+ã-lffi
3.2.12.4. Deverá ter brilho 250 cdlm2

3.2.12.5. Deverá ter ajuste de altura com pivot.

3.2.12.6. Deverá acompanhar um cabo de vídeo compatível com uma

das saídas de vídeo do gabinete.

3.2.12.7. Conectores VGA, HDMI e displayport'

3.2.13. GABINETE

3.2.13.L A solução näo poderá se utilizar de frisagens, usinagens em
geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou

quaisquer'outros' procedimentos ou emprego de materiais
inadequados ou \ue visem adaptar forçadamente o

equipämento ou suas Partes.

4. coNDrçÖES GERAIS

4.1.O equipamento deverá ser entregue com a licença para o sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro.

4.2.O equipamento deverá acompanhar mídia ou unidade específica para reinstalação

do sistema operacional, contendo todos os drives necessários para sua perfeita

utilização, possibilitando a restauraçäo da configuraçäo original de fábrica do

equipamento.

4.3. Deverá possuir no site do fabricante página do modelo, ofertado, no qual deverá

estar disponibilizado para download atualizações de drivers, software e BIOS.

4.4. O equipamento deverá ser compatível com softwares de gerenciamento compatível
com o padrão DMI (Desktop Management lnterface).

4.5. Comprovação de conformidade com a norma Energy Star, ou superior, para

computador e monitor.

4.6. O equipamento deve atender norma IEC 60950 ou similar, que deverá s9r

comprovada por meio de certificação emitida pelo INMETRO ou por Organismo de

Certificação de Produto OCP, acreditado pelo INMETRO, consoante o

estabeleôido nos Requisitos de Avaliaçäo de Conformidade para Bens de

lnformática, aprovados pela Portaria 170 de 10 de abril de 2012, atestando a
adequação do bem fornecido aos requisitos de segurança para usuário e

instalaçöes.

4.7. Tanto computad
eletromagnética

or quanto monitor deverão aPreSentar compatibilidade
e de radiofreq uência lE , comprovado através de

rI it^
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certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgäo
credenciado junto ao INMETRO.

5. GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

5.1. O equipamento ofertado deverá pertencer à linha atual de produçäo do fabricante,
comprovado na eRtrega da proposta técnica.

5.2. O equipamento proposto deverá ter garantia mínima do fabricante de 60 (sessenta)
meses para o equipamento, no regime "orl-site", para reposição de peças'

5.3. A mão de obra e assistência técnica no local podem ser pelo fabricante ou através
de sua assistência técnica conveniada, ou ainda pela contratada, desde que
autorizado e comprovado através de declaraçäo emitida pelo fabricante,

5.4. A garantia técnica deve contemplar a substituiçäo de disco rígido em caso de aviso
de pré-falha, identificado por software de gerenciamento ou pela BIOS.

5.5. O ptazo máximo para que se inicie o atendimento técnico é de 6 (seis) horas
corridas, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico
devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do
equipamento será de 24 (vinte e quatro) horas úteis a partir do atendimento
técnico. Caso a contratada näo termine o reparo do equipamento no prazo
estabelecido, e a critério do contratante, caso a utilização do equipamento tornar-se
inviável, a contratada deverá substituí-lo no próximo dia útil a partir da requisição
por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído.

5.6. Possuir recurso disponibilizado via website do próprio fabricante, que faça a

validaçäo e a verificaçäo da garantia do equipamento através da inserção do
número de série do equipamento.

5.7. A garantia do equipamento não poderá ser vinculada a utilizaçäo de lacres ou
etiquetas de segurança permitindo a equipe técnica da contratante fazer
substituição de componentes internos sem a necessidade de solicitar autorizaçäo
da contratada, desde que os componentes instalados não danifiquem o

equipamento.

6. DEFTNTçÃO OnS RESPONSABILIDADES

6.1. Obrigações desta Administração Pública:

6.1.1. Nomear Gestor e Fiscais do contrato para acompanhar e fiscalizar a

execuçäo do contrata.

6.1.2. Encaminhar formalmente as Autorizações de Fornecimento, de aco
com os critérios estabelecidos n
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6.1.3. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade

com a proposta aceita.

6.1.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares
contratuais cabíveis.

ô

6.1.5. Liquidar-o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos
prazos preestabelecidos em Contrato.

6.1.6. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o

fornecimento dos equipamentos.

6.2. Obrigações da contratada:

6.2.1.lndicar formalmente preposto" apto a representá-la junto a esta
Administração Pública, que deverá responder pela fiel execuçåo do
contrato.

6.2.2.Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do
contrato, inerentes ao fornecimento das licenças adquiridas/contratadas.

6.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados a esta Administração
Pública ou a terceiras por culpa ou dolo de seus representantes legais,
prepostos ou empregados, em decorrência da relaçäo contratual, näo
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizaçäo ou a

acompanhamento da execução dos serviços por esta Administraçäo
Pública.

6.2.4.Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalizaçäo da
solução por esta Administraçäo Pública, cujo representante terá poderes
para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo,
sempre que considerar a medida necessária.

6.2.5. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da
habilitaçäo.

6.2.6. Manter sigilo e respeito às normas de segurança vigentes nesta
Adm in istração Pública.

7. COND|çöeS Oe EXECUçÃO

7.1. Essa administração emitirá a primeira autorizaçäo de fornecimento em até 20 dias
após a assinatura do contrato, contemplando as quantidades definidas para

aquisição imediata definidas neste Termo de Referência.

7.2. As autorizações de entrega seg uintes o o quantitativo mínimo de 1 (um) t,
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8. QUALTFTCAçÃO TÉCNTCA

S.l.Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, apresentados em papel timbrado do emitente, contendo o nome da
empresa, a identificaçäo dos signatários, endereço completo, telefone, e-mail para
contato, se for possível, que comprovem o fornecimento de licenças compatíveis a
essa contrataçäo em, no mínimo, 30o/o (trinta por cento), da quantidade total
elencada no objeto.

9. LOCAL DE ENTREGA

Avenida Comendador Camilo Júlio, no 255 -'Jardim lbiti do Paço

Sorocaba - SP. - Unidade Centro Operacional - SAAE.

IO. PRAZO DE ENTREGA

10.1. O material deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias corridos a.pós o
recebimento do pedido de compras, no horário das 08:00 às 15:00.

f 0.2. O(s) material(s) será(äo) considerado(s) recebido(s) após a conferência e
aprovaçäo pelo Setor de Tecnologia da lnformação. Constatadas irregularidades no
objeto, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo
ou em parte se não corresponder à(s) especificaçäo(ões) do Termo de Referência,
determinando sua substituição, bem como, determinando sua complementação se
houver diferença de quantidade, o que, em ambas hipóteses, deverão ocorrer no
ptazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo de sua responsabilidade todas
as despesas e riscos relativos à substituiçäo e/ou a complementaçäo.

I1. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

'11.1. A vigência da ata será de 12 (dozel meses improrrogáveis, contados a partir da
data de assinatura.

11.2.Durante a vigência da Ata de Registro de Preços o SAAE Sorocaba näo se obriga
a adquirir os materiais nela contidos, sendo-lhe facultada a realização de licitaçäo
específica para a aquisiçäo pretendida, assegurando-se ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condiçÕes.

12. CR|TÉRIO DE JULGAMENTO

12.1. Menor preço por item obtido através do MENOR PREçO
considerando que o lote será composto de um único item.

POR LOTE,
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13. UNIDADE FISCAL¡ZADORA / AGENTE FISCAL¡ZADOR

Setor de Tecnologia da lnformaçäo: Jaime de Souza Lima

Auxiliar de Fiscalização: João Marcos Bonadio de Faria

r4. JUSTIFICATIVA

A aquisição é necessária tendo em vista o desgaste natural por uso e principalmente
garantir a continuidade de negócio da Autarquia, permitindo que os equipamentos de
informática estejam sempre em funcionamento.

A obsolescência de equipamentos e dispositivos periféricos podem paralisar as
atividades de tal maneira que impactem na prestação de serviço aos munícipes, gerando
transtornos, atrasos e a impossibilidade de mahter a qualidade de atendimento.

Sorocaba, 02 de março de 202A
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JAIME E SOUZA LIMA
Anal de Sistemas I
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Ribeirão Preto, 23.03-2022

 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Sorocaba - SP

A/C DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

REF.: Pregão Eletrônico n° 48/2021
 

Objeto da licitação: Fornecimento, sob demanda, de microcomputadores, por solicitação da Diretoria
Administrativa e Financeira.
Ata de Registro de Preços de 12 (doze) meses.

Pregão Eletrônico nº 48/2021 - Processo nº 8361/2019 - SAAE

Oferecemos a esse Órgão os preços a seguir indicados, objetivando fornecimento, sob demanda, de
micro computadores, de acordo com o disposto no edital do certame supra e ordenamentos legais
cabíveis
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E.R. Soluções de Informática Ltda.
CNPJ: 05.778.325/0001-13
Inscrição Estadual: 582.647.300.110
Inscrição Municipal: 110.512.01
Telefone/Fax +55 16 3234-4433
E-mail: ersolucoes@ersolucoes.com.br
End.: Avenida Senador Cesar Vergueiro, 1069, Jd. São Luiz
Ribeirão Preto  SP CEP 14.020-500

Prezados,

Vimos  por  meio  desta,  apresentar  nossa  proposta  comercial  e  temos  o  prazer  de
encaminhar, para análise e apreciação, uma breve apresentação desta empresa, com o
intuito de conhecerem nosso prestígio.

Desde 1997 prestando serviços em Tecnologia da Informação, a ER Soluções esteve
sempre presente nos principais acontecimentos da Indústria da Informática no Brasil.

Com larga experiência varejista além da já premiada atuação no setor governamental e
agora  com uma ativa  presença  no  mercado  SMB regional,  a  E.R.  Soluções  obteve
importantes parcerias permitindo a presença constante nos principais usuários de TI.
Adquirimos  competências  fundamentais  envolvendo  as  principais  tecnologias  e  os
melhores fabricantes do mercado, destacando-se Dell, Lenovo, Microsoft e VMware, entre
outras parceiras.

É  com este  know-how que oferecemos produtos  e  serviços  com o que há de mais
moderno dentro  das  melhores  práticas  em TI,  com equipes  de  pro ssionais  treinados  e
certi cados,  elaborando  projetos,  apresentando  soluções,  atendendo  necessidades,  e
prevendo  demandas  para  os  mais  diversos  negócios  em  todo  o  território  nacional.

O documento a seguir apresenta a proposta de equipamentos, softwares e serviços para
o referido pregão.

Desde já agradecemos a oportunidade de oferecer os nossos produtos e serviços, e nos
colocamos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se zerem necessários.

Ribeirão Preto, 23.03.2022
Atenciosamente,
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1. PROPOSTA COMERCIAL

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 LENOVO THINKCENTRE M75q TINY (11JQ) 350,00 R$ 5.702,85 R$ 1.995.997,50

   
  Total Geral da proposta R$ 1.995.997,50 

 
Ribeirão Preto, 23.03.2022

Atenciosamente,
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 1 - LENOVO THINKCENTRE M75q TINY (11JQ) 

                
Lenovo ThinkCentre M75q - PN 11JQCTO
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE
Memoria 8GB DDR4 3200 MHz
Armazenamento 500GB 7.2K rpm
Fonte Externa 65W  89% PSU
Intel Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1
Sistema Operacional Windows 10 Professional
2 slots de memória com expansão até 64GB DDR4 3200 MHz
Slot de Segurança Kensington | Sensor de intrusão
ChipSet AMD PRO 500 | Chip de segurança TPM 2.0
3x USB 3.2 | 1 USB 3.2 Tipo C | 2x USB 2.0
High De nition (HD) Audio, Realtek® ALC222 codec
Single speaker, 1.5W x1
AMD Radeon Graphics | HDMI + DisplayPort + Adap VGA
Cabo de Energia padrão NBR 14136
Lenovo Mouse 00 USB 03 botões, além da função de rolagem
Teclado Lenovo compatível com o padrão ABNT2 107 teclas
Gabinete Tiny 1 litro
Monitor Lenovo ThinkVision T22i-10
Resolução 1920 x 1080
Suporte Vesa para acoplar o computador ao monitor
Garantia do Fabricante de 60 (sessenta) meses on-site com tempo de atendimento e solução conforme
solicitado.
Demais Características conforme solicitado.
 



Páginas: 5/9

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Validade da Proposta:
A presente proposta tem validade até 30 (trinta) dias, a contar da data da apresentação.

Entrega
Até e 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento do Pedido de Compras totalmente rmado.

Local de Entrega
Centro Administrativo e Operacional do SAAE, situado na Avenida Comendador
Camilo Júlio, nº 255, Jardim Ibiti do Paço, Sorocaba/SP, das 08h às 15h

Condições de Pagamento:
Conforme de nido no edital.

Dados da Conta Bancária:
Banco do Brasil Cód. Agência: 001
Agência: 3235-2
Conta Corrente: 15.746-5

DECLARAMOS, que  nos preços contidos na Proposta de Preços, estão incluídos todos os custos
diretos e indiretos,  sem que caiba,  em qualquer caso,  direito regressivo sobre a execução de
serviços, objeto desta licitação, tais como: impostos, taxas, frete CIF, transportes, inclusive o lucro
do  fornecedor,  materiais,  equipamentos,  mão-de-obra,  encargos  sociais,  trabalhistas  e
previdenciários, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, não cabendo, portanto,
nenhuma reclamação posterior no sentido de alteração de preços. 

DECLARAMOS, que aceitamos todas as condições estabelecidas no edital e nos anexos do Pregão
Eletrônico 48/2021
 

DECLARAMOS, que a fabricante possui recurso disponibilizado via website do próprio fabricante 
https://pcsupport.lenovo.com/br/pt/warrantylookup,  para  realizar  a  validação  e  veri cação  da
garantia  do equipamento através da inserção do número de série  do equipamento e também
disponibiliza em seu web site http://support.lenovo.com/us/en/lenovodiagnosticsolutions, software
capaz de realizar testes de diagnóstico de hardware.
 

DECLARAMOS, ainda, que a Lenovo dispões de telefone gratuito 0800-701-4815 (ligações fora da
cidade de São Paulo) e 11 3889-8986 (ligações de São Paulo) para abertura de chamados técnicos
em Língua Portuguesa e service desk com histórico dos registros, e que os drivers, atualizações e
s u p o r t e  d o s  p r o d u t o s  L e n o v o ,  e s t ã o  d i s p o n í v e i s  p a r a  d o w n l o a d  n o  s i t e
http://support.lenovo.com/br/pt. Os chamados serão abertos através de código de identi cação único
para cada máquina. Durante o prazo de garantia, será substituída sem ônus a contratante, a parte
ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos.
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A Lenovo possui um canal especí co para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua
um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para:
reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a m de envio das instruções
para o correto descarte do seu produto Lenovo.

DECLARAMOS,  que  todos  os  equipamentos  a  serem  entregues  serão  novos,  idênticos,  com
componentes  externos e  internos  de mesmo modelo  e  marca dos  equipamentos  ofertados na
proposta, salvo se o equipamento não se encontrar mais disponível no mercado no ato do pedido.
Em caso de descontinuidade do produto oferecido,  ou diante da indisponibilidade devidamente
comprovada, este será substituído pelo sucedâneo com as mesmas características ou superiores, ou
ainda, por um modelo com características idênticas ou superiores ao ofertado, mediante análise de
catálogos, durante todo o período de validade da Ata de Registro de Preços ou do Contrato vigente. 
 

Ribeirão Preto, 23.03-2022
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Sorocaba - SP

REF.: Pregão Eletrônico n° 48/2021

 

DECLARAÇÃO DE DADOS PARA ASSINATURA DA ATA

A empresa    E.R.  SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA,  apresenta,  a  seguir,  os  dados  de  seus
representantes legais para assinatura do eventual Contrato:

Dados Do Licitante
1) Razão Social/ Nome Fantasia: E.R. Soluções Informática Ltda.
2) CNPJ: 05.778.325/0001-13
3) Inscrição Estadual: 582.647.300.110
4) Inscrição Municipal: 110.512.01
5) Endereço:  Avenida Senador Cesar Vergueiro Nº 1060 -Salas 04/05  Jardim São Luís
CEP: 14020-500  Ribeirão Preto - SP
6) Telefones: Fixo  16-3234-4433  Fax 16 3234-4433
7) Celular (16) 98824-0624 
8) E-mail ariane@ersolucoes.com.br / ersolucoes@ersolucoes.com.br

Representante: George Eduardo Saliby
Cargo: Diretor Comercial
Endereço Residencial: Rua Severiano Amaro Dos Santos Nº
700 Apto 93 - Jardim Botânico
CEP 14021-620  Ribeirão Preto -SP
Telefones: 16-3234-4433 / 16 99132-4429
CPF: 982.913.358-34
RG.: 7.854.271-6/SSP
Estado Civil: Divorciado
Nacionalidade: Brasileiro

Representante: André Luís Machado Pelicioni
Cargo: Diretor Administrativo
Endereço Residencial: - Av. Giuseppe Cilento n° 1811
Apto 302 - Jardim Botânico
CEP. 14.021-650   Ribeirão Preto / SP
Tels: Fixo E Celular 16-3234-4433 / 16 99129-7439
CPF: 248.785.548-78
RG.: 18.658.107  SSP/SP
Estado Civil: Casado
Nacionalidade: Brasileiro

Ribeirão Preto, 23.03.2022
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Sorocaba - SP

REF.: Pregão Eletrônico n° 48/2021

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA

              A empresa E.R. SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA,   cadastrada no CNJP sob nº
05.778.325/0001-13 sediada na  Avenida Senador Cesar Vergueiro Nº 1069  Jardim São Luis, na
cidade de Ribeirão Preto estado de São Paulo, através de seu representante legal Srta. Ariane
Pereira  Rapozo,  brasileira,  solteira,  vendedora,  portador  do  RG  n°  42.322.883-3  SSP/SP  ,
cadastrado no CPF sob nº  418.891.608-73, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto na
Rua Altino Stefanelli  459, Pq dos Servidores, declara para todos os ns de direito, especi camente
para participação da licitação na modalidade epigrafada e conforme Lei  Federal  nº 8.666/93 e
Constituição Federal, que:

a) Que até a presente datada, não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação para
participação  em  processos/procedimentos  licitatórios  junto  a  órgãos  públicos,
comprometendo-se  a  declará-lo(s)  caso  venha(m)  a  ocorrer.

b)  Que  está  em  situação  regular  junto  ao  Ministério  do  Trabalho.  Para  ns  do  disposto  no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27
de outubro de 1999, não possuímos em nosso quadro de pessoal menores de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer outro tipo de
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos moldes do inciso XXXIII do
artigo 7º da CF.

c) Que não foi declarada inidônea ou apenada por suspensão pelo Poder Público de qualquer
esfera (Art. 87 IV);

d) Que cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus
empregados.

e) Que não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle da empresa
participante da licitação,  que possuam vínculos direto ou indireto com Administração do
referido processo, nos termos do art. 9º da Lei Federal 8.666/93;

f) Que não está impedida de contratar com a Administração Pública do referido processo
licitatório, direta ou indiretamente e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos
supervenientes.

g) Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do
cumprimento  da  reserva  de  cargos  prevista  em  lei  para  pessoa  com  de ciência  ou  para
reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha
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empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

h) Sob as penas da Lei, declaro que cumpro a Cota de Aprendizagem - DCCA, nos termos
estabelecidos no art. 429 da CLT da Consolidação das Leis do Trabalho  CLT.

i) Que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

j) Que emite Nota Fiscal Eletrônica  NF-e.

k) Que examinou cuidadosamente o processo contendo o Edital Completo, nela não achando
nenhuma falta  ou irregularidade que comprometesse a  legalidade do certame licitatório,
aceitando e submetendo-se,  portanto,  aos itens editalícios,  às cláusulas contratuais  e às
condições físicas ora estipuladas para a execução do objeto licitado;

l) Que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como
de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação de nidos no edital.

m) Que se responsabiliza integralmente pela prestação dos serviços e qualidade dos materiais
ora contratados;

Ribeirão Preto, 23.03-2022

Atenciosamente,

 

 


