PROCESSO LICITATÓRIO 013/2017 SESI/SENAI/TO
PREGÃO PRESENCIAL 011/2017- SESI/SENAI/TO

Regido pelo REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESI e SENAI, bem como pelas
normas e condições estabelecidas neste Edital.
Aquisição eventual e futura (sob demanda) de equipamentos de informática e
material de computação, na forma de Registro de Preços, para atender as
demandas do SESI-DR/TO e do SENAI-DR/TO, conforme condições e
especificações constantes neste Edital e seus anexos.

Objeto:

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Data: 07/11/2017

Local:

Endereço para
retirada
do
Edital:

Pregoeira:

Horário: 09h (horário local)

Sede do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, situado na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº
34 A, Centro, Palmas-TO, CEP 77.020-016.
O edital completo deverá ser retirado no site: www.sesi-to.com.br ou www.senaito.com.br. Maiores informações através dos fones: (63) 3229 5742/ 3229 5732 de
segunda a sexta-feira nos horários das 08h às 12h e das 14h às 18h ou solicitado
por meio do e-mail: coperli@sistemafieto.com.br.

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS
Pregoeira
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 SESI-DR/TO E SENAI-DR/TO
Modalidade:

Pregão Presencial

Tipo de licitação:

Menor Preço por Item

Data da realização:

07/11/2017

Horário previsto para o início da sessão:

09h (horário local)

Local: Sede do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, situada Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro,
Palmas-TO, CEP 77.020-016.
1. DO PREÂMBULO
1.1. O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI-DR/TO e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – COPERLI tornam
público para conhecimento dos interessados, que farão realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL na forma de REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em sessão
pública no endereço: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP: 77.020-016, às 09h
do dia 07 de novembro de 2017, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, e
pelas condições estabelecidas no presente edital e seus anexos.
1.2. Solicitações de esclarecimentos quanto aos termos deste Edital deverão ser encaminhadas até às
18h00 (dezoito horas) do dia 04 de novembro de 2017, através de correspondência em papel timbrado da
empresa pretensamente licitante, dirigida à Comissão Permanente de Licitação (CPL), na sede do
SESI/SENAI-DR/TO em Palmas-TO, ou pelo e-mail: coperli@sistemafieto.com.br.
2. DO OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação é a aquisição (sob demanda) de equipamentos de informática e material
de computação, na forma de Registro de Preços, para atender as demandas do SESI-DR/TO e do SENAIDR/TO, conforme descrição constante do Anexo I – Termo de Referência deste edital.
2.2. Este edital é composto dos seguintes elementos:






Termo de Referência – Anexo I;
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e Inexistência de Menores - Anexo II;
Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo III;
Minuta do Contrato – Anexo IV;
Modelo de Proposta de Preços– Anexo V.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado desta
licitação, exceto consórcio.
3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
3.2.1. Apresente-se na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
3.2.2. Pessoa Jurídica impedida ou suspensa de licitar ou de contratar com o SESI e SENAI, enquanto
perdurarem os motivos da punição.
3.2.3. Que tenham participação seja a que título for, de dirigentes ou empregados do SESI e SENAI.
3.2.4. Pessoas jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação.
2

3.2.5. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente a mais de uma firma licitante.
4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1. Deverão ser entregues os seguintes envelopes a Comissão de Licitação: Envelope 01 – Proposta
Comercial; Envelope 02 – Documentação. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação”
deverão ser indevassáveis, fechados e entregues a Pregoeira na sessão pública de abertura deste
certame, conforme endereço, dia e horário especificados:
Ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP: 77.020-016.
Processo Licitatório nº 013/2017
Abertura: 07/11/2017
Horário: 09h
Razão Social da Licitante:..................................................................
CNPJ da Licitante:..............................................................................
4.2. O SESI-TO e SENAI-TO, não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e
“Documentação” que não sejam entregues a Pregoeira designada, no local, data e horário definidos no item
4.1.
4.3. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a esta licitação dar-se-á no primeiro dia útil subsequente de funcionamento do SESI-TO e
SENAI-TO.
5. DO SISTEMA DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1. O Sistema do Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos no Regulamento
de Licitações e Contratos do SESI e SENAI.
5.2. No âmbito do Sistema de Registro de Preços a adjudicação significa tão somente o registro dos
preços ofertados.
5.3. A existência de preços registrados não obriga o SESI/SENAI, a efetivar as contratações que deles
poderão advir ficando-lhe facultada à adoção de outros meios, sendo assegurado ao detentor do registro a
preferência em igualdade de condições.
5.4. O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso o SESI/SENAI, opte por realizar a
contratação através de licitação específica. Quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado,
o detentor do registro de preços terá assegurado seu direito à contratação.
5.5. Uma vez registrados os preços, o SESI/SENAI-DR/TO poderá convocar o detentor do Registro a
fornecer os bens respectivos, na forma e condições fixadas no presente Edital e seus anexos.
5.6. Durante a vigência do Registro de Preços, o SESI/SENAI-DR/TO poderá convocar o detentor a cumprir
as obrigações decorrentes da presente licitação.
5.7. O Registro de Preço realizado pelo SESI/SENAI-DR/TO poderá ser objeto de adesão por outro
departamento da entidade e por Serviço Social Autônomo.
5.8. Caberá ao Órgão Gerenciador - SESI/SENAI-DR/TO autorizar ou não a adesão de terceiros, à Ata para
Registro de Preços decorrente deste Edital.
5.9. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata para Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
5.10. As aquisições ou contratações a que se refere este item não poderão exceder, por entidade/aderente,
a 100% dos quantitativos registrados na Ata para Registro de Preços.
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5.11. O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo Aderente
com o fornecedor deverão ser realizados durante a vigência do Registro de Preço.
6. DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
6.1. Homologada a presente licitação, o SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, através da Comissão Permanente
de Licitação – COPERLI, lavrará um documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
antecedente ao Contrato/Pedido de Compra.
7. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – ENVELOPE 01
7.1. Os envelopes de propostas comerciais indicarão ainda em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL
Ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO. CEP:
77.020-016.
Processo Licitatório nº 013/2017
Abertura: 07/11/2017
Horário: 09h
Razão Social da Licitante:.................................
CNPJ da Licitante:...............................................
7.2. A proposta comercial deverá ser redigida no idioma português, datilografada ou emitida através de
editor de texto eletrônico, em uma via, sem emendas, borrões, rasuras, entrelinhas, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo ao
SESI/SENAI ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, sendo a última página assinada
pelo representante legal da empresa, e deverão conter:
7.2.1. Nome/Razão Social, número do CNPJ, endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico se
houver.
7.2.2. Número deste instrumento convocatório.
7.2.3. Descrição de preço unitário e total para cada item e global da proposta, de acordo com o termo de
referência – anexo I e modelo de proposta comercial – anexo V deste Edital, expressa em moeda corrente
nacional, em algarismos com no máximo duas casas decimais.
7.2.3.1. Em caso de divergência entre a soma do valor unitário e o valor total, será considerado válido o
valor unitário.
7.2.4. Declaração expressa de que os preços incluem todos os custos e despesas necessárias ao
cumprimento integral do objeto desta licitação, sob pena de desclassificação.
7.2.5. Prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data marcada para a
abertura da sessão.
7.2.5.1. Caso a licitante não informe a validade da proposta, será considerado que foi estabelecido o prazo
de validade exigida neste Edital.
7.2.6. Prazo e condições de pagamento conforme estabelecido neste edital.
7.2.7. Especificação com detalhamento claro e preciso do(s) item(ns), indicando todos os elementos que
identifiquem perfeitamente os equipamentos/materiais ofertados, inclusive a indicação de marca (e
modelo quando for o caso), garantia, prazo de entrega, prospecto(s), catálogo(s) e manuais técnicos
sobre o produto com as instruções para instalação, configuração e operação etc, sob pena de
desclassificação.
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7.2.7.1. Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas detalhadas do objeto e
outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas,
possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-os através de “folders” e demais literatura
técnica editadas pelo(s) fabricante(s).
7.2.8. Comprovar Assistência Técnica de acordo com o exigido para cada item no Termo de
Referência – Anexo I do Edital, através de documento ou site indicando o nome, endereço e telefone da(s)
empresa(s) de assistência; (só será necessário comprovar essa exigência para os itens especificados no
termo de referência).

7.2.9. Apresentar garantia para os equipamentos ofertados, de acordo com a garantia mínima
especificada para cada equipamento constante neste edital.

7.2.10. Apresentar declaração de comprovação de ciência deste Edital, e que a licitante cumpre
plenamente todos os requisitos do instrumento convocatório.
7.2.11. Apresentar declarações/certificações de acordo com o exigido para cada item no Termo de
Referência – Anexo I do Edital.
7.3. A licitante declarada vencedora do certame deverá formular proposta realinhada. A proposta realinhada
deverá ser apresentada em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão licitatória, podendo tal
prazo ser prorrogado por igual período, desde que apresentada às devidas escusas por parte da licitante
vencedora.
7.4. A licitante antes de apresentar sua proposta, deverá consultar detidamente às especificações do objeto
constante no Termo de Referência - Anexo I do edital de modo a não incorrer em avaliações incompletas,
erros e omissões que jamais poderão ser alegadas por motivar eventuais pretensões de acréscimo de
valores ou desistência.
7.5. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equívocos ou omissões ocorridas nas cotações
de preços serão de inteira responsabilidade do proponente, não cabendo, no caso de consequente
desclassificação decorrente de erro para mais, qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de erro para
menos, eximir-se da prestação dos fornecimentos do objeto da presente licitação.
7.6. A falta de data, assinatura e/ou rubrica na proposta de preço poderá ser suprida pelo representante
legal presente à reunião de abertura dos envelopes, desde que ele tenha sido devidamente credenciado.
7.

DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02

8.1. Os envelopes documentação indicarão ainda em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Ao SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO
A/C: Comissão Permanente de Licitação – COPERLI
Local: Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Nº 34 A, Centro, Palmas-TO, CEP:
77.020-016.
Processo Licitatório nº 013/2017
Abertura: 07/11/2017
Horário: 09h
Razão Social da Licitante:.................................
CNPJ da Licitante:..............................................................................
8.2. As licitantes deverão juntar ao envelope II, os documentos solicitados a seguir, observando-se os
seguintes aspectos:
I - Estar vigentes, sendo que aqueles nos quais a validade não estiver expressa pelos órgãos emitentes
deverão ser apresentados com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias;
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II - Ser entregues em original ou cópia autenticada por cartório competente;
III- Os documentos relativos à regularidade fiscal, quando obtidos pela internet, serão considerados válidos,
cabendo, entretanto, ao Colegiado Julgador, proceder à devida consulta nos respectivos endereços
eletrônicos a fim de ratificar os documentos apresentados;
IV- Os documentos de habilitação ficarão anexados ao processo de licitação, sendo vedada sua retirada
ou substituição;
V - A Comissão não exigirá, na fase de habilitação, nova cópia de documentos que tenham sido
necessários e devidamente apresentados no momento do credenciamento.
8.2.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com suas respectivas alterações ou
consolidação, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, bem como de todas as suas
alterações ou da consolidação respectiva.
8.2.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL
8.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas, por meio da apresentação do Cartão
do CGC/CNPJ;
8.2.2.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, na forma da
lei;
8.2.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
8.2.2.4. Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, inclusive de
Contribuições Previdenciárias - INSS, sendo válido simples cópia reprográfica de consulta na Internet,
obtida no endereço www.receita.fazenda.gov.br que comprove a inexistência de débito;
8.2.2.5. Prova de Regularidade com o FGTS, através do Certificado de Regularidade do FGTS expedido
pela Caixa Econômica Federal, sendo válido simples cópia reprográfica de consulta na Internet no endereço
www.caixa.gov.br, que prove a inexistência de débito, seja Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa,
desde que sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional.
8.2.3. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE INEXISTÊNCIA DE MENORES
8.2.3.1. Declaração atestando que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos,
e que não existe fato impeditivo para empresa participar do certame, conforme modelo do ANEXO II.
8.2.4. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.2.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
8.2.5. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.2.5.1. Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, apresentado em papel timbrado do emitente que comprove ter a licitante
fornecido de maneira satisfatória, objeto compatível com o desta licitação, em original ou cópia
autenticada. O atestado deverá ser datado, assinado e deverá conter informações que permitam a
identificação correta do contratante e do fornecedor, tais como:
a) Nome, CNPJ e endereço do emitente do atestado;
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b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e
c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).
8.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, realizar diligências a fim de verificar a
veracidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) no presente certame.
8.4. Os documentos de habilitação quando não apresentados em originais ou não forem emitidos
através da internet, DEVERÃO ser apresentados através de cópias autenticadas por Cartório
competente.
9. DO CREDENCIAMENTO
9.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar-se, através de um representante legal
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, em original ou cópia
autenticada, atribuindo-lhe poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos
relativos ao certame, fora dos envelopes.
9.1.1. Quando apresentada procuração particular, esta deverá ser com reconhecimento de firma em
cartório, deverá ser anexada cópia do estatuto ou contrato social em cópia autenticada.
9.1.2. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser apresentado
cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações.
9.1.3. Na mesma ocasião deverá ser apresentada cópia da carteira de identidade do sócio/procurador.
9.2. Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta
condição, será efetuada mediante a apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, emitida no
ano em vigência, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, ou mediante
apresentação de Declaração de enquadramento como ME/EPP, com data atual, declarando que desejam
usufruir dos benefícios previstos na lei, fora dos envelopes.
9.3. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, a Pregoeira não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes
contendo a Proposta Comercial e a Documentação.
9.4. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-à que tenha renunciado ao direito de
oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira.
9.5.

Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma licitante.

9.6. Fica assegurado às licitantes, mediante juntada dos documentos previstos neste item, a indicação ou
substituição do seu representante junto ao processo.
9.7. O não credenciamento de representante implicará na impossibilidade de manifestação nas fases do
procedimento licitatório, sem prejuízo do direito de oferecimento dos documentos de habilitação e proposta
de preço.
10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
10.1. Após o credenciamento, os envelopes de todos os licitantes serão entregues a Comissão de Licitação.
10.2. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura do Envelope "A"– Proposta de Preço.
Os membros da Comissão de Licitação rubricarão todas as folhas da proposta, e os representantes
credenciados serão convidados a fazerem o mesmo.
10.3. Após a verificação das Propostas de Preços (Envelope A) das empresas licitantes, a Pregoeira poderá
encaminhar as propostas de preços para análise e emissão de Parecer Técnico do Departamento
Requisitante, podendo a critério da comissão, suspender a sessão, sendo os licitantes convocados na
sessão ou posteriormente para a continuidade do certame. O não comparecimento da empresa na sessão
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de continuidade acarreta a sua impossibilidade de ofertar lances, permanecendo o valor da proposta como
última oferta.
10.4. Após análise das propostas será comunicado aos participantes quais serão aquelas que continuarão
na fase de lances. Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às
exigências de apresentação da Proposta de Preço e não apresentarem diferença superior a 15% (quinze
por cento) do Menor Preço proposto.
10.5. Quando não forem classificadas no mínimo 03 (três) propostas na forma definida no item anterior,
serão classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas neste instrumento convocatório,
a de Menor Preço e as 02 (duas) melhores propostas subsequentes.
10.6. A classificação de apenas 02 (duas) Propostas de Preços não inviabilizará a realização da fase de
lances verbais.
10.7. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 10.4 e 10.5, não integrarem a lista de
classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente desclassificadas do
certame.
10.8. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração à própria
Comissão de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado de imediato, oralmente ou por
escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida.
10.9. A CPL analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto,
suspender a sessão pública.
10.10. Da decisão da CPL relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso.
10.11. Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de lances verbais.
10.12. A Pregoeira realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta de maior preço
classificada a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais classificados na ordem decrescente de preço.
10.13. Havendo lance, a Pregoeira realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última proposta de
maior preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha,
em definitivo, a proposta de menor preço.
10.14. Só serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido.
10.15. A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedida de participar de nova rodada,
caso ela ocorra.
10.16. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas de preço
classificadas para esta fase.
10.17. A Pregoeira após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas em ordem
crescente de menor preço.
10.18. Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as condições do edital e
apresentar o menor preço por item. As demais licitantes, que atenderem as exigências de apresentação da
Proposta de Preço, serão classificadas em ordem crescente.
10.19. Ocorrendo lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar, em até 02 (dois) dias úteis
seguintes à sessão que declarou a empresa vencedora, a Proposta de Preço Definitiva.
10.20. Após a classificação da Proposta de Preço, a Coperli procederá à abertura dos Documentos de
Habilitação (Envelope B) exclusivamente da licitante classificada como primeira colocada.
10.21. Se entender necessário, a CPL poderá suspender a sessão para exame dos documentos de
habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em Ata própria e divulgada às licitantes
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participantes diretamente, ou por publicação numa das formas previstas no § 1º do art. 5º do Regulamento
de Licitações e Contratos do SESI/SENAI-DR/TO, ou ainda por qualquer outro meio formal.
10.22. Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão consideradas intimadas da
decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo recursal.
10.23. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, a comissão deverá negociar o preço com
as empresas classificadas remanescentes, e proceder-se-á à abertura do envelope de habilitação da
licitante classificada com o menor preço.
11. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
11.1 Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar uma empresa de grande ou médio
porte, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, conforme segue:
11.1.1 Identificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira classificada.
11.1.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, enquadrada no subitem 11.1.1
e que declarou que deseja usufruir o direito de preferência, poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de 05 (cinco) minutos após convocada para apresentar sua
proposta, situação em que passará à condição de primeira colocada;
11.1.3 No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
11.1.4 Na hipótese da não contratação nos termos do disposto no Artigo 45 da Lei Complementar nº
123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
11.1.5 O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando após a fase de
lances a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.1.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas de
pequeno porte terão prazo, quando solicitado, de 05 (cinco) dias úteis conforme Lei Complementar nº
147/2014, após declarada vencedora, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.1.7 A empresa que desejar usufruir do prazo previsto no §1º, art. 43 da Lei Complementar nº 123/06
para regularização da documentação fiscal, deverá manifestar o interesse a Pregoeira no momento da
sessão.
11.1.8 O benefício do subitem 11.1.6, não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
11.1.9 A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará inabilitação da licitante, sem
prejuízo das sanções previstas neste edital.
12. DO JULGAMENTO
12.1. Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta o interesse do SESI/SENAI e o
MENOR PREÇO POR ITEM.
12.2. Para fins de julgamento a Comissão Permanente de Licitação desclassificará as propostas que
apresentarem preços excessivos ou inexequíveis, aplicando o seguinte critério de aceitabilidade de preços:
12.2.1. Inexequíveis, sejam inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais, quando o
licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, se não comprovado, será
desclassificado.
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12.2.2. Preços manifestamente excessivos, quando ultrapassarem o valor do preço médio de mercado
obtido através da média de preços consultados.

13. DOS RECURSOS
13.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, dirigidos a CPL, por escrito.
13.2. Os recursos contra as fases de julgamento das propostas de preços e dos documentos de habilitação
somente serão aceitos em um único momento, ou seja, na divulgação do resultado final do certame,
dirigidos a CPL, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão, pela licitante
que se julgar prejudicada.
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso implicará na decadência
e preclusão desse direito da licitante, devendo a Pregoeira encaminhar o processo para homologação e
adjudicação, a ser feita pela autoridade superior.
13.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo de 02
(dois) dias úteis, contados da comunicação da interposição do recurso.
13.5. Impugnado ou não o recurso, a CPL o apreciará, podendo, se necessário, realizar instrução
complementar e encaminhará o processo à autoridade superior para julgamento.
13.6. Os recursos interpostos serão julgados pela autoridade competente, cujo resultado será comunicado
formalmente a todas as licitantes.
13.7. A licitante que ingressar com recurso meramente protelatório, com o intuito de retardar o procedimento
licitatório, ficará sujeita às penalidades previstas em lei, bem como à pena de suspensão temporária do
direito de licitar e contratar com o SESI/SENAI pelo prazo de 02 (dois) anos.
13.8. Não serão reconhecidas(os) as(os) impugnações/recursos cuja petição tenha sido apresentada fora
do prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela
empresa.
13.8.1. Também não serão reconhecidas às petições que tenham sido encaminhadas por Fax ou E-mail.
13.9. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.10. É facultado a qualquer licitante, formular impugnações ou protestos, por escrito, devidamente
registrados na ata dos trabalhos, em relação a qualquer dos demais licitantes, ou ao transcurso da licitação.
Entretanto, qualquer conduta caracterizada como prejudicial ao bom andamento do certame licitatório,
poderá ser considerada como incursa no preceito do artigo 335, do Código Penal, objetivando
responsabilizar aquela licitante que assim der causa a tal.
14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Inexistindo manifestação recursal, será adjudicado o objeto da licitação a licitante vencedora, com a
posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
14.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará e homologará o
procedimento licitatório.
15. DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
15.1. A licitante classificada nos termos da presente licitação será convocada para, no prazo de 02 (dois)
dias contados da data de convocação a assinar a Ata para Registro de Preços. O prazo para assinatura
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poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, desde que solicitado por escrito pela
adjudicatária durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pelo SESI/SENAI.
15.2. O não comparecimento da licitante no prazo estabelecido para a assinatura da Ata para Registro de
Preços implicará na perda dos direitos pertinentes à contratação, sem prejuízo das sanções legalmente
previstas. É facultado ao SESI/SENAI, quando a convocada não assinar o termo de compromisso ou retirar
o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar às licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas à primeira
classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.
15.3. O prazo de validade da ata para registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura.
15.4. A Ata para Registro de Preços será celebrada nos termos da minuta do presente Edital e da proposta
apresentada pela(s) licitante(s) classificada(s) em 1º lugar.
15.5. Nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI e das demais normas legais
aplicáveis, a Ata para Registro de Preços será regida pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
15.6. O aperfeiçoamento da Ata para Registro de Preços não impedirá o SESI/SENAI de adquirir, nos
termos da Lei, os mesmos produtos de outro fornecedor, respeitado o disposto no item 15.10, letra "a" deste
edital.
15.7. Os valores constantes da Ata para Registro de Preços serão fixados em moeda corrente no país.
15.8. A obrigação da contratada nos termos da Ata para Registro de Preços assinado pelos adjudicatários e
pela respectiva licitante, somente se efetuará mediante recebimento do Pedido de Compras, devendo o
mesmo, por conseguinte, ser cumprido nos precisos termos da Ata para Registro de Preços a que se refere.
15.9. Serão considerados como direitos do SESI/SENAI na Ata para Registro de Preços, objeto da presente
licitação, além de outros estabelecidos na legislação em vigor:
a) Direito de rescindir a Ata para Registro de Preços sempre que o preço registrado for superior ao
praticado no mercado, ou por motivo de interesse público.
15.10. Serão considerados como direitos do compromissário fornecedor na Ata para Registro de Preços
objeto da presente licitação, além de outros estabelecidos na legislação em vigor:
a) O direito de fornecer os equipamentos objeto da Ata para Registro de Preços, desde que não
obtenha o SESI/SENAI, por meio de procedimento licitatório específico ou de contratação direta,
melhores condições de preço;
b) O direito de receber no prazo devido o pagamento pela execução do objeto da presente licitação,
no valor constante da ata para registro de preços.
15.11. Correrão exclusivamente por conta da empresa licitante quaisquer tributos, taxas ou preços públicos
devidos.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas sujeitar-lhe-á ao
pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta escrita, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
16.2. A multa será descontada dos pagamentos a que a licitante vencedora fizer jus ou recolhida
diretamente a tesouraria do SESI/SENAI-TO, no prazo máximo de 15 dias corridos, contados da data de
sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
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16.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato o SESI-TO e SENAI-TO poderão, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a)
b)
c)
d)

Advertência;
Multa;
Rescisão;
Suspensão do direito de licitar com o SESI/SENAI por período de até 02 (dois) anos.

16.4. O atraso no prazo da entrega do objeto implicará, a cada ocorrência, multa correspondente a 1% (um
por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento)
desse valor.
16.5. Na hipótese mencionada no subitem anterior, o atraso injustificado por período superior a 20 dias
caracterizará o descumprimento total da obrigação, sendo que após o 20º dia de atraso, o SESI/SENAI terá
direito de recusar a execução ou entrega da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade,
comunicando à adjudicada a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do
objeto deste edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
16.6. Ocorrido à rescisão por motivo retrocitado, os contratantes poderão contratar o remanescente
mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 9º XVII do RLC do SESI/SENAI, observando a ordem de
classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra
medida legal para prestação dos serviços ora contratados.
16.7. Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas ser
compensadas, por ocasião dos pagamentos devidos ao Contratado, nos termos dos artigos 368 e 380 do
Código Civil.
16.8. Na imposição de compensação, nos termos do item anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser
realizado pelos contratantes, ou, ainda sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores,
a contratada será notificada a recolher a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo
de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela contratada, do comunicado formal da decisão
definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou cobradas
judicialmente.
16.9. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente
fundamentados, a aceitação da justificativa ficará a critério dos Contratantes.
16.10. Sempre que não houver prejuízo para o contratante, as penalidades impostas poderão ser relevadas
ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu critério.
16.11. Caso a contratada descumpra as cláusulas desse instrumento poderá ser suspenso o direito de licitar
com o SESI/SENAI por até 02 (dois) anos.
16.12. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por
parte da Contratada, na forma da lei.
17. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES
17.1. A suspensão de participar em licitação e contratar com o SESI e SENAI poderá ser também aplicada
àqueles que:
17.1.1. Retardarem a execução do Pregão;
17.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o SESI e SENAI;
17.1.3. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
18.1. O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
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18.1.1. Pelos CONTRATANTES, quando:
a)

A contratada deixar de cumprir as exigências do contrato e/ou documento equivalente;

b) A contratada não atender à convocação para assinar o contrato decorrente de Registro de Preços ou
não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo SESI e SENAI;
c)

A contratada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;

d) Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela Contratada, devidamente
caracterizada em relatório de inspeção;
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro de
Preços;
f)
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a Contratada se
recusar a baixá-los, após solicitação expressa da Comissão Permanente de Licitação, de forma a manter o
mesmo percentual de diferença entre o preço ofertado e o preço de mercado na forma prevista no Pedido
de Compra ou documento equivalente.
g)

Por razões de interesse do SESI/SENAI, mediante despacho motivado, devidamente justificado.

18.1.2. Pela CONTRATADA, quando:
a) Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências do Contrato
de Compromisso de Fornecimento.
18.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 18.1.1 desta
Cláusula, será feita por correspondência, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao
Registro de Preços.
18.3. A solicitação da Contratada para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado ao SESI/SENAI a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório, assegurada defesa prévia do fornecedor.
19. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1. Se o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá:
a)
Convocar o fornecedor para negociar a redução dos preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado, e se, frustrada a negociação;
b)

Convocar os demais fornecedores, com igual oportunidade de negociação.

19.2. Se a negociação restar sem êxito, o SESI/SENAI deverá proceder à revogação da Ata para Registro
de Preços e a adoção de medidas cabíveis para obtenção de contrato mais vantajoso.
20. DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
20.1. O SESI-DR/TO e o SENAI-DR/TO, por despacho da Diretora Regional do SENAI-DR/TO e do
Superintendente do SESI-DR/TO, observadas as razões de conveniência e oportunidade devidamente
justificadas, poderá anular ou revogar a qualquer momento a presente licitação, dando ciência aos
interessados, antes da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, ou declarar a sua nulidade por
motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante pleno conhecimento e aceitação
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das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
21.2. As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, com aplicação das
disposições previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI-DR/TO, que determinará
sempre o prosseguimento do Certame quando as questões que tiverem sido objeto de esclarecimento não
configurarem prejuízo para o SESI/SENAI-DR/TO e às licitantes.
21.3. Poderá a Comissão Permanente de Licitação no interesse da Administração, durante a realização da
sessão de abertura, relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a lisura e o caráter
competitivo da licitação e que possam ser sanadas, no prazo determinado pela Comissão Permanente de
Licitação, e ainda que não infrinjam o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
21.4. É vedado a licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão.
21.5. A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o fornecimento, nem ceder o contrato.
21.6. Os preços permanecerão invariáveis pelo período de 12 meses, salvo se houver alteração de preços
em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e será examinada mediante
apresentação de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a modificação da relação
encargos/retribuição inicialmente pactuada.
21.7. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório, ou ainda, solicitar
esclarecimentos adicionais, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
21.8. É assegurado ao SESI/SENAI/DR-TO, o direito de revogar e anular a licitação, em qualquer fase,
conforme artigo 40, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.
21.9. Os interessados poderão obter maiores informações acerca do presente Edital de Licitação, por meio
de documento expresso, podendo ser encaminhado pelo E-mail: coperli@sistemafieto.com.br ou pelo fone
(63) 3229- 5742/5732.

Palmas-TO, 18 de outubro de 2017.

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS
Pregoeira / Presidente da CPL
Sistema FIETO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. DO OBJETO
1.1
Constitui objeto deste Termo de Referência, a aquisição eventual e futura (sob demanda) de
equipamentos de informática e material de computação, utilizando o critério de “Menor Preço por Item”, na
forma Registro de Preços, para atender as demandas do SESI-DR/TO e do SENAI-DR/TO, de acordo com
as especificações técnicas e quantidades constantes neste termo de referência.
02. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Modernização e ampliação do parque de equipamentos de informática no âmbito do SESI-DR/TO e
SENAI-DR/TO, com vistas a atender às finalidades administrativas e didáticas pedagógicas.
2.2. O SENAI-DR/TO tem como missão, promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a
transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Indústria Brasileira,
bem como o SESI-DR/TO tem a missão de Promover a qualidade de vida do trabalhador e seus
dependentes com foco em educação, saúde, lazer e estimular a gestão socialmente responsável da
empresa Industrial.
2.3. Diante desse contexto, para fomentar o desenvolvimento humano, tecnológico e de estruturação física,
as duas entidades tem como um de seus objetivos estratégicos, adequar sua infraestrutura física e
tecnológica, como forma de buscar a eficiência em suas atividades de suporte às indústrias tocantinenses e
ofertar aos seus colaboradores, condições, através da disponibilização de ferramentas de trabalho
necessárias para tornar esse objetivo realizável, o que irá impactar no alcance de sua visão, uma vez que a
base do Mapa Estratégico são as pessoas e a tecnologia.
2.4. As demandas foram identificadas através de estudo realizado pela Unidade de Tecnologia da
Informação junto às unidades de gestão, apoio e Unidades Operacionais, através dos seus planos de
investimentos.
2.5. Por questões de padronização e compatibilidade com os equipamentos existentes no parque de
processamento e armazenamento, das entidades SESI e SENAI, os itens nº 24 e 25, deverão ser ofertados
pelos licitantes, conforme especificação, marca e modelo, caso contrário, não atenderão a necessidade, por
não serem compatíveis com os servidores existentes.
03. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO
3.1. Do objeto e suas quantidades:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

1.

MICROCOMPUTADOR - TIPO I

157

2.

MICROCOMPUTADOR - TIPO II

90

3.

NOTEBOOK TIPO I

149

4.

MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE

20

5.

MONITOR DE COMPUTADOR LED

15

6.

NOBREAK 700 VA

75

7.

NOBREAK 3000 VA

12

8.

PROJETOR MULTIMÍDIA - TIPO I

09

9.

PROJETOR MULTIMÍDIA – TIPO II

07

10.

PROJETOR INTERATIVO

05

11.

SERVIDOR DE RACK

03

15

12.

SERVIDOR TORRE

03

13.

RACK PARA SERVIDOR 19” 42U

04

14.

RACK DE REDE FECHADO DE PAREDE PADRÃO 19" 24U

04

15.

RACK DE REDE FECHADO DE PISO PADRÃO 19" 44U

04

16.

SWITCH TIPO I - 24 PORTAS L2 10/100/1000

40

17.

SWITCH TIPO II - 24 PORTAS L2 10/100/1000

22

18.

SWITCH TIPO III - 48 PORTAS L2 10/100/1000

36

19.

IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA

04

20.

IMPRESSORA LASER COLORIDA

06

21.

TABLET 32GB

26

22.

IMPRESSORA DE CARTÃO PVC

02

23.

HD SSD SATA 120GB

100

24.

HD SAS 600GB PARA SERVIDOR DELL T420

20

25.

MEMORIA PARA SERVIDOR DELL T420

40

3.2 Especificações Técnicas Mínimas dos objetos e suas quantidades:

ITEM

DESCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

UN

157

MICROCOMPUTADOR-TIPO I
-

Placa Principal
o Deverá possuir no mínimo 02 (dois) slots para
memória tipo DDR3 ou tecnologia superior com
capacidade de expansão até 16GB;
o Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x16;
o Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x1 ou
x8;

-

BIOS
o
o
o

1.

o
o

-

Entregue na versão mais atual disponibilizada pelo
fabricante;
Possuir senhas de Setup para Administrador e
Disco rígido;
Serão aceitas BIOS com reprogramação via
software desde que estes estejam devidamente
licenciados para o equipamento e constantes no CD
- ROM/DVD - ROM de drivers e aplicativos que
deverá vir junto com o equipamento e também
disponibilizados para download no sítio do
fabricante;
Deve permitir configurar a tempo/hora que o
computador irá ligar automaticamente;
Deve permitir a regulagem da velocidade de
rotação do cooler da CPU.

Processador
o Processador de última geração com no mínimo 2
(dois) núcleos reais e 4 (quatro) cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento
de no mínimo 3.8 GHz, com cache de no mínimo 3
16

(três) MB e arquitetura 64 bits;
-

Memória RAM
o Deverá ser entregue com no mínimo 4GB (quatro
gigabytes) de memória RAM instalada, tipo DDR3
de 1600MHz ou modelo de frequência e tecnologia
superior.

-

Controlador de Vídeo
o Interface controladora de vídeo integrada a placa
mãe ou superior.
o Deve suportar no mínimo OpenGL 4.4 e DirectX 12.

-

Interfaces
o Controladora de Rede, integrada à placa mãe com
velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrão Gigabit
Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software com conector
padrão RJ-45;
o Controladora de som com conectores para entrada,
saída e microfone (podendo ser como combo –
Entrada Universal) na parte frontal do gabinete,
além da conexão de saída de áudio na traseira do
gabinete;
o No mínimo 02 (duas) interfaces USB 3.0 e 02
(duas) interfaces USB 2.0 totalizando 04 (quatro)
interfaces USB;
o Não será aceito a utilização de hubs ou portas USB
instaladas em adaptadores PCI;
o No mínimo 01 (um) conector VGA ou DisplayPort
compatível com o Monitor Solicitado para este Item.
o Será aceito também conector HDMI para monitor
desde que atenda a especificação do Monitor
solicitado para este item.

-

Unidade de Disco Rígido
o Unidade com capacidade mínima de 500 GB;
o Velocidade de rotação mínima de 7200 RPM;
o Padrão SATA.

-

Unidade de Mídia Óptica
o Unidade de DVD±RW ou superior;
o Interface tipo Serial ATA ou superior;
o Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na
parte frontal da unidade;
o Deve possuir trava para a mídia para o caso de
posicionamento vertical da unidade;
o Deve possuir mecanismo na parte frontal da
unidade que possibilite a ejeção de emergência em
caso de travamento de mídia óptica na unidade.

-

Fonte de Alimentação
o Fonte de alimentação interna para corrente
alternada com tensões de entrada de 110/220
VAC, com ajuste automático, suficiente para
suportar todos os dispositivos internos na
configuração máxima admitida pelo equipamento
(placa principal, interfaces, discos rígidos, memória
RAM e demais periféricos) com eficiência superior
a 85% (80+) com 50% de carga.
17

-

Gabinete
o Deve ser do tipo Small Form Factor (SFF), na cor
Preta.
o Deve suportar o peso do monitor cotado sobre o
gabinete e possuir base antiderrapante.
o Utilização na posição horizontal ou vertical sem
comprometer os componentes internos e o
funcionamento do computador;
o Botão liga/desliga e indicadores de atividade da
unidade de disco rígido e do computador ligado
(power-on) na parte frontal do gabinete;
o Deve permitir a abertura do equipamento e a troca
de componentes internos (disco rígido, unidade de
mídia óptica, memórias e placas de expansão) com
ou sem a utilização de ferramentas, não sendo
aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete
original;

-

Teclado
o Padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua
Portuguesa e conector compatível com a interface
USB para teclado fornecida para o desktop;
o Tecla Windows logo (acesso ao Menu Iniciar);
o Regulagem de altura e inclinação do teclado;
o Deve ser do mesmo fabricante do computador.

-

Mouse
o Tecnologia óptica, de conformação ambidestra,
com botões esquerdo, direito e central próprio para
rolagem;
o Conector compatível com a interface USB para
mouse fornecido para o desktop;
o Mouse com fio, sem o uso de adaptadores;
o Deve ser do mesmo fabricante do computador.

-

Monitor
o Tela plana de LED tamanho mínimo de 18,5
polegadas, proporção 16:9;
o Deve possuir no mínimo 16,7 milhões de cores;
o Resolução mínima de 1366 x 768 pixels;
o Deve possuir no mínimo 1 (uma) entrada do tipo DP
1.2 (Display Port) ou 1 (uma) entrada do tipo VGA
(Video Graphics Array) ou HDMI (High-Definition
Multimedia Interface);
o Deve possuir suporte nativo que possibilite ajuste
de inclinação;
o Fonte de Alimentação interna para corrente
alternada com tensões de entrada de 100 a 240 V,
com ajuste automático;
o A garantia do monitor deverá ser a mesma do
equipamento ofertado;
o Deverá ser disponibilizado junto ao monitor no
mínimo um cabo de conexão DisplayPort ou VGA
ou HDMI e um cabo de alimentação;
o O Monitor deverá ser do mesmo fabricante do
Microcomputador.
o O monitor deverá ser do mesmo fabricante do
equipamento especificado neste item, garantido a
compatibilidade do mesmo.
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-

Softwares
o O Sistema Operacional poderá ser Windows 8.1 ou
Windows 10 ambos na versão 64 bits Professional
no idioma português do Brasil pré-instalado no
formato de Licenciamento OEM, com a devida
etiqueta de identificação no corpo equipamento.

-

Declarações, Certificações e Compatibilidades
o Declaração comprovando ciência do Termo de
Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;
o Certificação
EPEAT
(Electronic
Product
Environmental Assessment Tool) do equipamento
ofertado, disponível em http://www.epeat.net.

-

Garantia e Suporte
o Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses pelo
fabricante;
o Os serviços de reparo dos equipamentos
especificados deverão ser executados no local (ONSITE).

MICROCOMPUTADOR-TIPO II
-

Placa Principal
o Deverá possuir no mínimo 02 (dois) slots para
memória tipo DDR3 ou tecnologia superior com
capacidade de expansão até 16GB;
o Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x16;
o Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x1 ou
x8;

-

BIOS
o
o
o

2.

o
o

Entregue na versão mais atual disponibilizada pelo
fabricante;
Possuir senhas de Setup para Administrador e
Disco rígido;
Serão aceitas BIOS com reprogramação via
software desde que estes estejam devidamente
licenciados para o equipamento e constantes no CD
- ROM/DVD - ROM de drivers e aplicativos que
deverá vir junto com o equipamento e também
disponibilizados para download no sítio do
fabricante;
Deve permitir configurar a tempo/hora que o
computador irá ligar automaticamente;
Deve permitir a regulagem da velocidade de rotação
do cooler da CPU.

-

Processador
o Processador de última geração com no mínimo 2
(dois) núcleos reais e 4 (quatro) cabeça de leitura
(threads), com frequência inicial de processamento
de no mínimo 3.8 GHz, com cache de no mínimo 3
(três) MB e arquitetura 64 bits;

-

Memória RAM
o Deverá ser entregue com no mínimo 8Gb (oito
gigabytes) de memória RAM instalada, tipo DDR3
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de 1600MHz ou modelo de frequência superior.
-

Controlador de Vídeo
o Interface controladora de vídeo integrada a placa
mãe ou superior.
o Deve suportar no mínimo OpenGL 4.4 e DirectX 12.

-

Interfaces
o Controladora de Rede, integrada à placa mãe com
velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrão Gigabit
Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software com conector
padrão RJ-45;
o Controladora de som com conectores para entrada,
saída e microfone (podendo ser como combo –
Entrada Universal) na parte frontal do gabinete,
além da conexão de saída de áudio na traseira do
gabinete;
o No mínimo 02 (duas) interfaces USB 3.0 e 02 (duas)
interfaces USB 2.0 totalizando 04 (quatro) interfaces
USB;
o Não será aceito a utilização de hubs ou portas USB
instaladas em adaptadores PCI;
o No mínimo 01 (um) conector VGA ou DisplayPort
compatível com o Monitor Solicitado para este Item.
o Será aceito também conector HDMI para monitor
desde que atenda a especificação do Monitor
solicitado para este item.

-

Unidade de Disco Rígido
o Unidade com capacidade mínima de 500 GB;
o Velocidade de rotação mínima de 7200 RPM;
o Padrão SATA;

-

Unidade de Mídia Óptica
o Unidade de DVD±RW ou superior;
o Interface tipo Serial ATA ou superior;
o Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte
frontal da unidade;
o Deve possuir trava para a mídia para o caso de
posicionamento vertical da unidade;
o Deve possuir mecanismo na parte frontal da
unidade que possibilite a ejeção de emergência em
caso de travamento de mídia óptica na unidade.

-

Fonte de Alimentação
o Fonte de alimentação interna para corrente
alternada com tensões de entrada de 110/220 VAC,
com ajuste automático, suficiente para suportar
todos os dispositivos internos na configuração
máxima admitida pelo equipamento (placa principal,
interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais
periféricos) com eficiência superior a 85% (80+)
com 50% de carga.

-

Gabinete
o Deve ser do tipo Small Form Factor (SFF), na cor
Preta.
o Deve suportar o peso do monitor cotado sobre o
gabinete e possuir base antiderrapante.
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o
o
o

Utilização na posição horizontal ou vertical sem
comprometer os componentes internos e o
funcionamento do computador;
Botão liga/desliga e indicadores de atividade da
unidade de disco rígido e do computador ligado
(power-on) na parte frontal do gabinete;
Deve permitir a abertura do equipamento e a troca
de componentes internos (disco rígido, unidade de
mídia óptica, memórias e placas de expansão) com
ou sem a utilização de ferramentas, não sendo
aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete
original;

-

Teclado
o Padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua
Portuguesa e conector compatível com a interface
USB para teclado fornecida para o desktop;
o Tecla Windows logo (acesso ao Menu Iniciar);
o Regulagem de altura e inclinação do teclado;
o Deve ser do mesmo fabricante do computador.

-

Mouse
o Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com
botões esquerdo, direito e central próprio para
rolagem;
o Conector compatível com a interface USB para
mouse fornecido para o desktop;
o Mouse com fio, sem o uso de adaptadores;
o Deve ser do mesmo fabricante do computador.

-

Monitor
o Tela plana de LED tamanho mínimo de 18,5
polegadas, proporção 16:9;
o Deve possuir no mínimo 16,7 milhões de cores;
o Resolução mínima de 1366 x 768 pixels;
o Deve possuir no mínimo 1 (uma) entrada do tipo DP
1.2 (Display Port) ou 1 (uma) entrada do tipo VGA
(Video Graphics Array) ou HDMI (High-Definition
Multimedia Interface);
o Deve possuir suporte nativo que possibilite ajuste
de inclinação;
o Fonte de Alimentação interna para corrente
alternada com tensões de entrada de 100 a 240 V,
com ajuste automático;
o A garantia do monitor deverá ser a mesma do
equipamento ofertado;
o Deverá ser disponibilizado junto ao monitor no
mínimo um cabo de conexão DisplayPort ou VGA
ou HDMI e um cabo de alimentação;
o
O monitor deverá ser do mesmo fabricante do
equipamento especificado neste item, garantido a
compatibilidade do mesmo

-

Softwares
o O Sistema Operacional poderá ser Windows 8.1 ou
Windows 10 ambos na versão 64 bits Professional
no idioma português do Brasil pré-instalado no
formato de Licenciamento OEM, com a devida
etiqueta de identificação no corpo equipamento.
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-

Declarações, Certificações e Compatibilidades
o Declaração comprovando ciência do Termo de
Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;
o Certificação
EPEAT
(Electronic
Product
Environmental Assessment Tool) do equipamento
ofertado, disponível em http://www.epeat.net.

-

Garantia e Suporte
o Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses pelo
fabricante;
o Os serviços de reparo dos equipamentos
especificados deverão ser executados no local (ONSITE).

NOTEBOOK TIPO I
-

Acessórios
o Maleta de couro sintético ou nylon, compatível para
transporte do notebook e seus respectivos
acessórios, possuindo divisões adequadas para tal;

-

BIOS
o
o

Possuir senhas de Setup para Sistema,
Administrador e Disco rígido;
Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou
desenvolvida especificamente para o projeto;

-

Processador
o Processador de 02 (dois) núcleos reais de
processamento e 04 (quatro) cabeças de leitura
(threads), com frequência inicial de no mínimo 2.0
GHz e cachê L3 de pelo menos 3 MB ou superior;

-

Memória RAM
o Memória RAM tipo DDR3L ou MHz ou superior,
com no mínimo 4 (quatro) Gigabytes;

-

Controladora de Vídeo
o Interface controladora de vídeo integrada a placa
mãe com memória compartilhada ou superior;
o Deve suportar DirectX versão 12 e OpenGL 4.4.

-

Unidade de Mídia Óptica
o Unidade de DVD±RW ou superior;
o Luz indicadora de leitura e botão de ejeção;
o Deve possuir trava para a mídia para o caso de
posicionamento vertical da unidade.

-

Interfaces
o Controladora de Rede integrada à placa principal,
com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões
Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet,
autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável
totalmente por software, com conector padrão RJ45;
o Controladora de comunicação sem fio, padrão:
o Bluetooth 4.0 2.4 GHz, 1X1
o Wireless compatível com 802.11ª ac ou “802.11
b/g/n”;

3.

UN
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o
o
o
o
o

o
o
o

Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao
chassi, com dois botões e área para rolagem
(função scroll);
Alto-falantes interno ao notebook;
Plugue para fone de ouvido integrado e localizado
na parte frontal ou lateral do chassi;
Câmera de vídeo integrada ao chassi, não sendo
aceito adaptadores;
Mínimo de 03 (três) interfaces livres padrão USB,
sendo disponibilizadas no mínimo 01 (uma) USB
3.0. Não serão aceitos adaptadores externos ou
hubs;
Leitor de cartões de memória integrado, não serão
aceitos adaptadores externos ou hubs;
Teclado padrão ABNT-2 com todos os caracteres
da língua portuguesa;
Possuir 01 no mínimo (uma) porta HDMI

-

Unidade de Disco Rígido
o Unidade de disco rígido interna de capacidade de
armazenamento de 500 (quinhentos) Gigabytes,
interface tipo Serial ATA de 5.400 RPM ou
configuração superior.

-

Tela de Vídeo
o Tela Plana com tamanho de 14 polegadas, em LED;
o Resolução mínima de 1366 x 768 pixels.

-

Alimentação Elétrica e Bateria
o Fonte externa de Alimentação para corrente
alternada com tensões de entrada de 100 a 240
VAC com ajuste automático;
o Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos,
encaixável em tomada padrão NBR-14136;
o Bateria principal de Íon de Lítio com capacidade
mínima de 4 (quatro) células.

-

Chassi
o Produzido nas variações de cores preta, preta fosco
prata ou cinza escuro (grafite);

-

Softwares
o O Sistema Operacional poderá ser Windows 8.1 ou
Windows 10 ambos na versão 64 bits Professional
no idioma português do Brasil pré-instalado no
formato de Licenciamento OEM, com a devida
etiqueta de identificação no corpo equipamento.

-

Declarações, Certificações e Compatibilidades
o Declaração comprovando ciência do Termo de
Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;
o Certificação
EPEAT
(Electronic
Product
Environmental Assessment Tool) do equipamento
ofertado, disponível em http://www.epeat.net.

-

Garantia
o Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses pelo
fabricante;
o Os serviços de reparo dos equipamentos
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especificados serão executados no local (ON-SITE).
MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE
-

Placa Principal
o Deverá possuir no mínimo 02 (dois) slots para
memória tipo DDR4 ou Tecnologia superior
capacidade de expansão para no mínimo 16GB;

-

BIOS
o
o

o

Entregue na versão mais atual disponibilizada pelo
fabricante;
Serão aceitas BIOS com reprogramação via
software desde que estes estejam devidamente
licenciados para o equipamento e constantes no CD
- ROM/DVD - ROM de drivers e aplicativos que
deverá vir junto com o equipamento e também
disponibilizados para download no sítio do
fabricante;
Deve permitir configurar a tempo/hora que o
computador irá ligar automaticamente;

-

Processador
o Processador deve possuir no mínimo 4 (quatro)
núcleos e 4 (quatro) cabeça de leitura (threads),
com frequência inicial de processamento de no
mínimo 2.7 GHz, com cache de no mínimo 6 (seis)
MB e arquitetura 64 bits;

-

Memória RAM
o Deverá ser entregue com no mínimo 4GB (quatro)
de memória RAM instalada, tipo DDR4 de 2400MHz
ou modelo e frequência superior.

4.

-

Controlador de Vídeo
o Interface controladora de vídeo integrada a placa
mãe;

-

Interfaces
o Controladora de Rede, integrada à placa mãe com
velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrão Gigabit
Ethernet, autosense, full-duplex,
o Controladora de comunicação sem fio com
velocidade mínima de 300Mbps. Deve ser
compatível com os padrões 802.11a/b/g/n/ac e
Bluetooth;
o Controladora de som com conector de áudio na
parte traseira do gabinete;
o No mínimo 04 (quatro) interfaces USB, as interfaces
USB, não será aceito a utilização de hubs ou portas
USB instaladas em adaptadores PCI;
o No mínimo 01 (um) conector DisplayPort ou VGA

-

Unidade de Disco Rígido
o Unidade de disco rígido interna de capacidade de
armazenamento mínima de 500GB, interface tipo
Serial ATA 3 e velocidade de rotação mínima de
5.400 RPM ou configuração superior.

-

Unidade de Mídia Óptica

UN
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o
o
o

Unidade de DVD±RW ou superior;
Luz indicadora de leitura e botão de ejeção;
Deve possuir trava para a mídia para o caso de
posicionamento vertical da unidade.

-

Fonte de Alimentação
o Fonte de alimentação interna ao chassi com
tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 5060Hz, com ajuste automático, suficiente para
suportar todos os dispositivos internos na
configuração máxima admitida pelo equipamento
(placa principal, interfaces, discos, memórias e
demais periféricos);

-

Gabinete/Monitor
o Deve ser do tipo tudo em um (All in One), com área
de tela de no mínimo 19,5” polegadas WLED ou
HD, resolução de no mínimo 1600 x 1080 e base de
apoio ao monitor com ajuste de altura;
o Botão liga/desliga e indicadores de atividade da
unidade de disco rígido e do computador ligado
(power-on) na parte frontal ou lateral do chassi;
o Deverá ser fornecido alto falante interno ao
gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo
sistema. O mesmo deverá estar conectado
diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores;

-

Teclado
o Teclado sem fio padrão ABNT-2 com todos os
caracteres da língua Portuguesa e conector
compatível com o equipamento ofertado;
o Tecla Windows logo (acesso ao Menu Iniciar);
o Deve ser do mesmo fabricante do equipamento;

-

Mouse
o Mouse sem fio com tecnologia óptica de
conformação ambidestra, com botões esquerdo,
direito e central próprio para rolagem;
o Conector compatível com o equipamento ofertado;
o Deve ser do mesmo fabricante do equipamento.

-

Outros Requisitos
o Todos os equipamentos ofertados (gabinete,
teclado, mouse) devem possuir gradações neutras
das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrão
de cor predominante do gabinete;

-

Softwares
o O Sistema Operacional poderá ser, Windows 8.1 ou
Windows 10 ambos na versão 64 bits Professional
no idioma português do Brasil pré-instalado no
formato de Licenciamento OEM, com a devida
etiqueta de identificação no corpo equipamento

-

Garantia e Suporte
o Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses do
fabricante;
o Os serviços de reparo dos equipamentos
especificados serão executados no local (ON-SITE).
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MONITOR DE COMPUTADOR LED 23” HD
-

5.

-

Monitor de vídeo
o Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23
polegadas, 16,7 milhões de cores,
o Resolução 16.9;
o O ajuste de altura deve possibilitar regulações
(subir/descer) de no mínimo 10 cm (dez
centímetros);
o O ajuste de giro, deve possibilitar que o monitor
seja girado em até 90º, podendo ser utilizado tanto
na posição horizontal ou vertical;
o Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no
mínimo 2.000:1;
o Resolução mínima HD (1.920 x 1080 pixels);
o Deve possuir no mínimo duas entradas, sendo 1
(uma) do tipo VGA (Video Graphics Array) e 1
(uma) do tipo DisplayPort ou HDMI. Não serão
aceitos adaptadores para atender os tipos de
conectores solicitados;
o Fonte de Alimentação interna para corrente
alternada com tensões de entrada de 100 a 240
VAC, 60Hz, com ajuste automático;
o Deverá possuir um cabo de conexão DisplayPort ou
HDMI, um cabo de conexão VGA e um cabo de
alimentação;

UN
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Garantia e suporte
o Assistência
Técnica
Autorizada
no
Brasil,
comprovado através de documento ou site
indicando o nome, endereço e telefone das
empresas de assistência;
o Garantia de 12 (doze) meses, do fabricante, para
todos componentes e peças.

NO-BREAK 700 VA
-

Dados de Entrada
o Potência: 700VA / 490 Watts;
o Forma de onda Senoidal por aproximação
(retangular PWM);
o Tensão nominal de ENTRADA: Bivolt automático
115 / 127 / 220V;
o Frequência de rede de ENTRADA: 60 Hz;

-

Dados de Saída
o Tensão nominal de SAÍDA: 115V;
o Frequência de SAÍDA: 60hz ± 1% (para operação
bateria);
o Mínimo 4 tomadas padrão NBR 14136.

6.

-

Características Gerais
o Microprocessador;
o Filtro de linha;
o Estabilizador interno com 4 estágios de regulação;
o Função que possibilite ligar o nobreak mesmo na
ausência de rede elétrica;
o Autodiagnostico de bateria;
o Recarga automática das baterias mesmo com o
nobreak desligado;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Função que possibilita a recarga das baterias
mesmo com níveis muito baixos de carga;
Conector de módulo de bateria externo ao nobreak;
Função True RMS;
Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os
circuitos internos;
Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);
Circuito desmagnetizador;
Acionamento do inversor < 0,8 ms;
Mínimo 1 Led indicativo no painel frontal;
Alarme audiovisual com pelo menos 1 LED de
sinalização;
Botão liga/desliga temporizado com função Mute;
Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para
operação bateria);
Bateria Interna: Mínimo 1 bateria 12Vdc / 7Ah.

-

Proteções Elétricas
o Curto-circuito no inversor;
o Surtos de tensão entre fase e neutro;
o Sub/sobre tensão da rede elétrica;
o Sobreaquecimento no inversor e no transformador;
o Potencia excedida com alarme e posterior
desligamento;
o Descarga total das baterias.

-

Garantia:
o Assistência Técnica Autorizada estabelecida ou
disponibilizada no Estado do Tocantins;
o Garantia de 12 (doze) meses, do fabricante, para
todos componentes e peças.

NO-BREAK 3000 VA
-

Características de Entrada
o Conexão de entrada poderá ser IEC-320 C13, IEC320 C20 ou NBR 14136;
o Deverá acompanhar os cabos de força compatível
para ligar o equipamento a tomada de energia
elétrica.
o Tensão nominal: 220V
o Variação de tensão mínima entre: 170 a 260 VA
o Frequência de rede: 60 Hz

-

Características de Saída
o Potência 2700W/3000VA
o Fator de Potência de 0,9
o Tensão nominal: 220V
o Frequência: 60hz ± 5% (para operação bateria)
o Forma de onda Senoidal
o Número mínimo de tomadas: 8 tomadas padrão IEC
320 C13 ou Padrão NBR14136.

7.

-
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Características Gerais
o Bateria selada livre de manutenção a prova de
vazamento;
o Display de com barra gráfica para carga e bateria e
indicadores de Online, Troca de Bateria e Sobre
Carga;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

Alarme sonoro quando utilizando a bateria;
Suporte a desligamento de emergência;
Tempo de recarga típico de no mínimo 4 Horas;
Classe de surto de energia 365 Joules;
Dissipação Térmica online de no mínimo
375.00BTU/hora;
Comunicação via porta RS232, RJ45 ou USB
Deve atender a norma ambiental;
Nobreak deverá ser senoidal;
Nobreak deverá ter painel de controle com display
de LED com barra gráfica para carga e bateria;
Permitir gerenciamento remoto pela rede.

Garantia:
o Assistência Técnica Autorizada estabelecida ou
disponibilizada no Brasil;
o Garantia mínima de 12 (doze) meses, do fabricante,
para todos componentes e peças.

PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO I
-

Acessórios:
o Bolsa de Transporte compatível com projetor;
o Controle remoto com (pilha ou Bateria);
o Cabo VGA (D – sub de 15 pinos);
o Cabo de alimentação;
o Manual de Referencia Rápido.

-

Tecnologia:
o Luminosidade mínima de 2.700 lumens;
o Contraste mínimo 2.200:1;
o Resolução nativa 800 x 600 (SVGA);
o Compatibilidade mínima de projeção com os padrões de
vídeo analógico: NTSC (4.43), PAL (M, N), SECAM, e
digital: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p;
o Permitir modos de operação alto brilho e econômico;
o Lâmpada com vida útil de no mínimo 5.000 (cinco mil)
horas em alta luminosidade e mínimo de 6.000 (seis mil)
horas em baixa luminosidade;
o Suporte a projeção Frontal, Posterior, Mesa, Teto;
o Lâmpada de no mínimo 190W;
o Ajuste de foco da lâmpada poderá ser feitos por
controle remoto ou no corpo do projetor;
o Projeção em formato 4:3
o Idioma de tela em Português;
o Busca automática de entrada;
o Botão de ajuste de imagem Keystone;
o Sistema interno de alto-falantes integrado;

8.

-
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Terminais de Entrada:
o No mínimo 1(uma) entradas D-SUB 15pinos;
o No mínimo 1(uma) entradas Vídeo Composto RCA;
o No mínimo 1(uma) entrada de Áudio Estéreo;
o No mínimo 1(uma) porta USB-B;
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o

Uma entrada para fonte de alimentação interna com
ajuste automático de voltagem, suportando as faixas de
tensão de 100-240VAC à 50-60Hz.

-

Terminais de Saída:
o No mínimo 1(uma) saída D-SUB 15 pinos;
o No mínimo 1(uma) saída de Áudio Estéreo;

-

Garantia e suporte
o Garantia mínima de 12 (doze) meses, do fabricante,
para todos componentes e peças sendo que para
lâmpada deverá ser de no mínimo 90 (dias).
o Assistência Técnica Autorizada no Brasil, comprovado
através de documento ou site indicando o nome,
endereço e telefone das empresas de assistência.

PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO II
-

Acessórios:
o Bolsa de Transporte compatível com projetor;
o Controle remoto com (pilha ou Bateria);
o Cabo VGA (D – sub de 15 pinos);
o Cabo de alimentação;
o Manual de Referencia Rápido.

-

Tecnologia:
o Luminosidade mínima de 3.200 lumens;
o Contraste mínimo 13.000:1;
o Resolução nativa 1024 x 768 (XGA);
o Compatibilidade mínima de projeção com os padrões de
vídeo digital: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p;
o Permitir modos de operação alto brilho e econômico;
o Lâmpada com vida útil de no mínimo 4.000 (quatro mil)
horas em alta luminosidade e mínimo de 6.000 (seis mil)
horas em baixa luminosidade;
o Suporte a projeção Frontal, Posterior, Mesa, Teto;
o Lâmpada de no mínimo 190W;
o Ajuste de foco da lâmpada poderá ser feitos por
controle remoto ou no corpo do projetor;
o Projeção em formato 4:3
o Idioma de tela em Português;
o Busca automática de entrada;
o Botão de ajuste de imagem Keystone;
o Sistema interno de alto-falantes integrado;

9.

-
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Terminais de Entrada:
o No mínimo 1(uma) entradas D-SUB 15pinos;
o No mínimo 1(uma) entradas Vídeo Composto RCA;
o No mínimo 1(uma) entrada de Áudio Estéreo;
o No mínimo 1(uma) entrada de Vídeo HDMI;
o No mínimo 1(uma) porta USB-B;
o Uma entrada para fonte de alimentação interna com
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ajuste automático de voltagem, suportando as faixas de
tensão de 100-240VAC à 50-60Hz.
-

Terminais de Saída:
o No mínimo 1(uma) saída D-SUB 15 pinos;

-

Garantia e suporte
o Garantia mínima de 12 (doze) meses, do fabricante,
para todos componentes e peças sendo que para
lâmpada deverá ser de no mínimo 90 (dias).
o Assistência Técnica Autorizada no Brasil, comprovado
através de documento ou site indicando o nome,
endereço e telefone das empresas de assistência.

PROJETOR INTERATIVO
-

10.

-

-

-

Acessórios:
o Manual do equipamento ou do usuário;
o Bolsa para transporte;
o Cabo da fonte de energia;
o Caneta interativa com pilha ou bateria (compatível com
Projetor)
o Cabo VGA (D-sub 15 pinos)
o Adaptadora Wireless USB (Caso seja necessário)
o Controle Remoto com pilha ou bateria (compatível com
projetor)
o CD-ROM com software do equipamento
Luminosidade:
o Mínimo de 2.500 lumens ANSI
Taxa de contraste:
o Até 10000:1
Resolução:
o XGA (1080 x 800) pixels
Taxa de proporção:
o 4:3
Vida útil da lâmpada;
o De no mínimo 3.000 horas modo normal;
o De no mínimo 5.000 horas modo econômico;

UN
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Entrada de vídeo Analógico
o NTSC, NTSC 4.43;
o PAL, PAL-M, PAL-N;
o SECAM.
Entrada de vídeo Digital
- 480i/p, 576i/p, 720p, 1080p/i
Interfaces de conexão mínimas de entrada e saída;
o 1 (um) – Conector HDMI no mínimo;
o 1 (uma) – entradas D-sub 15 pinos;
o 1 (uma) – saída D-sub 15 pinos;
o 1 (um) –Conector RCA para áudio;
o 1 (um) –Saída de áudio estéreo no mínimo;
o 1 (uma) –Entrada de áudio estéreo no mínimo;
o 1 (um) – Conector de Rede (LAN) RJ-45;
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o
o

-

-

-

1 (um) Conector USB
1 (um) Adaptador interno ou externo (USB) de Rede
sem fio: Wireless IEEE802.11 a/b/g compatível com o
projetor;
o 1 (uma) Entrada de Energia. Com ajuste automático de
voltagem, suportando as faixas de tensão de 100240VAC à 50-60Hz.
Outras características;
o Caneta interativa digital (mínimo de uma caneta por
solução, alimentada por pilhas ou bateria);
o O equipamento deve vir acompanhado de software sem
custos adicionais, que permita: o controle de qualquer
das funções do computador a partir da imagem
projetada, fazer anotações e desenhos sobre uma tela
de projeção usando a caneta eletrônica fornecida;
gravar a tela projetada, anotações e desenhos
efetuados sobre esta tela;
o Software utilizado no projeto interativo deverá ser
compatível com Sistema Operacional Microsoft
Windows.
o Equipamento devera suportar projeção em curta
distância.
Declarações
o Declaração da licitante comprovando ciência do Termo
de Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;
Garantia
o Garantia mínima de 12 (doze) meses, do fabricante,
para todos componentes e peças e mínimo de 90
(noventa) dias para lâmpada.
o Assistência Técnica Autorizada no Brasil, comprovado
através de documento ou site indicando o nome,
endereço e telefone das empresas de assistência.

SERVIDOR RACK
-

11.

-

Acessórios
o Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos
os acessórios e cabos necessários para o pleno
funcionamento do mesmo.
o Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de
fixação para rack do próprio fabricante do equipamento,
do tipo retrátil com gerenciamento do cabo de força,
permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar
sua manutenção;

UN
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Gabinete
o Gabinete para instalação em rack de 19;
o Altura no mínimo de 2U;
o Deve possuir botão liga/desliga com proteção para
prevenir o desligamento acidental;
o Possuir display ou leds embutido no painel frontal do
gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos
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o
o

o

componentes internos, tais como falhas de processador,
memória RAM, fontes de alimentação, disco rígido e
ventilador;
Deve possuir suporte de no mínimo 12 baias frontais
para instalação de discos rígidos;
Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de
ferramentas
para
abertura
do
gabinete
e
instalação/desinstalação de placas de expansão;
Deve possuir sistema de ventilação redundante e hotpluggable para que a CPU suporte a configuração
máxima e dentro dos limites de temperatura adequados
para o perfeito funcionamento do equipamento, e que
permita a substituição mesmo com o equipamento em
funcionamento.

-

Fonte De Alimentação
o Mínimo de duas fontes, suportando o funcionamento do
equipamento em sua configuração máxima;
o As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable,
para automaticamente permitir a substituição da fonte
principal em caso de falha, mantendo assim o
funcionamento do equipamento;
o As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC
a 127VAC e de 200VAC a 240VAC a 60Hz;
o Deverá acompanhar cabo de alimentação no padrão
C13 para NBR14136 para cada fonte de alimentação
fornecida.

-

Processador
o Equipado com 2 (dois) processador de no mínimo 08
(oito) núcleos, com arquitetura x86;
o Tecnologia de 14nm;
o Frequência de clock interno de no mínimo 2.1 GHz;
o Link de comunicação do processador com o restante do
sistema de 8 GT/s;
o Memória cachê de no mínimo 20MB.

-

Memória Ram
o Módulos de memória RAM tipo DDR4 RDIMM
(Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC
(Error Correcting Code) com e velocidade mínima de
2133MHz;
o Possuir no mínimo 64 GB (sessenta e quatro gigabytes)
de memória RAM instalada divididos em dois módulos
de 32GB (dezesseis gigabytes) cada.
o Suportar expansão de memória RAM para até no
mínimo 768 GB (setecentos e sessenta e oito
gigabytes)

-

Controladora De Vídeo
o On board com capacidade da memória cache de vídeo:
mínimo de 16 MB (dezesseis megabytes);
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-

Bios E Segurança
o BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS,
comprovados através de datasheet do fabricante do
equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de
OEM ou customizadas;
o A BIOS deve possuir o número de série do equipamento
e campo editável que permita inserir identificação
customizada podendo ser consultada por software de
gerenciamento, como número de propriedade e de
serviço;
o A BIOS deve possuir opção de criação de senha de
acesso, senha de administrador ao sistema de
configuração do equipamento;

-

Portas De Comunicação
o Todos os conectores das portas de entrada/saída
devem ser identificados pelos nomes ou símbolos.
o Possuir, no mínimo, 4 (quatro) interfaces USB, dentre
estas no mínimo 2 (duas) na versão 3.0;
o Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão
VGA (DB-15), uma localizada na parte frontal e outra na
parte traseira do gabinete;
o Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial (DB-9)
integrada.

-

Interfaces De Rede
o ON BOARD
o Cada servidor deverá possuir 04 (quatro) interfaces de
rede Ethernet 10/100/1000 BASE-T;
o Com capacidade de suportar boot iSCSI;
o Suportar boot através de PXE;
o Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link
aggregation
o Devera
possuir
uma
interface
dedicada
de
gerenciamento r (IDRAC, ILO, IMM ou outra que
permita o gerenciar remote do servidor)

-

Controladora Raid
o Controladora RAID, compatível com discos rígido
padrão SAS e SATA com Interface de 12Gb/s
o Suportar e implementar RAID 0, 1, 5, 10, 50;
o Suporte a recursos de hot swap para as unidades de
disco rígido;
o Suportar implementação de disco Global Hot-spare;
o Suportar migração, expansão e extensão online do
RAID;
o Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting
Technology (SMART);

-

Armazenamento
o O servidor deve suportar no mínimo 12 (doze) unidades
para disco do tipo SAS (Serial Attached SCSI) ou SATA
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o

o
o

2.5” (polegadas) ou no mínimo 8 (oito) unidades de
disco do tipo SAS (Serial Attached SCSI) ou SATA 3.5”
(polegadas)
Devera vim instalado no mínimo 4 (quatro) discos de
600 GB (seiscentos gigabytes), 15.000 rpm, hot
pluggable, de 3.5 ou 2.5 polegadas e interface de
12Gb/s
Hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem
necessidade de desligar o equipamento, garantindo a
continuidade das operações sem impacto para as
aplicações;
Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao
servidor;
Compatível com a controladora RAID descrita acima.

-

Unidade Óptica
o Possuir 01 (uma) unidade óptica leitora CD/DVD interna
ao gabinete (Opcional);
o Caso Servidor não possua unidade de CD/DVD interna
a mesma deverá ser entregue com unidade de CD/DVD
externa com conector USB.
o Interface SATA;

-

Sistema Operacional
o O servidor deverá ser ofertado sem o sistema
operacional;
o O fabricante deve disponibilizar na sua respectiva web
site, download gratuito de todos os Drivers dos
dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento
ofertado;

-

Documentação
Técnica,
Declarações
E
Compatibilidades
o Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e
de referência contendo todas as informações sobre os
produtos ofertado.
o O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o
sistema operacional Windows Server 2012 e 2012R2 na
versão x64 ou versão superior. Esse item deverá ser
comprovado através do HCL (Hardware Compatibility
List)
da
Microsoft
no
link:
http://www.windowsservercatalog.com
o O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o
sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 7.0 ou
superior. Esse item deverá ser comprovado através do
HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat no link:
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi
o O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o
sistema operacional SUSE® Linux Enterprise Server 12
ou superior. Esse item deverá ser comprovado através
do HCL (Hardware Compatibility List) no link:
https://www.suse.com/yessearch/
o O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o
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o

-

sistema de virtualização VMware ESXi 5.5 ou superior.
Esse item deverá ser comprovado através do
Compatibility
Guide
da
VMware
no
link:
http://www.vmware.com/resources/compatibility
O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do
fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados
ao uso doméstico;
Os componentes do equipamento deverão ser
homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição
ou subtração de qualquer componente não original de
fábrica para adequação do equipamento;
Declaração assegurando que os equipamentos cotados
(citar série e modelo) são de linha de produção
continuada e que se compromete a fornecer peças de
reposição pelo período mínimo de 36 meses;
Declaração comprovando ciência do Termo de
Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;

Garantia
o Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses do
fabricante, com suporte técnico 24x7 (vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana), com atendimentos
no próximo dia útil;
o Os serviços de reparo dos equipamentos especificados
serão executados somente e exclusivamente onde se
encontram (ON-SITE);
o A FABRICANTE do equipamento deve possuir Central
de Atendimento tipo (0800) para abertura dos
chamados de garantia, comprometendo-se a manter
registros dos mesmos constando a descrição do
problema;
o O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
o O FABRICANTE do equipamento também deve
oferecer canais de comunicação e ferramentas
adicionais de suporte online como “chat”, “email” e
página de suporte técnico na Internet com
disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de drivers,
BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de
troubleshooting, no mínimo;
o Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus
para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa,
após a conclusão do respectivo analista de atendimento
de que há a necessidade de substituir uma peça ou
recolocá-la no sistema, salvo se, quando o defeito for
provocado por uso inadequado;
o Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio
fabricante (informar url para comprovação), que permita
verificar a garantia do equipamento através da inserção
do seu número de série.

SERVIDOR TORRE
12.
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-

03

Placa Mãe
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o
o

Possuir no mínimo 2 soquetes para processadores;
Possuir slots de memória, com capacidade de expansão
de no mínimo 192 GB.

-

Processador
o Possuir no mínimo 02 (dois) processadores de no
mínimo 8 núcleos;
o Processador com frequência no mínimo de 1.7Ghz, com
mínimo de 20M Cache;
o Chipset do mesmo fabricante do processador;
o Suporte a instruções de virtualização por hardware.

-

Memória
Possuir no mínimo 32GB de memória instalada, dividido
em dois módulos de 16GB com frequência de no
mínimo 1333 MHz;
o Possuir tecnologia capaz de corrigir no mínimo 8 bits de
erro;

-

Hard Disk
o 04 (quatro) discos rígidos internos SAS de 3,5” HotPlug. Cada disco deve ter capacidade mínima de 600
GB e rotação mínima de 15K RPM.

-

Unidade Ótica
o Possuir 1 (uma) unidade leitora de CD/DVD.

-

Controladoras
o Suportar e implementar RAID 0, 1, 5, 10 e 50;
o Suportar migração, expansão e extensão online do
RAID
o Suporte a dispositivos hot plug ou hot swap;
o Software da Controladora incluso com possibilidade de
configurar todos os recursos disponíveis do Hardware.

-

Interfaces de Comunicação
o Possuir no mínimo 02 interfaces Gigabit Ethernet
10/100/1000 Base-T full duplex.

-

Fonte de Alimentação Ventiladores
o Fonte de alimentação redundante e hot plug com
capacidade de suportar a configuração máxima do
servidor;
o Deverão ser fornecidos todos os ventiladores
necessários para a refrigeração do sistema interno do
computador na sua configuração máxima e dentro dos
limites de temperatura adequados para a operação.

-

Gabinetes e Acessórios
o Gabinete padrão Torre;
o Todos os cabos necessários para a instalação devem
acompanhar o produto.
o Deve possuir suporte de no mínimo 6 baias frontais
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para instalação de discos rígidos;

13.

-

Compatibilidade e Certificados
o O servidor deve ser compatível com a família de
sistemas operacionais MS Windows Server e com as
distribuições Linux Red Hat Enterprise Linux 5 ou
superior e SuSE Linux Enterprise Server 10 ou superior,
comprovado por apresentação de documento de
compatibilidade.

-

Declarações
o Declaração comprovando ciência do Termo de
Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;
o Declaração assegurando que os equipamentos cotados
(citar série e modelo) são de linha de produção
continuada e que se compromete a fornecer peças de
reposição pelo período mínimo de 36 meses;

-

Garantia
o Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses do
fabricante, com suporte técnico 24x7 (vinte e quatro
horas por dia, sete dias por semana com atendimentos
no próximo dia útil;
o Os serviços de reparo dos equipamentos especificados
serão executados somente e exclusivamente onde se
encontram (ON-SITE);
o A FABRICANTE do equipamento deve possuir Central
de Atendimento tipo (0800) para abertura dos
chamados de garantia, comprometendo-se a manter
registros dos mesmos constando a descrição do
problema;
o O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
o O FABRICANTE do equipamento também deve
oferecer canais de comunicação e ferramentas
adicionais de suporte online como “chat”, “e-mail” e
página de suporte técnico na Internet com
disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de drivers,
BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de
troubleshooting, no mínimo;
o Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus
para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa,
após a conclusão do respectivo analista de atendimento
de que há a necessidade de substituir uma peça ou
recolocá-la no sistema, salvo se, quando o defeito for
provocado por uso inadequado;
o Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio
fabricante (informar URL para comprovação), que
permita verificar a garantia do equipamento através da
inserção do seu número de série.

RACK PARA SERVIDOR 19” 42U
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-

Especificação;
o Tamanho: 42U
o Padrão 19 polegadas
o 2 unidades de distribuição de energia (PDU) compatível
com RACK de no mínimo 4,9KVA/220V entrada padrão
uma tomada NBR14136 ou IEC C20 e saída no mínimo
10 tomadas padrão NBR ou IEC C13 ou C20.
o Profundidade: 1.070 mm
o Altura máxima: 2.000 mm
o Largura: 600mm
o Capacidade de carga estática: 2000(lbs)
o Possuir base (pés) que permitam a perfeita estabilidade
do equipamento e ainda possam ser reguláveis de
maneira a compensar eventuais desníveis no piso
o Possuir elementos de fixação para organização de
cabos
o Portas frontal e traseira removíveis
o Deve possuir painéis laterais removíveis com trava de
segurança para melhor acesso aos equipamentos
o Possuir portas (frontal e traseira) que permitam ser
trancadas evitando o acesso não autorizado aos
equipamentos

-

Garantia
o Mínimo 3 anos de garantia com atendimento (ON-SITE)
pelo fabricante.

RACK DE REDE FECHADO DE PAREDE PADRÃO 19" 24U
o
o
o
o
o

14.

o
o
o
o

o
o
o
o
o

Especificação:
Altura de no mínimo 1200 mm;
Largura de no mínimo 580 mm;
Profundidade de no mínimo 700 mm;
Material do corpo em Aço SAE1010, SAE1020 ou
SAE1030;
Chapas Laterais com perfurações ou venezianas para
ventilação;
Chapas Laterais removíveis com fecho;
Acabamento em pintura epóxi na cor preta ou bege;
Deverá permitir a entrada de cabos pela base do
gabinete;
Possuir no mínimo duas réguas de plano para
montagem reguláveis na profundidade sendo estas
confeccionadas com furacões quadradas (Padrão
europeu de 9,0 mm para porca gaiola);
Parafusos para fixação;
Arruelas para fixação;
Porta Frontal, com no mínimo duas chaves, com visor
de vidro ou acrílico transparente ou semitransparente;
Deverá atender a normas EIA-310.
Garantia:
Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos
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o

componentes do equipamento ofertado;
Assistência Técnica Autorizada no Brasil, comprovado
através de documento ou site indicando o nome,
endereço e telefone das empresas de assistência.

RACK DE REDE FECHADO DE PISO PADRÃO 19" 44U
-

15.

-

Especificação:
o
Altura de no mínimo 2100 mm;
o
Largura de no mínimo 580 mm;
o
Profundidade de no mínimo 700 mm;
o
Material do corpo em Aço SAE1010, SAE1020 ou
SAE1030;
o
Espessura da chapa de estrutura de no mínimo 1,5mm;
o
Chapas Laterais com perfurações ou venezianas para
ventilação;
o
Espessura das Chapas laterais de no mínimo 0,75mm;
o
Chapas laterais removíveis através de um fecho rápido;
o
Acabamento em pintura epóxi na cor preta;
o
Deverá permitir a entrada de cabos pela base do
gabinete;
o
Possuir no mínimo duas réguas de plano para
montagem reguláveis na profundidade sendo estas
confeccionadas com furacões quadradas (Padrão
europeu de 9,0 mm para porca gaiola);
o
Porta frontal com vidro ou acrílico inversivel entre o lado
de abertura e com fechadura com no mínimo 2 chaves;
o
Porta traseira em aço com fechadura;
o
Planos com furos numerados;
o
Pés niveladores e kit com 4 rodízios;
o
Base aberta ou com abertura para passagem de cabos;
o
Terminais de aterramento no corpo do rack e na porta
frontal;
o
O teto preparado para instalação de kit de ventiladores;
o
Deverá atender a norma EIA-310;
Garantia:
o
Garantia de 12 (Doze) meses, do fabricante, para todos
componentes do equipamento ofertado.
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SWITCH TIPO I - 24 PORTAS L2 10/100/1000
o
o
o

16.

o
o

Requisitos Gerais
Todos os componentes deverão ser novos e sem uso;
Deverão ser fornecidos todos os manuais, drivers,
cabos, placas, acessórios, softwares, kits de instalação
em rack, licenças de sistemas operacionais e outros
dispositivos necessários à instalação e o perfeito
funcionamento do equipamento, mesmo que não
especificados;
Todos os equipamentos devem ser entregues com
firmware atualizados pelo fornecedor do produto;
Todos os switches deverão contemplar no mínimo:
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x,
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o

o
o
o
o

o
o
o

o
o

o

o

o
o

IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x e IEEE 802.3z;
Todos os equipamentos ofertados devem possuir
homologação junto à ANATEL com certificados
disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta
agência, conforme a Resolução número 242;
Arquitetura
Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão
ser fornecidos os respectivos kit’s de fixação;
Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade,
atividade do link e a velocidade de conexão;
Deve possuir fonte de alimentação interna, com
entradas 110/220V, 50/60 Hz com chaveamento
automático;
Possuir altura máxima de 1U;
Armazenamento do sistema operacional em memória
Flash – EPROM;
Os equipamentos deverão possuir tecnologia que
suportem operação em temperaturas de até 45ºC,
devendo possuir sistema de resfriamento/ventilação na
parte frontal ou Lateral do equipamento.
Conectividade
Possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) portas Ethernet
auto-sensing/auto-negotiation 10/100/1000Base-T, com
conexão RJ-45;
Deve possuir no mínimo 02 (duas) portas que permitam
a inserção de adaptadores 1 Gigabit Ethernet (SFP).
Estas portas adicionais não podem ser do tipo
“COMBO” com as portas UTP
Possuir porta de console RS-232 e/ou console via rede
com interface RJ45 com acesso a console de gerencia;

o

Desempenho
Taxa de envio de pacotes mínima de 38 (trinta e oito)
Mpps;
Capacidade do switch de no mínimo 56 (cinquenta e
seis) Gbps;
O Switch deverá ser fornecido com configuração de
CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para
implementação de todas as funcionalidades descritas
nesta especificação, assim como suportar o
funcionamento do equipamento em sua capacidade
máxima;
Suportar no mínimo 8.000 (oito mil) endereços MAC;
Capacidade para implementar no mínimo 256 (duzentas
e cinquenta e seis) VLANs, padrão IEEE 802.1Q;
Possuir memória RAM não inferior a 128 MB;

o
o

Controle e Segurança
Possibilitar a configuração de uma senha para restringir

o
o

o
o
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o
o
o
o
o
o
o

o acesso ao switch;
Suportar autenticação via RADIUS;
Suportar autenticação via RADIUS com no mínimo 02
servidores.
Deve suportar 802.1X para controle de usuário que irão
acessar a rede.
Deve suportar “ port isolation”
Deve suportar feature contra “ Denial-of-service”

o
o
o

Protocolos / Funcionalidades
Implementar a funcionalidade de “Port Trunking”
conforme padrão IEEE 802.3ad;
Deve suportar grupos LAG por switch com até 8 portas
por grupo;
Deve possuir recursos de detecção de loop;
Compatibilidade com IPv6;
Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme
padrão IEEE 802.1d;
Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning
Tree);
Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning
Tree”);
Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs
(Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja
colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto
no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la
automaticamente;
Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a
criação, remoção e distribuição de VLANs de forma
dinâmica através de portas configuradas como tronco
IEEE 802.1Q;
Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE
802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet.
Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão
permitidas em cada um dos troncos 802.1Q
configurados.
Deve suportar DHCP Relay
Deve suportar espelhamento de porta
Deve suportar protocolo LLDP

o

Qualidade de Serviço
Deve suportar QoS

o
o

Multicast
Implementar IP multicast;
Implementar IGMP Snooping;

o

Gerenciamento e Configuração
Deve suportar inicialização de imagem e download de
software através de TFTP.
Deve implementar CLI (comand-line interface) padrão
de indústria, e ser acessível via Telnet, SSH e porta de

o
o
o
o
o
o
o

o

o

o
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o

o
o
o
o
o

o
o
o

o

o

o

o

console local;
Deve possuir porta de console podendo ser RS-232,
RJ-45 ou USB para gerenciamento e configuração via
linha de comando CLI;
Possuir suporte nativo a grupos RMON conforme RFC
1757;
Deve suportar configuração via TELNET e SSH;
Suportar Gerenciamento por SSH, SNMP, HTTP,
HTTPS e RMON;
Suportar monitoramento SNMP;
Possuir uma interface de gerenciamento baseado em
WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e
gerenciar switches através de um browser padrão;
O switch deve armazenar no mínimo duas versões de
firmware simultaneamente em seu flash;
Suportar a transferência remota de arquivos de
configuração e firmware através de HTTP e TFTP;
Suportar scripts de configuração automática e
instalações/upgrade de firmware através de dispositivos
de armazenamento USB, conectado a interface
correspondente do equipamento;
Suportar o envio de logs para um servidor Syslog
remoto;
Documentação
Técnica,
Declarações
e
Compatibilidade
Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e
de referência contendo todas as informações sobre os
produtos com as instruções para instalação,
configuração, operação e administração;
A licitante deverá comprovar que os produtos ofertados
são homologados pela ANATEL. Esta comprovação
deverá ser feita através da apresentação de cópia dos
certificados emitidos pela ANATEL ou site do fabricante,
sendo que os mesmos deverão estar disponíveis
publicamente no endereço eletrônico desta agência;
Garantia e Suporte
Garantia mínima de 12 (doze) meses (ON-SITE), do
fabricante, com atendimento no próximo dia útil no local.

SWITCH TIPO II - 24 PORTAS L2 10/100/1000
o
o
17.

o

Requisitos Gerais
Todos os componentes deverão ser novos e sem uso;
Deverão ser fornecidos todos os manuais, drivers,
cabos, placas, acessórios, softwares, kits de instalação
em rack, licenças de sistemas operacionais e outros
dispositivos necessários à instalação e o perfeito
funcionamento do equipamento, mesmo que não
especificados;
Todos os equipamentos devem ser entregues com
firmware atualizados pelo fornecedor do produto;
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o

o

o

o
o

o
o
o

o

o

o

o
o

o
o
o
o

Todos os switches deverão contemplar no mínimo:
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x,
IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x e IEEE 802.3z;
Todos os equipamentos ofertados devem possuir
homologação junto à ANATEL com certificados
disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta
agência, conforme a Resolução número 242
Arquitetura
O Switch devera suporta a instalação em rack padrão
de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os
respectivos kit’s de fixação;
Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade,
atividade do link e a velocidade de conexão;
Deve possuir fonte de alimentação interna, com
entradas 110/220V, 50/60 Hz com chaveamento
automático;
Possuir altura máxima de 1U;
Armazenamento do sistema operacional em memória
Flash – EPROM;
Os equipamentos deverão possuir tecnologia que
suportem operação em temperaturas de até 45ºC,
devendo possuir sistema de resfriamento/ventilação na
parte frontal ou Lateral do equipamento.
Conectividade
Possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) portas Ethernet
auto-sensing/auto-negotiation 10/100/1000Base-T, com
conexão RJ-45;
Deve possuir no mínimo 02 (duas) portas que permitam
a inserção de adaptadores 10 Gigabit Ethernet (SFP+).
Estas portas adicionais não podem ser do tipo
“COMBO” com as portas UTP e deverão suportar
adaptadores para os padrões 10GBase-SR e 10GBaseLR;
Nas portas 10 Gbps, deve aceitar cabos do tipo “twinax”
(Direct Attachment Cooper – DAC) ou transceiver com
cabos FC.
Deve ser possível empilhar no mínimo pelo menos 4
(quatro) switches;
O switch fornecido deve permitir e suporta o Sacking
através de portas SFP+ ou conectores e cabos
homologados pelo fabricante do equipamento.
Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos
20Gbps entre os comutadores membros da pilha.
A pilha de switches deverá ser gerenciada graficamente
como uma entidade única;
Possuir porta de console RS-232 e/ou console via rede
com interface RJ45 com acesso a console de gerencia;
Deve possuir no mínimo 01 (uma) porta USB integrada
para propósitos de upload e upgrade de firmware e
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configuração localmente;
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Desempenho
Taxa de envio de pacotes mínima de 95 (noventa e
cinco) Mpps;
Capacidade do switch de no mínimo 128 (cento e vinte
e oito) Gbps;
O Switch deverá ser fornecido com configuração de
CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para
implementação de todas as funcionalidades descritas
nesta especificação, assim como suportar o
funcionamento do equipamento em sua capacidade
máxima;
Suportar no mínimo 16.000 (dezesseis mil) endereços
MAC;
Capacidade para implementar no mínimo 4.000 (quatro
mil) VLANs, padrão IEEE 802.1Q;
Possuir memória RAM não inferior a 1GB;
Controle e Segurança
Possibilitar a configuração de uma senha para restringir
o acesso ao switch;
Permitir que o usuário habilite e desabilite o acesso ao
gerenciamento;
Permitir a criação de listas de controle de acesso ACLs
baseadas em endereços IP para limitar o acesso ao
switch;
Permitir a criação de listas de controle de acesso ACLs
baseadas em horário (Time Based ACLs);
Suportar criptografar o tráfego de gerenciamento do
switch;
Implementar DHCP Snooping;
Suportar autenticação via RADIUS;
Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma
VLAN com conceito de portas “isoladas” e portas
“promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se
comuniquem com outras “portas isoladas”, mas tão
somente com as portas promíscuas de uma dada
VLAN;
Protocolos / Funcionalidades
Implementar a funcionalidade de “Port Trunking”
conforme padrão IEEE 802.3ad;
Deve suportar no mínimo 64 (sessenta e quatro) grupos
LAG por switch com até 8 portas por grupo;
Deve suportar IPv6;
Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme
padrão IEEE 802.1d;
Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning
Tree);
Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning
Tree”);
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o

o

o

Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs
(Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja
colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto
no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la
automaticamente;
Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a
criação, remoção e distribuição de VLANs de forma
dinâmica através de portas configuradas como tronco
IEEE 802.1Q;
Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE
802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet.
Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão
permitidas em cada um dos troncos 802.1Q
configurados.

o

Qualidade de Serviço
Deve suportar QoS

o
o
o
o

Multicast
Implementar IP multicast;
Implementar IGMP Snooping;
Gerenciamento e Configuração
Deve suportar inicialização de imagem e download de
software através de TFTP.
Deve implementar CLI (comand-line interface) padrão
de indústria, e ser acessível via Telnet, SSH e porta de
console local;
Deve possuir porta de console RJ-45 ou USB para
gerenciamento e configuração via linha de comando
CLI;
Possuir suporte nativo a grupos RMON conforme RFC
1757;
Deve suportar configuração via TELNET e SSH;
Suportar Gerenciamento por SSH, SNMP, HTTP,
HTTPS e RMON;
Suportar monitoramento SNMP;
Possuir uma interface de gerenciamento baseado em
WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar e
gerenciar switches através de um browser padrão;
O switch deve armazenar no mínimo duas versões de
firmware simultaneamente em seu flash;
Suportar a transferência remota de arquivos de
configuração e firmware através de HTTP e TFTP;
Suportar scripts de configuração automática e
instalações/upgrade de firmware através de dispositivos
de armazenamento USB, conectado a interface
correspondente do equipamento;
Suportar LLDP-MED e sFLow;
Suportar o envio de logs para um servidor Syslog
remoto;

o

o

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
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o

o

o

Documentação
Técnica,
Declarações
e
Compatibilidade
Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e
de referência contendo todas as informações sobre os
produtos com as instruções para instalação,
configuração, operação e administração;
A licitante deverá comprovar que os produtos ofertados
são homologados pela ANATEL. Esta comprovação
deverá ser feita através da apresentação de cópia dos
certificados emitidos pela ANATEL ou site do fabricante,
sendo que os mesmos deverão estar disponíveis
publicamente no endereço eletrônico desta agência;
Garantia e Suporte:
Garantia mínima de 12 (doze) meses (ON-SITE), do
fabricante, com atendimento no próximo dia útil no local.

SWITCH TIPO III - 48 PORTAS L2 10/100/1000
o
o

o
o

o
18.

o

o
o

o
o

o

Requisitos Gerais
Todos os componentes deverão ser novos e sem uso;
Deverão ser fornecidos todos os manuais, drivers,
cabos, placas, acessórios, softwares, kits de instalação
em rack, licenças de sistemas operacionais e outros
dispositivos necessários à instalação e o perfeito
funcionamento do equipamento, mesmo que não
especificados;
Todos os equipamentos devem ser entregues com
firmware atualizados pelo fornecedor do produto;
Todos os switches deverão contemplar no mínimo:
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x,
IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x e IEEE 802.3z;
Todos os equipamentos ofertados devem possuir
homologação junto à ANATEL com certificados
disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta
agência, conforme a Resolução número 242;
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Arquitetura
O Switch devera suporta a instalação em rack padrão
de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os
respectivos kit’s de fixação;
Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade,
atividade do link e a velocidade de conexão;
Deve possuir fonte de alimentação interna, com
entradas 110/220V, 50/60 Hz com chaveamento
automático;
Possuir altura máxima de 1U;
Os equipamentos deverão possuir tecnologia que
suportem operação em temperaturas de até 45ºC,
Conectividade
Possuir no mínimo 48 (quarenta e oito) portas Ethernet
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o

o

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

auto-sensing/auto-negotiation 10/100/1000Base-T, com
conexão RJ-45;
Deve possuir no mínimo 02 (duas) portas que permitam
a inserção de adaptadores 10 Gigabit Ethernet (SFP+).
Estas portas adicionais não podem ser do tipo
“COMBO” com as portas UTP e deverão suportar
adaptadores para os padrões 10GBase-SR e 10GBaseLR;
Nas portas 10 Gbps, deve aceitar cabos do tipo “twinax”
(Direct Attachment Cooper – DAC) ou transceiver com
cabo LC
Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro)
switches;
O switch fornecido deve permitir e suporta o Sacking
através de portas SFP+ ou conectores e cabos
homologados pelo fabricante do equipamento.
Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos
10Gbps entre os comutadores membros da pilha.
A pilha de switches deverá ser gerenciada graficamente
como uma entidade única;
Possuir porta de console via rede com interface RJ45
com acesso a console de gerencia;
Deve possuir no mínimo 01 (uma) porta USB integrada
para propósitos de upload e upgrade de firmware e
configuração localmente;
Desempenho
Taxa de envio de pacotes mínima de 100 (cem) Mpps;
Capacidade do switch de no mínimo 128 (cento e vinte
e oito) Gbps;
Suportar no mínimo 16.000 (dezesseis mil) endereços
MAC;
Capacidade para implementar no mínimo 4000 (quatro
mil) VLANs, padrão IEEE 802.1Q;
Possuir memória RAM não inferior a 1GB;
O Switch devera ser fornecido com configuração de
CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para
implementação de todas as funcionalidades descritas
nesta especificação, assim como suportar o
funcionamento do equipamento em sua capacidade
máxima;
Controle e Segurança
Possibilitar a configuração de uma senha para restringir
o acesso ao switch;
Permitir que o usuário habilite e desabilite o acesso ao
gerenciamento;
Permitir a criação de listas de controle de acesso ACLs
baseadas em endereços IP para limitar o acesso ao
switch;
Permitir a criação de listas de controle de acesso ACLs
baseadas em horário (Time Based ACLs);
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o
o
o
o

o
o

Suportar criptografar o tráfego de gerenciamento do
switch;
Implementar DHCP Snooping;
Suportar autenticação via RADIUS;
Permitir a criação de subgrupos dentro de uma mesma
VLAN com conceito de portas “isoladas” e portas
“promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se
comuniquem com outras “portas isoladas”, mas tão
somente com as portas promíscuas de uma dada
VLAN;

o
o

Protocolos / Funcionalidades
Implementar a funcionalidade de “Port Trunking”
conforme padrão IEEE 802.3ad;
Deve suportar no mínimo 64 (sessenta e quatro) grupos
LAG por switch com até 8 portas por grupo;
Deve suportar Dual Stack IPV4 e IPv6;
Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme
padrão IEEE 802.1d;
Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning
Tree);
Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning
Tree”);
Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs
(Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja
colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto
no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU
neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la
automaticamente;
Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a
criação, remoção e distribuição de VLANs de forma
dinâmica através de portas configuradas como tronco
IEEE 802.1Q;
Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE
802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit Ethernet.
Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão
permitidas em cada um dos troncos 802.1Q
configurados.
Deve suportar DHCP Reley
Deve suportar DHCP server

o
o
o

Qualidade de Serviço
Deve suportar ACL/QoS
Deve suportar 802.1p

o
o
o

Multicast
Implementar IP multicast;
Implementar IGMP Snooping;

o
o

Gerenciamento e Configuração
Deve suportar inicialização de imagem e download de
software através de TFTP.
Deve implementar CLI (comand-line interface) padrão

o
o
o
o
o
o

o

o

o
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o

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

o
o

o

o
o

de indústria, e ser acessível via Telnet, SSH e porta de
console local;
Deve possuir porta de console RJ-45 ou USB para
gerenciamento e configuração via linha de comando
CLI;
Possuir suporte nativo a grupos RMON conforme RFC
1757;
Deve suportar configuração via TELNET e SSH;
Suportar Gerenciamento por SSH, SNMP, HTTP,
HTTPS e RMON;
Suportar monitoramento SNMP;
Possuir uma interface de gerenciamento baseado em
WEB (HTTP) que permita aos usuários configurar todas
as funcionalidades e gerenciar switches através de um
browser;
O switch deve armazenar no mínimo duas versões de
firmware simultaneamente em sua flash;
Suportar a transferência remota de arquivos de
configuração e firmware através de HTTP e TFTP;
Suportar scripts de configuração automática e
instalações/upgrade de firmware através de dispositivos
de armazenamento USB, conectado a interface
correspondente do equipamento;
Suportar LLDP-MED e sFLow;
Suportar o envio de logs para um servidor Syslog
remoto;
Documentação
Técnica,
Declarações
e
Compatibilidade
Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e
de referência contendo todas as informações sobre os
produtos com as instruções para instalação,
configuração, operação e administração;
A licitante deverá comprovar que os produtos ofertados
são homologados pela ANATEL. Esta comprovação
deverá ser feita através da apresentação de cópia dos
certificados emitidos pela ANATEL ou site do fabricante,
sendo que os mesmos deverão estar disponíveis
publicamente no endereço eletrônico desta agência;
Garantia e Suporte:
Garantia mínima de 12 (doze) meses (ON-SITE), do
fabricante, com atendimento no próximo dia útil no local.

IMPRESSORA LASER MONO
19.

-

Acessórios:
o Manual do Usuário;
o Mídia com drives de instalação para Windows XP, XP
x64, Windows Vista, Windows Seven 32 e 64bits, 2000,
Server 2003 e 2008 e Mac OS x 10.3.9 ou superior.

UN
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Capacidade de impressão:
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o
o
o
o
o
o

Suporte a impressão Laser e mono automático;
Bandeja com capacidade mínima para 250 folhas;
Bandeja com capacidade mínima multiuso para 50
folhas;
Devera ter suporte a impressão em formatos Ofício, A4,
Carta, A5, Envelopes, B6, A6, Executivo Oficio e Folio.
Impressão de papel comum, Papel Fino, Papel Grosso,
Papel Reciclado, Papel Bond, Envelopes ou Etiquetas.
Capacidade de trabalho mínima de 30.00 folhas ao
mês;

-

Capacidade de Digitalização:
o Suporte no mínimo a digitalização colorida ou mono
o Resolução óptica do escâner de digitalização de no
mínimo 1200 x 1200 dpi
o Tempo mínimo de digitalização de 2,5 segundos por
página.

-

Tecnologia:
o Impressão com tecnologia de LED Eletrográfico;
o Funções de impressora, copiadora, scanner;
o Interface de USB, Ethernet 10/100 Base T integrada;
o Função de impressão e digitalização de arquivos pelo
pendrive.
o Memória mínima padrão de 512MB;
o Alimentador automático ADF para 70 folhas.

-

Velocidade e qualidade de impressão:
o Resolução de 1200 x 1200 dpi preto;
o Velocidade mínima de impressão de 40 ppm preto e
branco;
o Velocidade mínima de copias mono de 40 cpm.

-

Declarações:
o Declaração comprovando ciência do Termo de
Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;
o O fornecedor deverá apresentar comprovante do
fabricante informando o prazo de garantia exigido, com
atendimento on site.

-

Garantia:
o Assistência técnica autorizada, credenciada ou
disponibilizada para a marca do produto ofertado, no
Estado do Tocantins;
o Garantia de 12 (doze) meses, para todos componentes
e peças.

IMPRESSORA LASER COLORIDA
-

20.

-

Acessórios:
o Manual do Usuário;
o Mídia com drives de instalação para Windows XP, XP
x64, Windows Vista, Windows Seven 32 e 64bits, 2000,
Server 2003 e 2008 e Mac OS x 10.3.9 ou superior.

UN
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Capacidade de impressão:
o Suporte a impressão colorida e mono automático;
o Bandeja com capacidade mínima para 250 folhas;
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o
o
o

Devera ter suporte a impressão em formatos Ofício, A4,
Carta, A5, Envelopes, B6, A6, Executivo Oficio e Folio.
Impressão de papel comum, Papel Fino, Papel Grosso,
Papel Reciclado, Papel Bond, Envelopes ou Etiquetas.
Capacidade de trabalho mínima de 25.000 folhas ao
mês;

-

Capacidade de Digitalização:
o Suporte no mínimo a digitalização colorida ou mono
o Resolução óptica do escâner de digitalização de no
mínimo 1200 x 2400 dpi
o Tempo mínimo de digitalização de 2,5 segundos por
página.

-

Tecnologia:
o Impressão com tecnologia de LED Eletrográfico digital
colorida
o Funções de impressora, copiadora, scanner;
o Interface de USB, Ethernet 10/100 Base T integrada;
o Função de impressão e digitalização de arquivos pelo
pendrive.
o Memória mínima padrão de 192MB com suporte a
expansão ate 576MB;
o Alimentador automático ADF para 35 folhas.

-

Velocidade e qualidade de impressão:
o Resolução de 600 x 2400 dpi preto;
o Velocidade mínima de impressão de 18 ppm preto e
branco e colorido;
o Velocidade mínima de copias mono de 18 cpm.

-

Declarações:
o Declaração comprovando ciência do Termo de
Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;
o O fornecedor deverá apresentar comprovante do
fabricante informando o prazo de garantia exigido, com
atendimento on site:

-

Garantia:
o Assistência técnica autorizada, credenciada ou
disponibilizada para a marca do produto ofertado, no
Estado do Tocantins;
o Garantia de 12 (doze) meses, para todos componentes
e peças.

TABLET 32GB

21.

o
o
o
o

Tamanho e Peso:
Altura: 241,2 mm (9,49 polegadas)
Largura: 185,7 mm (7,31 polegadas)
Espessura: 9,4 mm (0,28 polegadas)
Peso Máximo: 652 g (143 libras)

o

Armazenamento:
32 GB

UN
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o

o
o
o

o

o
o
o

o

o

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

Ambiente sem fio e celular:
Modelo Wi-Fi + 4G: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900,
1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900
MHz)
Somente Dados
Wi-Fi 802.11a/b/g/n (802.11n a 2,4 GHz e 5 GHz)
Tecnologia Bluetooth 4.0
Tela:
Tela de retina Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7
polegadas (diagonal), retroiluminada por LED, com
tecnologia IPS
Resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por
polegada (ppp)
Revestimento resistente à impressão digital e
oleosidade
Suporte a vários idiomas e caracteres simultaneamente
Processador:
Processador dual core no minimo 1.3GHz, com
tecnologia de ajuste dinâmico de frequência com
arquitetura 64bits.
Câmera, fotos e gravação de vídeo:
Câmera traseira: Gravação de vídeo HD (1080p), até 30
quadros por segundo, com áudio; câmera estática com
zoom de 3X
Câmera frontal: Gravação de vídeo HD (720p), até 30
quadros por segundo com áudio;
Dê um toque para controlar a exposição em vídeos e
imagens estáticas
Identificação do local onde a foto foi tirada e o vídeo foi
feito via Wi-Fi
Alimentação e bateria:
Bateria interna recarregável de polímero de lítio de no
minimo de 40,8 watts/hora
Até 10 horas para navegar pela web em Wi-Fi, assistir
vídeos ou escutar música.
Até 9 horas para navegar pela web via rede de dados
4G
Carga via adaptador de energia ou USB para o
computador
Entrada e Saída:
Porta de conexão para base de 8 pinos
Minijack de 3,5 mm do fone de ouvido estéreo
Alto-falante integrado
Microfone
Slot para cartão Micro SIM
Sensores:
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o
o
o

Giroscópio de três eixos
Acelerômetro
Sensor de luz ambiente

o
o
o
o

Localização:
Wi-Fi
Bússola digital
GPS Assistido
Celular

o
o

o

o

o
o
o
o
o
o

Reprodução de Áudio:
Resposta de frequência: 20Hz a 20.000Hz
Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC (V1 e V2),
AAC (8 a 320 Kbps), AAC Protegido, MP3 (8 a 320
Kbps), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4, Audible
Enhanced Audio, AAX e AAX+), Lossless, AIFF e WAV
Limite máximo de volume configurável pelo usuário
Suporte a Anexos no Mail:
Tipos de documento visualizados: .jpg, .tiff, .gif
(imagens); .doc e .docx (Microsoft Word); .htm e .html
(páginas web); key (Keynote); .numbers (Numbers);
.pages (Pages); .pdf (Preview e Adobe Acrobat); .ppt e
.pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (texto); .rtf (rich text
format); .vcf (informações de contatos); .xls e .xlsx
(Microsoft Excel)
Acessibilidade:
Compatibilidade com reprodução de conteúdo em
legenda oculta
Interface de toque assistiva para acessórios para
portadores de necessidades especiais:
Zoom em tela cheia
Fontes grandes
Tela em branco sobre preto
Ajustes de volume à esquerda/direita

o
o

Sincronização com Computador:
Possuir software do fabricante do equipamento para
sincronização com computador com suporte para
Acesso à Internet
Para a sincronização com o software em um Mac ou PC
é necessário:
Mac: OS X v10.5.8 ou superior
PC: Windows 7, Windows 10, Home ou Professional.

o
o
o
o

Conteúdo da Caixa:
Tablet
Cabo conector da base para USB
Carregador USB de 10 W
Documentação

o

o
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o
o
o
o

o

o

o
o

Relatório de Conformidade Ambiental:
Tela de vidro sem arsênico
Sem BFR
Tela retroiluminada por LED sem mercúrio
Sem PVC
Estrutura de vidro e alumínio recicláveis
Acessórios:
O Tablet deverá ser entregue com case e suporte
compatível entre si não com a seguinte característica
material de couro sintético com interior de microfibra
macia e fechamento com dispositivo magnético de ligadesliga.
Declarações:
Declaração comprovando ciência do Termo de
Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;
Garantia:
Garantia mínima de 12 (doze) meses, do fabricante,
para todos componentes e peças;
Assistência técnica autorizada, credenciada ou
disponibilizada para a marca do produto ofertado, no
Estado do Tocantins.

IMPRESSORA DE CARTÃO PVC
-

Alimentação:
o 110/220V, 50/60 Hz;

-

Tecnologia de impressão:
o Difusão de tinta;

-

Capacidade de impressão:
o Impressão linha-alinha,
o Impressão unilateral ou bilateral,
o Colorida (YMCKO) e monocromática;
o Suporte a impressão de texto alfanuméricos, logos e
assinaturas digitalizadas;

22.
-
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Resolução:
o No mínimo: 300 dpi, 256 combinações por painel.
Memória mínima:
o No mínimo 64MB;

-

Velocidade mínima de impressão:
o Impressão colorida: até 200 cartões por hora;
o Impressão monocromática preta: até 1400 cartões por
hora.

-

Formato do cartão:
o CR-80 ISO7810 (53,98 mm x 85,60 mm) espessura de
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0,25mm ~1,00mm;
-

Capacidade mínima de entrada:
o No mínimo 100 cartões (0,76mm);

-

Capacidade mínima de Saída:
o No mínimo 50 cartões (0,76mm);

-

Conexões:
o 01- Interface USB 2.0;
o 01- Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX.

-

Sistema Operacional:
o XP, Vista, Windows 7, Windows 10 (32/64bit).

-

Garantia:
o Garantia mínima de 1 ano do fabricante.

HD SSD SATA 120GB
o
o
o
o
o
23.

o
o

o
o

Tecnologia:
Capacidade de Armazenamento mínima: 120 GB
Tamanho de 2.5 Polegadas;
Interface SATA 3.0 e 2.0;
Transferência de Leitura e Gravação no mínimo:
450MBs;
Taxa de Gravação de no mínimo 6Gb/s em SATA 3.0 e
3Gb/s em SATA 2.0;
Sistemas Operacionais Suportados: Windows 7/ 8.1/10
ou Mac OS X 10.4.8 ou superior.

UN
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Garantia:
Garantia mínima de 3 (três) meses do fabricante.

HD SAS PARA SERVIDOR DELL
-

24.

Características;
o HD SAS (Serial Attached SCSI);
o Capacidade 600GB;
o HD 15K;
o Interface SAS de 6Gb/s;
o Tamanho 3,5”;
o Hot-Plug Hard Drive
o Cache de 16MB.
o Dever ser entregue com gaveta para instalação
compatível com Servidor Dell Power Edge T420.

-

Declarações:
o Declaração comprovando ciência do Termo de
Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;

-

Garantia:
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o

Garantia mínima de 3 meses

MEMORIA 8GB PARA SERVIDOR DELL T420
-

25.

Características:
o Tamanho da Memória: 8 GB;
o Memória RDIMM DDR3 2Rx4;
o Frequência e Velocidade 1600MT/s;
o Deve possuir ECC;
o Deverá ser comprovado através do manual ou site do
fabricante que a componente e compatível com servidor
DELL Modelo Power Edge T420;

-

Declarações:
o Declaração comprovando ciência do Termo de
Referência e de que a proposta está de acordo com
suas prerrogativas;

-

Garantia:
o Garantia mínima de 3 meses.

UN
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04. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1.

O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.
05. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período,
nos termos do Art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI.
5.2. Os contratos terão vigência de 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, de comum acordo, mediante Termo Aditivo.
06. DAS OBRIGAÇÕES
6.1. O CONTRATANTE obriga-se a:
 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
 Disponibilizar e indicar um técnico do quadro de funcionários para o recebimento, conferência
e aceite dos equipamentos adquiridos e entregues pela CONTRATADA;
 Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação pertinente aos itens objetos deste
instrumento;
 Conferir todos os itens fornecidos pela CONTRATADA, checando e certificando suas
especificações, quantitativos e conformidade com o objeto contratado;
 Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos
equipamentos entregues.
6.2. A CONTRATADA obriga-se a:
 Cumprir fielmente as condições, e prazos de entrega estabelecidos no presente termo;
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 Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos que se fizerem necessários no
percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
obedecendo aos limites estabelecidos nos artigos 30 do Regulamento de Licitações e
Contratos do SESI e SENAI;
 Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a
contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal e qualificação técnica;
 É de inteira responsabilidade do Contratado, apurar todas as condições e tomar as medidas
técnicas e administrativas necessárias para a entrega dentro do prazo dos itens contratados.
07. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. Por se tratar de um Registro de Preços, a indicação de dotação orçamentária com saldo para o
suporte da despesa será informada no momento de formalização do contrato decorrente a Ata de
Registro de Preços.
08. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA
8.1. Homologado o procedimento licitatório, a licitante que ofertou o preço a ser registrado será
convocada para assinar o respectivo instrumento, no qual deverá constar, dentre outras condições, o seu
compromisso de entregar os bens ou fornecer os serviços, na medida das necessidades que lhe forem
apresentadas, observado o disposto no art. 25 do regulamento de contrato do SESI e SENAI. Após a
emissão do PEDIDO DE COMPRA (ordem de fornecimento) a empresa deverá entregar os
equipamentos no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento do mesmo.
9. DOS LOCAIS DE ENTREGA/HORA
9.1. Os equipamentos deverão ser entregues nas dependências do SENAI-DR/TO e SESI-DR/TO,
conforme quantidade prevista na autorização de fornecimento de compra/pedido de compra, nos locais
abaixo relacionados sob a presença de um técnico da área de TI das entidades supracitadas, que fará a
verificação e validação (atesto de recebimento na nota fiscal) dos equipamentos entregues.
9.2. O recebimento será provisório no prazo de 10 dias, caso haja alguma divergência nos
equipamentos em relação ao Termo de Referência. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 05 dias
úteis para corrigir o problema, sob pena de perder a proposta registrada na Ata de Registro de Preços, e
demais sanções previstas neste Termo de Referência.
 Sede Administrativa do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO na cidade de Palmas – TO,
situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Fone: (63)
3229-5700 Plano Diretor Sul – Edifício Armando Monteiro Neto, horários de
funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às
12h00min e das 14h00min às 18h00min.
 CETEC – Palmas - Centro de Educação e Tecnologia do SENAI-DR/TO na Cidade
de Palmas – TO, situada na: 201 Norte Avenida LO-04 Rua NO 13 Lote 05, Plano
Diretor Norte – Palmas – TO, CEP-77.001-132 – Fone: (63) 3229-5760, horários de
funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às
12h00min e das 14h00min às 18h00min.
 CET - Centro de Educação do Trabalhador na cidade de Palmas – TO situada na
Quadra 104 Sul, R. SE 05, LT 02, CEP-77.020-018 – Palmas - TO – Fone:
(63)3229-5600, horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário
comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
 CETEC – Araguaína - Centro de Tecnologia do SENAI-DR/TO na cidade de
Araguaína – TO, situada na Av. Dom Emanuel 1347, Bairro Senador, CEP: 77813520 – Fone: (63) 3549-2500, horários de funcionamento de segunda a sexta-feira
em horário comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
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 CAT - Centro de Atividades do Trabalhador / SESI-DR/TO na cidade de Araguaína –
TO, situada na Rua Fortaleza, QD 48, lt01, nº 010, Bairro Cimba, CEP-77824-340 Araguaina, - Fone: (63)3549-2400 horários de funcionamento de segunda a sextafeira em horário comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às
18h00min.
 CIAT - Centro Integrado de Atividade do Trabalhador na cidade de Gurupi – TO,
situada na Rua Joaquim Batista de Oliveira, nº161, Vila Alagoana – CEP: 77.403170 Gurupi, Fone: (63)3311-1150, 3311-1154, horários de funcionamento de
segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 12h00min e das
14h00min às 18h00min.
 CFP – Paraiso – Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho
na cidade de Paraiso Tocantins, situado na Rua Residencial 06, Quadra -26, APM
nº 01, Nova Fronteira, CEP: 77.600-000, Paraíso do Tocantins – T, Fone: (63) 33613030 horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
 CFP – Palmas - Centro de Formação Profissional Senador João Ribeiro na cidade
de Palmas-TO, situado na Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 09,
Setor Morada do Sol, CEP: 77.066=044, Palmas – TO, Fone (63) 3225-1403, 32251800 horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
9.3. Deverão estar inclusos na proposta de preços todas as despesas relativas a impostos, taxas, frete e
demais valores não especificados neste termo de Referência.
10. DOS PAGAMENTOS
10.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após entrega dos equipamentos/materiais e
aceite técnico dos CONTRATANTES, mediante emissão de Nota Fiscal de Venda entre o período de 01
a 25 de cada mês e apresentação das Certidões Negativa de Tributos Federais e FGTS, mediante
depósito bancário em conta corrente indicada pela empresa vencedora.
11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados conforme previsto no edital de licitação.
12. DAS PENALIDADES
12.1. As penalidades para o caso de inadimplemento serão aplicadas conforme previsto no edital de
licitação e contrato.
13. DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1. Inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do contrato, com as
consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento, são motivos para rescisão do contrato:
a)
b)
c)
d)

Em caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais;
Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;
Cometimento reiterado de faltas na execução;
Supressão, por parte da administração, do objeto contratado que acarretem modificação
do valor inicial do contrato além do valor permitido;
e) Atraso superior a noventa dias de pagamentos devidos pela Administração decorrentes
do fornecimento do objeto contratado já recebidos ou executados. Assegura-se a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações até
que seja normalizada a situação.
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13.2. Não caberá à CONTRATADA, indenização de qualquer espécie, seja a que título for, caso o
presente ajuste seja rescindido por inadimplência de qualquer uma das normas contratuais vigentes,
termos em que a CONTRATADA, será considerada responsável para todos os efeitos legais.
14. DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR
14.1. A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do pagamento
pelos CONTRATANTES conforme procedimentos internos do SESI-TO E SENAI-DR/TO OS. CP. 01 –
itens 6.4.3 de aquisição de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, Qualidade e
Cumprimento de cláusulas contratuais.
15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15.1. Os documentos de qualificação técnica deverão ser apresentados conforme previsto no edital de
licitação.
16. DA REVISÃO DE PREÇOS
16.1. Os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 12 (doze) meses, salvo quando
houver disciplinamento diverso, oriundo de legislação.
16.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado.
16.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o SESI-SENAI-DR/TO convocará o fornecedor visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o fornecedor
será liberado do compromisso assumido.
16.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o SESI-SENAI-DR/TO
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento.
17. DAS GARANTIAS
17.1. Os equipamentos adquiridos e entregues terão suas garantias mínimas vinculadas às condições
estabelecidos no termo de referência conforme especificação dos itens descritos no item 3 Especificação do Objeto.
17.2. A CONTRATADA deverá fornecer os respectivos Termos de Garantias, Manuais Técnicos e
especificações do fabricante, quando e sempre que solicitado pelo SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO.
17.3. Os equipamentos poderão ser abertos para a instalação de peças (memórias, Placas, etc.), sem
a perda da Garantia.
18. DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS
18.1. Quando da emissão das Notas Fiscais, considerar as informações abaixo:
 Serviço Social da Indústria - SESI-DR/TO na cidade de Palmas – TO, situada na
Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Plano Diretor Sul –
Edifício Armando Monteiro Neto, CNPJ: 03.777.433/0001-46;
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-DR/TO na cidade de Palmas
– TO, situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Plano
Diretor Sul – Edifício Armando Monteiro Neto, CNPJ: 03.777.465/0001-41;
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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-DR/TO / CETEC - PALMAS Centro de Educação Tecnológica na Cidade de Palmas – TO, situada na: 201 Norte
Avenida LO-04 Rua NO 13 Lote 05, Plano Diretor Norte – Palmas-TO, CEP: 77001132, CNPJ: 03.777.465/0002-22;

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-DR/TO / CFP – PALMAS –
Centro de Formação Profissional Senador João Ribeiro na cidade de Palmas-TO,
situada na Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 09, Setor Morada do Sol,
Taquaralto, CEP: 77.066-044 – Palmas, CNPJ: 03.777.465/0007-37;
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-DR/TO / CFP – PARAISO –
Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho na cidade de
Paraíso do Tocantins – TO, situado na Rua Residencial 06, Quadra – 26, APM nº
01, Nova Fronteira, Paraíso do Tocantins, CEP- 77.600-000 – Paraíso, CNPJ:
03.777.465/0006-56;
 Serviço Social da Indústria - SESI /CET - Centro de Educação do Trabalhador na
cidade de Palmas – TO situada na Quadra 104 Sul, R. SE 05, LT 02, CEP-77.020018 – Palmas, CNPJ: 03.777.433/0002-27;
 Serviço Social da Indústria - SESI / CAT - Centro de Atividades do Trabalhador /
SESI-DR/TO na cidade de Araguaína – TO, situada na Rua Fortaleza, QD 48, lt01,
nº010, Bairro Cimba, CEP-77824-340 – Araguaína-TO, CNPJ: 03.777.433/0003-08;
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-DR/TO / Centro de
Treinamento do SENAI-DR/TO na cidade de Gurupi – TO, situada na Rua Joaquim
Batista de Oliveira, Vila Alagoana, CEP: 77403-170, CNPJ: 03.777.465/0003-03;
 Serviço Social da Indústria - SESI / CIAT - Centro Integrado de Atividade do
Trabalhador na cidade de Gurupi – TO, situada na Rua Joaquim Batista de Oliveira,
n. º 161, CEP-77403-170, Vila Alagoana, CNPJ: 03.777.433/0004-99;
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-DR/TO / CETEC – Centro de
Educação e Tecnologia na cidade de Araguaína-TO, situada Av. Dom Manuel nº
1347 Bairro Senador CEP- 77.813-520, CNPJ: 03.77.465/0004-94.
19. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
19.1. O Gestor do contrato, no âmbito do Processo de Licitação do SESI-DR/TO e SENAI-

DR/TO, será o colaborador WILLIAMS MACÊDO DE SOUZA, Gerente da Unidade de
Tecnologia da Informação.
19.2. Os Responsáveis pela Fiscalização do contrato para aquisição de equipamentos de

informática, no âmbito do Processo de Licitação do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, serão os
colaboradores abaixo relacionados.
Nome do Fiscal
Fernando Campos Silva
Joselena Oliveira Silva E Silva
Klebia Pontos Fernandes
José Jesuino de Oliveira Neto
Larissa Simão
Priscila Gonçalves Ferreira
Hygo Fernando Carvalho

Unidade
UCI – Unidade de Comunicação Institucional
DICOMM – Diretoria de Comunicação, Marketing e
Mercado
UNIMARKETING – Unidade de Marketing
UNIMARCADO – Unidade de Relações com Mercado
DIREC – Diretoria Corporativa
Superintendência do SESI
UNIAD – Unidade Administrativa
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Jacqueline de Sousa M. Apinagé
Danila Resende Duarte
Deborah Menezes De S. Moreira
Wandemberg Pereira Rodrigues
Laura Beatriz Silva
Dini Ribeiro Bezerra
Angeli Morais L. de Sousa
Krislley Inácio Ferreira
Marcel Augusto Stefanelli Lara
Priscilla Ferreira de Paula
Carlos Eduardo Saraiva Pereira
Fabyana Candido Teles
Liviamar de Araujo Santos
Flaviana de Silva Sabino
Silvan Pereira dos Santos
Ismar Zeferino de Farias
Ricardo Rosa Leal

Islaine Ariane Torres e Silva
Iolanda Dias dos Santos Chagas

UNIPLAN SESI – Unidade de Planejamento do SESI
UNICON – Unidade de Contabilidade
UNIDES – Unidade de Desenvolvimento Industrial
UNIDEF – Unidade de Defesa dos Interesses
UNIGEST – Unidade de Gestão da Estratégia
UNETI – Unidade de Educação Tecnologia e Inovação
UNIPLAN SENAI – Unidade de Planejamento do
SENAI
UNIFIN – Unidade Financeiro
UNEX – Unidade Executiva do SESI
UNIGEP – Unidade de Gestão de Pessoas
UNITI – Unidade de Tecnologia da Informação
CET – Unidade Operacional de Palmas - SESI
COPERLI – Comissão Permanente de Licitação
Ger. Escola SESI
Ger. CAT
Ger. Saúde CAT
CETEC – Unidade Operacional de Araguaína - SENAI
CETEC – Unidade Operacional de Palmas - SENAI
CIAT - Centro Integrado de Atividade do Trabalhador
CT - Gurupi – Unidades operacionais de Gurupi
SESI/SENAI
CFP SENAI – Paraiso
CFP SENAI - Taquaralto

20. DA ADESÃO
20.1. O objeto deste Termo de Referência, após o Registro de Preços realizado pelo SESI-DR/TO e
SENAI-DR/TO, poderá ser objeto de adesão por outro departamento da entidade e por Serviço Social
Autônomo.
21. DO SUPORTE TÉCNICO
21.1. A licitante assume a obrigação de prestar serviços de suporte técnico gratuito, durante o
período de garantia, conforme especificações do item e suas quantidades constantes neste Termo de
Referência.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE INEXISTÊNCIA DE MENORES

Palmas (TO), ...... de .......................de 2017.
Ao
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO

Prezados Senhores,

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° _________________, por
meio de seu representante legal Senhor ______________, portador da Cédula de Identidade n°
_____________, expedida pelo ____________, inscrito no CPF sob o n° _______________, DECLARA,
sob as penalidades da Lei, para fins desta licitação, Pregão Presencial nº..../2017, declara que:
a) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
b) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as entidades do
Sistema “S” (SENAI, SESI, SESC, SEBRAE, etc.), bem como comunicará qualquer fato ou evento
superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica,
Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira.

Atenciosamente,
-----------------------------------------------(Assinatura do representante legal ou proprietário)
CNPJ da Empresa
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ANEXO III

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 SESI/SENAI-DR/TO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 – Menor Preço por Item
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (doze) meses
Aos ........ dias do mês de ................. do ano dois mil e dezessete, nos termos do “Regulamento de
Licitações e Contratos do SESI e SENAI” e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado
da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 011/2017, para REGISTRO DE PREÇO,
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, transcorrido o prazo para interposição de recursos e a necessária
homologação, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, inscrito no
CNPJ sob nº 03.777.465/0001-41, representado neste ato pela sua Diretora Regional, Sra. Márcia
Rodrigues de Paula, e o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº
03.777.433/0001-46, representado pelo seu Superintendente, Sr. Charles Alberto Elias, ambos com sede na
Rua SE 03, Nº 34 A, Quadra 104 Sul, S/N, Edifício Armando Monteiro Neto, CEP: 77.020-016, Plano Diretor
Sul, Palmas-TO, resolvem lavrar a presente Ata, para REGISTRAR os preços da(s) empresa(s) abaixo
relacionada(s) e classificada(s) no certame, observadas as condições do edital que integram este
instrumento de registro e as cláusulas e condições estipuladas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS
1.1. Empresa:______________________________________,
CNPJ
nº:_________,
com
sede
___________________________,
representada
neste
ato
pelo
Sr.__________________________________,
CPF
nº___________,
RG
nº_________________,
compromete-se a fornecer os itens especificados abaixo, nas condições estabelecidas no edital do certame
licitatório e cláusulas aqui descritas:
ITEM

UND.

DESCRIÇÃO

QUANT.

VLR UNIT.

VLR TOTAL

VALOR GLOBAL: R$ ..........................(.............................................................)
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada por igual período.
2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO não
serão obrigados a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para contratação pretendida, sendo assegurado à beneficiária do Registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO A ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser objeto de adesão por outro Serviço
Social Autônomo.
3.2. Caberá ao Órgão Gerenciador/SESI/SENAI autorizar ou não a adesão de terceiros, de que trata o item
acima.
3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições aqui
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas.
3.4. As aquisições ou contratações a que se refere este item não poderão exceder, por entidade/aderente, a
100% dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
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4.1. Após a emissão do PEDIDO DE COMPRA (ordem de fornecimento) a empresa deverá entregar os
equipamentos no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento do mesmo.
4.2. Os equipamentos deverão ser entregues nas dependências do SENAI-DR/TO e SESI-DR/TO, conforme
quantidade prevista na autorização de fornecimento de compra/pedido de compra, nos locais abaixo
relacionados sob a presença de um técnico da área de TI das entidades supracitadas, que fará a verificação
e validação (atesto de recebimento na nota fiscal) dos equipamentos entregues, conforme segue:
a) Sede Administrativa do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO na cidade de Palmas – TO, situada na
Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Fone: (63) 3229-5700 Plano Diretor Sul –
Edifício Armando Monteiro Neto, horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário
comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
b) CETEC – Palmas - Centro de Educação e Tecnologia do SENAI-DR/TO na Cidade de Palmas – TO,
situada na: 201 Norte Avenida LO-04 Rua NO 13 Lote 05, Plano Diretor Norte – Palmas – TO, CEP77.001-132 – Fone: (63) 3229-5760, horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em
horário comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
c) CET - Centro de Educação do Trabalhador na cidade de Palmas – TO, situada na Quadra 104 Sul,
R. SE 05, LT 02, CEP-77.020-018 – Palmas - TO – Fone: (63)3229-5600, horários de
funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 12h00min e das
14h00min às 18h00min.
d) CETEC – Araguaína - Centro de Tecnologia do SENAI-DR/TO na cidade de Araguaína – TO,
situada na Av. Dom Emanuel 1347, Bairro Senador, CEP: 77813-520 – Fone: (63) 3549-2500,
horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às
12h00min e das 14h00min às 18h00min.
e) CAT - Centro de Atividades do Trabalhador / SESI-DR/TO na cidade de Araguaína – TO, situada na
Rua Fortaleza, QD 48, lt01, nº 010, Bairro Cimba, CEP-77824-340 - Araguaína, - Fone: (63)35492400 horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às
12h00min e das 14h00min às 18h00min.
f)

CIAT - Centro Integrado de Atividade do Trabalhador na cidade de Gurupi – TO, situada na Rua
Joaquim Batista de Oliveira, nº161, Vila Alagoana – CEP: 77.403-170 Gurupi, Fone: (63)3311-1150,
3311-1154, horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min

g) CFP – Paraiso – Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho na cidade de
Paraiso Tocantins, situado na Rua Residencial 06, Quadra -26, APM nº 01,Nova Fronteira, CEP:
77.600-000, Paraíso do Tocantins – TO, Fone: (63) 3361-3030 horários de funcionamento de
segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às
18h00min.
h) CFP – Palmas - Centro de Formação Profissional Senador João Ribeiro na cidade de Palmas-TO,
situado
na
Avenida
Tocantins,
Nº
06-A,
Quadra
09,
Setor Morada do Sol, CEP: 77.066=044, Palmas – TO, Fone (63) 3225-1403, 3225-1800 horários
de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 12h00min e das
14h00min às 18h00min.
4.3. O recebimento será provisório, 10 dias, caso haja alguma divergência nos equipamentos em relação a
Ata de Registro de Preços. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 05 dias úteis para corrigir o
problema, sob pena de perder a proposta registrada na ata de registro de preços, e demais sanções
previstas no edital de licitação.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após entrega dos equipamentos/materiais e aceite
técnico dos CONTRATANTES, mediante emissão de Nota Fiscal de Venda entre o período de 01 a 25 de
cada mês e apresentação das certidões Negativa de Tributos Federais e FGTS, mediante depósito bancário
em conta corrente indicada pela empresa vencedora.
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5.2. Quando da emissão das Notas Fiscais, considerar as informações abaixo:
 Serviço Social da Indústria - SESI-DR/TO na cidade de Palmas – TO, situada na
Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Plano Diretor Sul –
Edifício Armando Monteiro Neto, CNPJ: 03.777.433/0001-46;
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO na cidade de Palmas
– TO, situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Plano
Diretor Sul – Edifício Armando Monteiro Neto, CNPJ: 03.777.465/0001-41;
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO / CETEC - PALMAS Centro de Educação Tecnológica na Cidade de Palmas – TO, situada na: 201 Norte
Avenida LO-04 Rua NO 13 Lote 05, Plano Diretor Norte – Palmas-TO, CEP: 77001132, CNPJ: 03.777.465/0002-22;
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO / CFP – PALMAS –
Centro de Formação Profissional Senador João Ribeiro na cidade de Palmas-TO,
situada na Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 09, Setor Morada do Sol,
Taquaralto, CEP: 77.066-044 – Palmas, CNPJ: 03.777.465/0007-37;
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO / CFP – PARAISO –
Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho na cidade de
Paraíso do Tocantins – TO, situado na Rua Residencial 06, Quadra – 26, APM nº
01, Nova Fronteira, Paraíso do Tocantins, CEP- 77.600-000 – Paraíso, CNPJ:
03.777.465/0006-56;
 Serviço Social da Indústria - SESI-DR/TO / CET - Centro de Educação do
Trabalhador na cidade de Palmas – TO situada na Quadra 104 Sul, R. SE 05, LT
02, CEP-77.020-018 – Palmas, CNPJ: 03.777.433/0002-27;
 Serviço Social da Indústria - SESI-DR/TO / CAT - Centro de Atividades do
Trabalhador / SESI-DR/TO na cidade de Araguaína – TO, situada na Rua Fortaleza,
QD 48, lt01, nº010, Bairro Cimba, CEP-77824-340 – Araguaína-TO, CNPJ:
03.777.433/0003-08;
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO / Centro de
Treinamento do SENAI-DR/TO na cidade de Gurupi – TO, situada na Rua Joaquim
Batista de Oliveira, Vila Alagoana, CEP: 77403-170, CNPJ: 03.777.465/0003-03;
 Serviço Social da Indústria - SESI-DR/TO / CIAT - Centro Integrado de Atividade do
Trabalhadora na cidade de Gurupi – TO, situada na Rua Joaquim Batista de
Oliveira, n. º 161, CEP-77403-170, Vila Alagoana, CNPJ: 03.777.433/0004-99;
 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO / CETEC – Centro de
Educação e Tecnologia na cidade de Araguaína-TO, situada Av. Dom Manuel nº
1347 Bairro Senador CEP- 77.813-520, CNPJ: 03.77.465/0004-94.
5.3. A fornecedora deverá manter durante todo o período relativo à execução deste Ata de Registro de
Preços as mesmas condições de habilitação exigidas no edital de licitação.
CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO DA ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O Gestor do contrato, no âmbito do Processo de Licitação do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, será o
colaborador WILLIAMS MACÊDO DE SOUZA, Gerente da Unidade de Tecnologia da Informação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
7.1. Compete ao SESI/SENAI:
 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela FORNECEDORA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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Disponibilizar e indicar um técnico do quadro de funcionários para o recebimento, conferência e
aceite dos equipamentos adquiridos e entregues pela FORNECEDORA;
Disponibilizar à FORNECEDORA toda e qualquer informação pertinente aos itens objetos deste
instrumento;
Conferir todos os itens fornecidos pela FORNECEDORA, checando e certificando suas
especificações, quantitativos e conformidade com o objeto contratado;
Informar a FORNECEDORA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos
equipamentos entregues.

7.2. Compete a fornecedora:
 Cumprir fielmente as condições, e prazos de entrega estabelecidos no presente termo;
 Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos que se fizerem necessários no
percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, obedecendo
aos limites estabelecidos nos artigos 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e
SENAI;
 Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a
contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal e qualificação técnica;
 É de inteira responsabilidade do Contratado, apurar todas as condições e tomar as medidas
técnicas e administrativas necessárias para a entrega dentro do prazo dos itens contratados.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1. As penalidades serão aplicadas conforme previsto no Edital de Pregão Presencial nº 011/2017
SESI/SENAI, Processo Licitatório nº 011/2017 SESI/SENAI-TO.
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Integram esta Ata o Edital de Pregão Presencial nº 011/2017 SESI/SENAI-DR/TO, seus anexos e as
propostas das empresas classificadas em 1º lugar como se transcrito fosse.
9.2. O Registro de Preços não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou o preço
registrado, sendo facultada a realização de contratações de terceiros sempre que houver preços mais
vantajosos.
9.3. A Ata para Registro de Preços não obriga o SESI/SENAI-TO a firmar contratação na quantidade
estimada, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição/contratação do objeto, obedecida a
legislação pertinente sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade
de condições.
9.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata para Registro
de Preços, ou seja, 12 (doze) meses.
9.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o edital do Pregão Presencial nº 011/2017, com o
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, e com as demais normais aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A fornecedora deixará de ter seu preço registrado quando:
a) Descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado;
b) Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo mercado;
c) Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SESI/SENAI-DR/TO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO
11.1. Os equipamentos adquiridos e entregues terão suas garantias mínimas vinculadas às condições
estabelecidos nesta Ata de Registro de Preço.
11.2. A CONTRATADA deverá fornecer os respectivos Termos de Garantias, Manuais Técnicos e
especificações do fabricante, quando e sempre que solicitado pelo SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO.
11.3. Os equipamentos poderão ser abertos para a instalação de peças (memórias, Placas, etc.), sem a
perda da Garantia.
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11.4. A fornecedora assume a obrigação de prestar serviços de suporte técnico gratuito, durante o
período de garantia, conforme especificações do item e suas quantidades constantes desta ata de registro
de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços, a empresa abaixo discriminada, através de seu
representante legal, juntamente com a Diretora Regional do SENAI-DR/TO e o Superintendente do SESIDR/TO.
Palmas -TO, ..... de............. de 2017.
MÁRCIA RODRIGUES DE PAULA
Diretora Regional do SENAI- DR/TO
Contratante

CHARLES ALBERTO ELIAS
Superintendente do SESI-DR/TO
Contratante
Fornecedora

TESTEMUNHAS:
Nome/CPF:

Nome/CPF:
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 SESI/SENAI-DR/TO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL –
SENAI-DR/TO, SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –
SESI-DR/TO E A EMPRESA.......................................
Pelo presente instrumento particular, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL – SENAI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob nº 03.777.465/0001-41, representado neste ato pela
sua Diretora Regional, Sra. Márcia Rodrigues de Paula, e o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESIDR/TO, inscrito no CNPJ sob o nº 03.777.433/0001-46, representado pelo seu Superintendente, Sr. Charles
Alberto Elias, ambos com sede na Rua SE 03, Nº 34 A, Quadra 104 Sul, S/N, Edifício Armando Monteiro
Neto, CEP: 77.020-016, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, doravante denominados CONTRATANTES, e, do
outro lado a empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o n.º..............................., com sede na Rua
............................
CEP:..........................,neste
ato
representado
por
seu
Proprietário,
Sr....................................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato no âmbito do Processo Licitatório nº 013/2017 SESI/SENAI-DR/TO, Pregão Presencial nº
011/2017, mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto a aquisição de equipamentos de informática e material de computação
para atender as demandas do SESI-DR/TO e do SENAI-DR/TO, conforme condições estabelecidas neste
instrumento, no Edital do Pregão Presencial nº 011/2017 e na proposta de preço apresentada pela
contratada como se transcrito fosse.
Parágrafo Único: Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, o edital
de licitação e seus anexos, os documentos relacionados com a fase de habilitação, a proposta apresentada
pela Contratada e demais documentos que integram o processo licitatório.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
A CONTRATADA compromete-se a fornecer o(s) item(ns) especificado(s) abaixo, nas condições
estabelecidas no edital do certame licitatório e cláusulas aqui descritas:
Item

Quant.

Descrição

Valor Unit.

Valor Total

Parágrafo Único: O preço proposto será considerado completo e abrange todos os tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer
despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato tem vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, a critério das partes, até os limites legais.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PAGAMENTO
O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após entrega dos equipamentos/materiais e aceite
técnico dos CONTRATANTES, mediante emissão de Nota Fiscal de Venda entre o período de 01 a 25 de
cada mês e apresentação das certidões Negativa de Tributos Federais e FGTS, mediante depósito bancário
em conta corrente indicada pela empresa vencedora.
Parágrafo Único: Quando da emissão das Notas Fiscais, considerar as informações abaixo:
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a) Serviço Social da Indústria - SESI-DR/TO na cidade de Palmas – TO, situada na Quadra
104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Plano Diretor Sul – Edifício Armando
Monteiro Neto, CNPJ: 03.777.433/0001-46;
b) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO, na cidade de Palmas – TO,
situada na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Plano Diretor Sul –
Edifício Armando Monteiro Neto, CNPJ: 03.777.465/0001-41;
c) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO / CETEC - PALMAS Centro de Educação Tecnológica na Cidade de Palmas – TO, situada na: 201 Norte
Avenida LO-04 Rua NO 13 Lote 05, Plano Diretor Norte – Palmas-TO, CEP: 77001-132,
CNPJ: 03.777.465/0002-22;
d) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO /CFP – PALMAS – Centro
de Formação Profissional Senador João Ribeiro na cidade de Palmas-TO, situada na
Avenida Tocantins, Nº 06-A, Quadra 09, Setor Morada do Sol, Taquaralto, CEP: 77.066044 – Palmas, CNPJ: 03.777.465/0007-37;
e) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO / CFP – PARAISO – Centro
de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho na cidade de Paraíso do
Tocantins – TO, situado na Rua Residencial 06, Quadra – 26, APM nº 01, Nova Fronteira,
Paraíso do Tocantins, CEP- 77.600-000 – Paraíso, CNPJ: 03.777.465/0006-56;
f)

Serviço Social da Indústria - SESI-DR/TO / CET - Centro de Educação do Trabalhador na
cidade de Palmas – TO situada na Quadra 104 Sul, R. SE 05, LT 02, CEP-77.020-018 –
Palmas, CNPJ:03.777.433/0002-27;

g) Serviço Social da Indústria - SESI-DR/TO / CAT - Centro de Atividades do Trabalhador /
SESI-DR/TO na cidade de Araguaína – TO, situada na Rua Fortaleza, QD 48, lt01, nº010,
Bairro Cimba, CEP-77824-340 – Araguaína-TO, CNPJ: 03.777.433/0003-08;
h) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO / Centro de Treinamento do
SENAI-DR/TO na cidade de Gurupi – TO, situada na Rua Joaquim Batista de Oliveira, Vila
Alagoana, CEP: 77403-170, CNPJ: 03.777.465/0003-03;
i)

Serviço Social da Indústria - SESI-DR/TO / CIAT - Centro Integrado de Atividade do
Trabalhador na cidade de Gurupi – TO, situada na Rua Joaquim Batista de Oliveira, n. º
161, CEP-77403-170, Vila Alagoana, CNPJ: 03.777.433/0004-99;

j)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-DR/TO / CETEC – Centro de
Educação e Tecnologia na cidade de Araguaína-TO, situada Av. Dom Manuel nº 1347
Bairro Senador CEP- 77.813-520, CNPJ: 03.77.465/0004-94.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato o SESI-TO e SENAI-TO poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Rescisão;
d) Suspensão do direito de licitar com o SESI-TO e SENAI-TO por período de até 02 (dois) anos.
Parágrafo Primeiro: O atraso no prazo da entrega do objeto implicará, a cada ocorrência, multa
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite
de 20% (vinte por cento) desse valor.
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Parágrafo Segundo: Na hipótese mencionada no parágrafo anterior, o atraso injustificado por período
superior a 20 dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, sendo que após o 20º dia de atraso, o
SESI-TO e SENAI-TO terá direito de recusar a execução ou entrega da contratação, de acordo com sua
conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicada a perda de interesse no recebimento da nota
fiscal/fatura para pagamento do objeto deste contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas
neste instrumento.
Parágrafo Terceiro: Ocorrido à rescisão por motivo retrocitado, os contratantes poderão contratar o
remanescente mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 9º XVII do RLC do SESI-TO e SENAI-TO,
observando a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante
vencedora, ou adotar outra medida legal para aquisição do item ora contratado.
Parágrafo Quarto: Quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo,
poderão elas serem compensadas, por ocasião dos pagamentos devidos ao Contratado, nos termos dos
artigos 368 e 380 do Código Civil.
Parágrafo Quinto: Na imposição de compensação, nos termos do parágrafo anterior ou, inexistindo
pagamento vincendo a ser realizado pelos contratantes, ou, ainda sendo este insuficiente para possibilitar a
compensação de valores, a contratada será notificada a recolher a importância remanescente das multas
aplicadas, no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da data do recebimento, pela contratada, do
comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções
legais cabíveis ou cobradas judicialmente.
Parágrafo Sexto: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e
indevidamente fundamentados, a aceitação da justificativa ficará a critério dos Contratantes.
Parágrafo Sétimo: Sempre que não houver prejuízo para os contratantes, as penalidades impostas
poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu critério.
Parágrafo Oitavo: Caso a contratada descumpra as cláusulas desse instrumento poderá ser suspenso o
direito de licitar com o SESI-TO e SENAI-TO por até 02 (dois) anos.
Parágrafo Nono: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla
defesa por parte da Contratada, na forma da lei.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAIS DE ENTREGA
Após a emissão do PEDIDO DE COMPRA (ordem de fornecimento) a empresa deverá entregar os
equipamentos no prazo máximo de 30 (trinta dias) corridos a partir do recebimento do mesmo.
Parágrafo Primeiro: Os equipamentos deverão ser entregues nas dependências do SENAI-DR/TO e SESIDR/TO, conforme quantidade prevista na autorização de fornecimento de compra/pedido de compra, nos
locais abaixo relacionados sob a presença de um técnico da área de TI das entidades supracitadas, que
fará a verificação e validação (atesto de recebimento na nota fiscal) dos equipamentos entregues, conforme
segue:

a) Sede Administrativa do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO na cidade de Palmas – TO, situada
na Quadra 104 Sul, Rua SE 03, Lote 34 A, CEP: 77.020-016, Fone: (63) 3229-5700 Plano
Diretor Sul – Edifício Armando Monteiro Neto, horários de funcionamento de segunda a
sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
b) CETEC – Palmas - Centro de Educação e Tecnologia do SENAI-DR/TO na Cidade de
Palmas – TO, situada na: 201 Norte Avenida LO-04 Rua NO 13 Lote 05, Plano Diretor
Norte – Palmas – TO, CEP-77.001-132 – Fone: (63) 3229-5760, horários de
funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 12h00min
e das 14h00min às 18h00min.
c) CET - Centro de Educação do Trabalhador na cidade de Palmas – TO, situada na Quadra
104 Sul, R. SE 05, LT 02, CEP-77.020-018 – Palmas - TO – Fone: (63)3229-5600, horários
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de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às
12h00min e das 14h00min às 18h00min.
d) CETEC – Araguaína - Centro de Tecnologia do SENAI-DR/TO na cidade de Araguaína –
TO, situada na Av. Dom Emanuel 1347, Bairro Senador, CEP: 77813-520 – Fone: (63)
3549-2500, horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
e) CAT - Centro de Atividades do Trabalhador / SESI-DR/TO na cidade de Araguaína – TO,
situada na Rua Fortaleza, QD 48, lt01, nº 010, Bairro Cimba, CEP-77824-340 - Araguaína,
- Fone: (63)3549-2400 horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário
comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
f)

CIAT - Centro Integrado de Atividade do Trabalhador na cidade de Gurupi – TO, situada na
Rua Joaquim Batista de Oliveira, nº161, Vila Alagoana – CEP: 77.403-170 Gurupi, Fone:
(63)3311-1150, 3311-1154, horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em
horário comercial das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min

g) CFP – Paraiso – Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho na
cidade de Paraiso Tocantins, situado na Rua Residencial 06, Quadra -26, APM nº 01,Nova
Fronteira, CEP: 77.600-000, Paraíso do Tocantins – T, Fone: (63) 3361-3030 horários de
funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min às 12h00min
e das 14h00min às 18h00min.
h) CFP – Palmas - Centro de Formação Profissional Senador João Ribeiro na cidade de
Palmas-TO,
situado
na
Avenida
Tocantins,
Nº
06-A,
Quadra
09,
Setor Morada do Sol, CEP: 77.066=044, Palmas – TO, Fone (63) 3225-1403, 3225-1800
horários de funcionamento de segunda a sexta-feira em horário comercial das 08h00min
às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
Parágrafo Segundo: O recebimento será provisório, 10 dias, caso haja alguma divergência nos
equipamentos em relação ao contrato. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 05 dias úteis para
corrigir o problema, sob pena de perder a proposta registrada na ata de registro de preços, e demais
sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
Inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do contrato, com as
consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento, são motivos para rescisão do contrato:






Em caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais;
Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;
Cometimento reiterado de faltas na execução;
Supressão, por parte da administração, do objeto contratado que acarretem modificação do valor
inicial do contrato além do valor permitido;
Atraso superior a noventa dias de pagamentos devidos pela Administração decorrentes do
fornecimento do objeto contratado já recebidos ou executados. Assegura-se a CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações até que seja normalizada a
situação.

Parágrafo Único: Não caberá à CONTRATADA, indenização de qualquer espécie, seja a que título for,
caso o presente ajuste seja rescindido por inadimplência de qualquer uma das normas contratuais vigentes,
termos em que a CONTRATADA, será considerada responsável para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA OITAVA – HABILITAÇÃO
A contratada deverá manter durante todo o período relativo à execução do objeto do contrato as
mesmas condições de habilitação exigidas no edital do certame licitatório.
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
Compete aos CONTRATANTES, dentre outras obrigações:






Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Disponibilizar e indicar um técnico do quadro de funcionários para o recebimento, conferência e
aceite dos equipamentos adquiridos e entregues pela CONTRATADA;
Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação pertinente aos itens objetos deste
instrumento;
Conferir todos os itens fornecidos pela CONTRATADA, checando e certificando suas
especificações, quantitativos e conformidade com o objeto contratado;
Informar a CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos
equipamentos entregues.

Parágrafo Único: Compete a CONTRATADA, dentre outras obrigações:






Cumprir fielmente as condições, e prazos de entrega estabelecidos no presente contrato;
Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos que se fizerem necessários no
percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, obedecendo
aos limites estabelecidos nos artigos 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e
SENAI;
Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a
contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal e qualificação técnica;
É de inteira responsabilidade do Contratado, apurar todas as condições e tomar as medidas
técnicas e administrativas necessárias para a entrega dentro do prazo dos itens contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR
A CONTRATADA deve passar por critérios de avaliação de fornecedores antes do pagamento pelos
CONTRATANTES conforme procedimentos internos do SESI e SENAI DR/TO PS.CP.01 – itens 6.4.3 de
Aquisições de Bens e Serviços, nos critérios: Atendimento, Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de
Cláusulas Contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes da aquisição correrão por conta da dotação orçamentária, conforme segue:
Unidade:
Centro:
Conta:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
O Gestor do contrato, no âmbito do Processo de Licitação do SESI-DR/TO e SENAI-DR/TO, será o
colaborador WILLIAMS MACÊDO DE SOUZA, Gerente da Unidade de Tecnologia da Informação.
Parágrafo Único: O fiscal do contrato será o colaborador: ...................................
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS GARANTIAS E SUPORTE TÉCNICO
Os equipamentos adquiridos e entregues terão suas garantias mínimas vinculadas às condições
estabelecidos neste contrato.
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá fornecer os respectivos Termos de Garantias, Manuais
Técnicos e especificações do fabricante, quando e sempre que solicitado pelo SESI-DR/TO e SENAIDR/TO.
Parágrafo Segundo: Os equipamentos poderão ser abertos para a instalação de peças (memórias, Placas,
etc.), sem a perda da Garantia.
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Parágrafo Terceiro: A fornecedora assume a obrigação de prestar serviços de suporte técnico gratuíto,
durante o período de garantia, conforme especificações do item e suas quantidades constantes desta ata de
registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão esclarecidos com base no Edital do Pregão Presencial nº 011/2017 SESI/SENAIDR/TO e seus anexos, bem como na legislação pertinente em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Palmas-TO para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou questões que
possam surgir no cumprimento das cláusulas do presente Contrato, renunciando outros, por mais
privilegiados que o sejam.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e para um mesmo efeito, assim como duas testemunhas abaixo, a tudo presente.
Palmas-TO, ... de ......... de 2017.
MÁRCIA RODRIGUES DE PAULA
Diretora Regional do SENAI- DR/TO
Contratante

CHARLES ALBERTO ELIAS
Superintendente do SESI-DR/TO
Contratante

.............................................
Proprietário da .................
Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome/CPF:

Nome/CPF:
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(LOGOMARCA DA EMPRESA LICITANTE)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 SESI/SENAI-DR/TO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 SESI/SENAI-DR/TO
Razão Social:
Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

CEP:
TEL/FAX:

E-mail:
Dados Bancários:
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática e material de computação, por meio de Registro de
Preços, para atender as demandas do SESI-DR/TO e do SENAI-DR/TO.
ITEM
01
02
03
04
05
06
07

UND.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

08

UN

09

UN

10
11
12
13
14
15
16
17

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

DESCRIÇÃO
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)

QUANT.
157
90
149
20
15
75
12
09
07
05
03
03
04
04
04
40
22

VLR UNIT.
R$

VLR TOTAL
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
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18

UN

19

UN

20

UN

21
22
23
24
25

UN
UN
UN
UN
UN

(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)
(Descrição do item inclusive
marca/modelo)

36
04
06
26
02
100
20
40

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Valor Global da Proposta: R$....................(...............................................................................)
CONDIÇÕES:
Prazo de entrega: Conforme previsto no Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 011/2017 SESI/SENAI.
Prazos e condições de pagamento: Conforme previsto no Edital de Licitação do Pregão Presencial nº
011/2017 SESI/SENAI.
Garantia: Conforme previsto no Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 011/2017 SESI/SENAI.

DECLARAÇÕES:


Declaramos para os devidos fins que os preços apresentados na presente proposta incluem todos
os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação.



Declaro aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes do
Edital do Pregão Presencial nº 011/2017 SESI/SENAI-DR/TO, assumindo total responsabilidade
pela fidelidade e legitimidade das informações apresentadas na presente proposta de preço.



Declaro prestar serviços de suporte técnico gratuito, durante o período de garantia dos
equipamentos, conforme especificações e quantidades constantes do Edital de Pregão Presencial
nº 011/2017 SESI/SENAI-DR/TO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar à data prevista para abertura do certame.
Data _____/______/2017.
Nome por extenso do Representante Legal da Empresa
Nome da Empresa
_____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à empresa licitante verificar no Edital e
seus anexos se há informações adicionais e/ou complementares as quais deveriam constar neste modelo.
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