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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2017 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-
DF, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que na data, horário e local, a seguir especificados fará 
realizar licitação na modalidade Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços, 
tipo menor preço por item, que será regida pela Resolução Senac n.º 958/2012, publicada 
no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e às condições estabelecidas 
neste ato convocatório. 
1 - DA ABERTURA 
1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 
DATA: 14/08/2017 HORA: 10 horas LOCAL: SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030 
2 - DO OBJETO 
2.1 -  A presente licitação tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de 
desktops e notebooks, para atender as necessidades deste Senac-DF, conforme 
especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 
2.2 - O Senac-DF não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar 
contratação com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Entidade. 
2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo I – Especificação dos Equipamentos; 
b) Anexo II – Declaração de Habilitação; 
c) Anexo III – Declaração de inexistência de menor trabalhador, na forma do inciso art. 
7º, XXXIII, CF/88; 
d) Anexo IV – Ata de Registro de Preços; e 
e) Anexo V – Modelo de Apresentação de Proposta/ Modelo Sumário de Comprovações 
técnicas. 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que: 
a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 
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b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 
Fecomércio-DF; 
c) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 
d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - A licitante deverá indicar um único representante que, devidamente munido de 
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder 
por sua representada. 
4.2 - É expressamente vedada a representação de mais de uma empresa por um mesmo 
credenciado. 
4.3 - O credenciamento far-se-á por meio de Instrumento Público de Procuração ou 
Instrumento Particular com firma reconhecida, com poderes estabelecidos para, em nome 
da licitante, participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive impetrar ou 
desistir de recursos. 
4.4 - O representante da licitante deverá, no ato do credenciamento, apresentar 
documento oficial de identidade. 
4.4.1 - No caso de Procuração por Instrumento Particular, o procurador deverá apresentar 
cópia de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir 
mandatários em nome da licitante. 
4.4.2 - Em se tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá ser 
apresentada cópia do contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
4.5 - A licitante deverá entregar no ato do credenciamento 2 (dois) envelopes. No 
primeiro deverá estar contida a Proposta de Preços, e, no segundo, a Documentação de 
Habilitação. 
4.6 - A licitante deverá, ainda, apresentar, no ato do credenciamento, declaração de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que os documentos solicitados estão 
em plena validade, conforme Anexo II – Declaração de Habilitação. 
4.7 - A licitante que remeter a proposta por via postal, deverá encaminhar a declaração 
dentro de um envelope (sobrecarta) com o envelope n.º 01 – “Proposta de Preço” e o 
envelope n.º 02 – “Documentação de Habilitação”. 
4.8 - A licitante que não apresentar representante legal, devidamente credenciado, 
perante o Pregoeiro ficará impedida de negociar preços, de renunciar ou declarar a 
intenção de interpor recurso. Neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances 
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verbais e será mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação 
das propostas e apuração do menor preço. 
4.9 – Nas hipóteses de interrupção ou suspensão dos trabalhos, as reuniões serão sempre 
precedidas de novo credenciamento, sendo vedada a inclusão de novas propostas. A 
licitante que não apresentar representante legal, na fase de credenciamento, estará 
impedida de participar na forma disposta do item 4.8. 
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1 - A Proposta de Preços deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma 
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 
e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante, dela constando a razão social 
da empresa, assim como as informações dos subitens que se seguem: 
5.1.1 - valores expressos em moeda corrente nacional, com preço unitário, total e global; 
5.1.2 - em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os 
primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso será considerado este 
último; 
5.1.3 - declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS, 
taxa de administração, materiais, serviços, instalações, encargos sociais e trabalhistas, 
seguros, frete, embalagens, lucro e outros de qualquer natureza. Na falta de tal 
declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas; 
5.1.4 - informação do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias. A omissão desse dado implicará aceitação do prazo citado neste subitem; 
5.1.5 - indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, de titularidade 
da licitante, vinculada ao CNPJ constante da Proposta, para fins de pagamento; 
5.2 - O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar esclarecimentos adicionais 
sobre a composição dos preços propostos; 
5.3 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja 
com relação a preço, pagamento, prazo ou a qualquer condição que importe modificação 
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela CPL; 
5.3.1 - serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro e pelos Membros da CPL 
quaisquer erros de aritmética, e o preço global da proposta, se faltar; 
5.3.2 - a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria 
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião 
de abertura dos envelopes Proposta e Documentação com poderes para esse fim; 
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5.3.3 - a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos 
dados constantes dos documentos apresentados dentro do envelope Documentação. 
5.4 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, com as 
seguintes informações: 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 15/2017 ENVELOPE N.º 01 – “PROPOSTA DE PREÇO” RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CNPJ DA LICITANTE:  6.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte 
documentação: 
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente; e 
c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 
6.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por entidade 
pública ou privada, que comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu os 
equipamentos  compatíveis em características, quantidades; prazos com o objeto da 
licitação e declaração de que as expectativas do cliente foram/estão sendo atendidas 
quanto o cumprimento de prazos e qualidade dos serviços prestados;  
b) Para efeito de quantidades serão considerados atestados com um percentual mínimo de 
30% (trinta por cento) do quantitativo total do objeto licitado; 
c) Também deverá constar nos atestados o nome do responsável pela declaração e o 
telefone de contato;e  
d)  declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor (es) de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, acrescido pela EC nº 20/1998, 
expressa em papel timbrado da empresa licitante, assinada pelo representante legal, 
conforme Anexo III, parte integrante deste Instrumento Convocatório. 
6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter 
sua emissão superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 
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6.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/)) ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação; 
c) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou 
domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante; 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp
?Tipo=1) 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou 
domicílio da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não 
contribuinte; 
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa, expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial 
quando esta for à Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
f) Certidão Negativa de Débito (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), junto 
ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS da sede da licitante; 
(http://www010.dataprev.gov.br/CWS/CONTEXTO/PCND1/PCND1.HTML) 
g) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da 
sede da Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; 
(http://www.tst.gov.br/certidao) 
6.1.5 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com 
as seguintes informações: 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º _15/2017 ENVELOPE N.º 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CNPJ DA LICITANTE: 6.1.6 Toda a documentação para habilitação refere-se à jurisdição local do domicilio ou 
sede da empresa licitante. 
6.1.7 Documentos extraídos da Internet serão aceitos estando sujeitos à confirmação da 
autenticidade do documento; 
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6.1.8 - Os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia ou 
publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser 
autenticadas por tabelião ou apresentadas juntamente com os respectivos originais para a 
conferência do Pregoeiro e dos Membros da CPL, na sessão de abertura do certame. 
6.1.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento, em 
substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos. 
6.1.10 - A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação 
da licitante. 
6.1.11 - Para dar maior agilidade ao certame licitatório, a documentação para habilitação 
deverá ser apresentada na ordem seqüencial, exigida neste Edital. A não observância 
desse critério não ensejará motivo de inabilitação. 
7 - DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
7.1 - Será facultado à CPL utilizar da prerrogativa do Art. 17 da Resolução Senac n.º 
958/2012, invertendo o procedimento, com a abertura primeiramente dos envelopes de 
habilitação e, somente, então, proceder a abertura dos envelopes com as propostas das 
licitantes habilitadas. 
7.2 - A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação, será realizada de acordo com a 
Resolução Senac n.º 958/2012, em conformidade com este Edital e seus Anexos, na data, 
local e horário especificados no item 1. 
7.3 - No início da sessão, os interessados deverão credenciar-se, identificar-se e entregar 
os envelopes, conforme disposto no item 4 deste Edital. 
7.4 - Declarado o encerramento do credenciamento, não mais serão admitidas a 
participação de novas licitantes. 
7.5 - Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão, desde logo, abertos e 
conferidos quanto à validade e ao cumprimento das exigências contidas no Edital, sendo 
rubricados pelo Pregoeiro e pela CPL. 
7.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
7.7 - Será classificada a licitante que apresentar a proposta de menor preço por item, 
como também as licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 15 % (quinze por cento), relativamente à de menor preço por item 
apresentado. 
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7.8 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços, nas 
condições definidas no subitem 7.7, serão classificadas as melhores propostas 
subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que os representantes das licitantes 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. 
7.9 - Os representantes das licitantes que obtiverem classificação serão convidados, 
individualmente, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada, na forma do item 
anterior, não implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do 
último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
7.11 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço por item e o valor estimado para a contratação. 
7.12 - Na hipótese de, na fase de abertura das propostas, uma ou mais empresas 
classificadas apresentarem o mesmo preço, e, este valor seja o menor preço por item, e, 
na sessão de lances, essas licitantes não apresentem lances verbais para que o 
desempate ocorra, será efetuado sorteio, na mesma sessão, para que se defina a proposta 
vencedora; 
7.13 - Para efeito de julgamento da presente licitação, na modalidade de Menor Preço, 
será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta ou lance de menor preço 
por item e atender a todos os requisitos do presente Edital e seus Anexos. 
7.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, em 
conformidade com o Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
7.15 - Após a declaração da aceitabilidade das propostas de menor preço por item, será 
aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a tiver 
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
7.16 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 
declarada vencedora e o procedimento encaminhado para homologação e adjudicação, 
pelo Diretor Regional, por intermédio da CPL. 
7.17 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora. 
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7.18 - Para composição do processo, a licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 24 
horas após o encerramento da sessão, apresentar nova planilha de preços, com os valores 
correspondentes ao lance vencedor, nos termos do item 5.1 deste Edital. 
7.19 - O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da apresentação 
dos lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os preços cotados no 
item. 
7.20 - Nas situações previstas nos subitens 7.11, 7.12, 7.13 e 7.17, o Pregoeiro poderá 
negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
7.21 - Não havendo, dentre as propostas classificadas, nenhuma que atenda às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro declarará fracassado o pregão. 
7.22 - Concluída a fase de lances e definida a ordem de classificação, a CPL poderá, a seu 
critério, solicitar às empresas classificadas amostras dos equipamentos ofertados, objeto 
deste Pregão para análise técnica. 
7.23 - O procedimento será interrompido para que, nos prazos previstos neste Edital, 
possam ser entregues e analisadas as amostras solicitadas; 
7.24 - Após análise das amostras apresentadas, a CPL convocará todas as licitantes que 
participaram da fase de oferta de lances para, em nova reunião, comunicar a respeito da 
aceitabilidade dos equipamentos e, por conseguinte, das propostas, oportunidade que 
poderá ser analisada a documentação da empresa ofertante do menor preço cuja amostra 
tenha sido aprovada tecnicamente. 
8 – DAS AMOSTRAS 
8.1 - As amostras serão solicitadas às empresas classificadas na etapa de lances verbais e 
deverão ser encaminhados no SIA Sul Trecho 03 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 
71.200-030, CEP 71.200-030, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis após recebida a 
comunicação. 
8.2 - Deverá ser apresentada 1 (uma) amostra de cada produto para análise técnica; 
8.3 - Os equipamentos apresentados como amostras poderão ser abertos, manuseados, 
desmontados, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da 
avaliação técnica. 
8.4 - Se a amostra apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica, a 
licitante terá sua proposta desclassificada. 
8.5 - Se a amostra apresentar divergência em relação a especificação constante deste 
Edital ou da proposta, a licitante terá sua proposta desclassificada. 
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8.6 - Após vencido o prazo de entrega das amostras não será permitido fazer ajustes ou 
modificações nos equipamentos apresentados para fins de adequá-los à especificação 
constante deste Edital; 
8.7 - Se a licitante não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação 
desconsiderada para efeito de julgamento. 
8.8 - As amostras serão solicitadas para que se possa verificar se os equipamentos 
ofertados atendem às características técnicas que constam deste Edital de licitação e da 
proposta apresentada pela licitante. 
8.9 - O processo de analise das amostras consistirá na verificação do atendimento de 
todas as características dos equipamentos, apresentadas no Anexo I – Especificação dos 
Equipamentos:  
8.9.1 - Serão considerados equipamentos homologados, somente os que atenderem 100% 
(cem por cento) das características técnicas descritas no documento citado no parágrafo 
anterior;  
8.9.2 - Caso algum equipamento não atenda plenamente o que está sendo solicitado, a 
LICITANTE será informada sobre as pendências pelo SENAC-DF, e terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para corrigir os problemas apontados;  
8.9.3 - Caso os problemas não sejam solucionados no prazo previsto, a LICITANTE será 
automaticamente desclassificada, sendo a próxima LICITANTE habilitada, convocada para 
apresentar suas amostras, dando assim, continuidade ao processo licitatório;  
8.9.4 - Para os recursos específicos referentes ao padrão DASH 1.1 (“Desktop and mobile 
Architecture for System Hardware”), ou outra implementação desse padrão, o SENAC-DF 
solicitará a LICITANTE que execute os testes nas amostras, para que sejam comprovadas 
as funcionalidades disponibilizadas por esse recurso. Nesse caso, os testes serão 
acompanhados pelos técnicos do SENAC-DF, que validarão junto à LICITANTE, o 
atendimento dos seguintes requisitos mínimos:  
8.9.4.1 - Capacidade de ligar e desligar o equipamento, mesmo que este esteja com 
sistema operacional inoperante; 
8.9.4.2 - Realizar inventário dos equipamentos, coletando no mínimo as seguintes 
informações: tipo do processador, quantidade de memória, tamanho do HD, número de 
série do equipamento, número do ativo fixo e tipo do sistema operacional; 
8.9.4.3 - Realizar diagnóstico remotamente através da console de gerenciamento; 
8.9.4.4 - Executar atualização de BIOS e drivers do equipamento ofertado, remotamente; 
8.9.4.5 - Fazer alterações no BIOS do equipamento ofertado: habilitar/desabilitar senha, 
portas USB; 
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8.9.4.6 - Inicialização pelo CD-ROM, HDD ou USB e auto-detecção dos discos rígidos 
definida no BIOS; 
8.9.4.7 - Todos os softwares e materiais necessários (ferramentas de gerenciamento, ou 
outros) para a realização da validação desses recursos, deverão ser fornecidos pela 
LICITANTE, sem custos adicionais ao SENAC-DF. 
8.9.5 - A qualquer momento, os técnicos do SENAC-DF responsáveis pelo processo de 
homologação, poderão solicitar a LICITANTE, informações complementares que se fizerem 
necessárias para a validação do processo de homologação das amostras, ou 
esclarecimento de eventuais dúvidas;  
9 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
qualquer licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
o Edital do Pregão. 
9.2 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 horas. 
9.3 - Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do 
certame. 
9.4 - As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas ao Pregoeiro, 
entregues no Protocolo, deste Senac-DF, no horário de 09h às 17h, de segunda a sexta-
feira, em dias úteis, devendo ser juntado o instrumento de procuração ou contrato social, 
em original ou fotocópia autenticada, aptos a demonstrarem que o signatário das peças 
detém poderes para representar a licitante, mediante recebimento na 2ª (segunda) via. 
9.5 - Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação deverá, de preferência, ser efetuada pelas 
empresas interessadas em participar do certame pelos e-mail licitacao@senacdf.com.br ou 
telefone 3214-3032/3214-3035. 
9.6 – Os avisos, informações e convocações referentes ao processo licitatório 
(esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas 
mediante publicação no site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em 
participar, obrigada a acessá-lo. 
10 - DOS RECURSOS 
10.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, salvo na 
hipótese da inversão do procedimento, prevista no item 7.1, da qual caberá recurso da 
decisão que inabilitar a licitante. 
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10.2 - Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, 
imediata e motivadamente, a intenção de recorrer dessa decisão, registrando em ata a 
síntese de suas razões. 
10.3 - Será concedido à licitante recorrente o prazo de 02 (dois) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar as contra-razões, em igual número de dias. 
10.4 - O prazo para apresentações das contra-razões começará a correr do término do 
prazo concedido ao recorrente, contando-se o prazo após abertura de vistas das razões do 
recurso ao terceiro interessado, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 
10.5 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
10.6 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de 
aproveitamentos. 
10.7 -  Os recursos deverão ser feitos por escrito, dirigidos ao Diretor Regional, e 
protocolizado o original no Protocolo, deste Senac-DF, no horário de 9h às 17h, de 
segunda a sexta-feira, em dias úteis, devendo ser juntado o instrumento de procuração ou 
contrato social, em original ou fotocópia autenticada, aptos a demonstrarem que o 
signatário das peças detém poderes para representar a licitante, mediante recebimento na 
2ª (segunda) via. 
10.8 -  Os recursos interpostos, não serão reconhecidos, após os respectivos prazos 
legais, bem como os que forem enviados por fax ou e-mail. 
10.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a 
CPL encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação. 
11 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
11.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada a Ata de Registro de Preço nos 
termos da minuta constante do Anexo IV, que firmará o compromisso para eventual 
contratação, com o fornecedor primeiro classificado de cada item e, se for o caso, com os 
2º e 3º classificados que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem 
de classificação do Pregão. 
11.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 
obrigado a adquirir os equipamentos registrados, exclusivamente, pelo Sistema de 
Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar 
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, 
sendo, entretanto, assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições. 
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11.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de 
Preço implicará multa e perda do direito ao registro de preço. 
11.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde 
que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
11.5 - Os preços da licitante vencedora não serão registrados se esta não cumprir com as 
condições legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize o 
fornecimento dos equipamentos. 
11.6 - É facultado à Administração do Senac-DF, convocar as outras licitantes 
remanescentes classificadas para procederem ao registro de preços, no prazo e nas 
mesmas condições financeiras constantes da proposta vencedora. 
11.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, desclassificar o 
licitante vencedor, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de 
qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que 
desabone a qualificação técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou 
regularidade daquela licitante. 
12 - DAS SANÇÕES 
12.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia 
defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, nas seguintes hipóteses: 
I – advertência; 
II – Multa: 
a) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada 
a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 
b) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA 
recusar retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 
c) multa de 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, 
limitada ao valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a 
critério da Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a 
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do 
objeto, por período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 
e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida; 
IV – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
12.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
12.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF 
o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, 
inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 
I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da notificação; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
13 - DO PAGAMENTO 
13.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos 
equipamentos, para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, mediante 
depósito em conta bancária no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos 
documentos, devidamente atestados. 
13.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto perdurar a liquidação de qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse 
atraso decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito 
de reajustamento de preços. 
13.3 - Somente será efetuado o pagamento dos equipamentos solicitados no Pedido de 
Compra/Serviço – PC/S, de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica 
expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos 
para o fornecimento dos equipamentos de acordo com as condições previstas neste Edital 
e nos demais documentos da licitação. 



 
  

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 14 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma 
previstas no Art. 40, da Resolução Senac n.º 958/2012, sem que caiba à licitante, direito 
a indenização ou reclamação de qualquer espécie. 
14.2 - Na vigência da Ata de Registro de Preço, a fornecedora deverá manter todas as 
condições que a incluíram no certame. 
14.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, 
com base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis. 
14.4 - As decisões referentes à habilitação, ao julgamento e aos recursos serão 
comunicadas diretamente às licitantes e, se presentes seus prepostos no ato em que 
forem adotadas, ou por correspondências assinadas pelo Pregoeiro. 
14.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na 
sessão do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e à CPL. 
14.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 
proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 
empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data 
da abertura da licitação. 
14.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta/documentação. 
14.8 – Em caso de diligências que necessitem de deslocamentos com distâncias superiores 
a 60km (sessenta quilômetros), a LICITANTE deverá custear as despesas com 
deslocamento (aéreo), hospedagem e alimentação de 01 (um) funcionário designado pelo 
CONTRATANTE para sua realização no local onde a solução esteja implantada (sede da 
LICITANTE ou cliente da LICITANTE). 
14.9 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que 
não forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 
14.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 
14.11 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
14.12 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do 
Edital, seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e 
técnicas aplicáveis. 
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14.13 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará 
pelo fornecimento dos equipamentos nas condições oferecidas. 
 

Brasília,      de julho de 2017 
 
 

 
 Fabricio da Silva Gama Coordenador do Núcleo de Compras Senac - DF  
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 15/2017  ANEXO I  ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS   
ATIVOS NOVOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM DETALHAMENTO QTD 
VALOR ESTIMADO (R$) 
UNT. TOTAL 

1 Desktop  Item 1.1 444 7.095,09 3.150.218,48 

2 Notebook Item 1.2 10 7.384,57 73.845,70 
 1. Os equipamentos propostos devem ser novos (sem uso anterior) e devem pertencer à linha de produção atual e sem previsão de encerramento pelo FABRICANTE;  
2. Os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa do FABRICANTE, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico;  
3. Para fins de comprovação das características técnicas dos ativos, deve ser anexado à proposta técnica um catálogo do produto, detalhando todas as características constantes nessa especificação técnica;  
4. A LICITANTE deverá indicar junto a Habilitação Técnica os hardwares e softwares que atendam plenamente as especificações técnicas contidas nesta Especificação dos Equipamentos. Essas deverão ser comprovadas por meio do preenchimento do Anexo V – Modelo de Apresentação de Proposta/Modelo Sumário de Comprovações Técnicas, indicando em qual página da proposta se encontra a comprovação de cada exigência, acompanhadas por documentação técnica comprobatória;  
5. A falta dos documentos e comprovações, o não preenchimento, ou o não-atendimento às exigências descritas nessa Especificação dos Equipamentos poderão implicar na desclassificação imediata da LICITANTE;  
6. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntada ao processo, deve estar acompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, exceto quando a LICITANTE fizer a juntada de manuais técnicos, desde que estejam em inglês. Os documentos, certidões e declarações somente serão aceitos quando devidamente traduzidos; 
7. Somente no caso dos acessórios aqui especificados (Item 1.2, subitem 21), caso o FABRICANTE do equipamento não possua fabricação própria, esses poderão ser de outra marca, desde que, satisfaçam todas as características técnicas e de qualidade previstas nesta especificação. Isso deverá ser comprovado através de catálogo(s) do(s) seu(s) respectivo(s) fabricante(s); 
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8. Nas especificações técnicas, quando houver qualquer menção a marcas, essas poderão ser consideradas como mera referência podendo a LICITANTE optar por componentes de marcas similares, desde que atendam plenamente as especificações mínimas definidas e sejam compatíveis entre todas as soluções ofertadas (hardware e softwares).  
9. Locais de Instalação e Atendimento 

9.1 Todas as atividades relacionadas à implantação do objeto deste Instrumento serão prestadas em instalações localizadas nos endereços abaixo.  
INFORMAÇÕES DE LOCALIDADE 

Localidade Endereço (locais onde serão entregues os equipamentos) 
CEP 903 Sul SEPS EQ 703/903 - CONJUNTO A - ASA SUL - BRASÍLIA/DF 

CEP Taguatinga QNG, ÁREA ESPECIAL 39, TAGUATINGA NORTE 
CEP Ceilândia QNM 1 CONJ. D LOTE 4/6 - CEILÂNDIA 

CEP Gama QUADRA 5 CONJUNTO F LOTE 07- SETOR SUL - L - GAMA/DF 
CEP Jessé Freire SCS Q. 6 BLOCO A LOTE 172 ED. JESSÉ FREIRE - 1º, 3º E 4º Andares 

CEP TTH SCS QUADRA 5 BLOCO C LT 27/28 ASA SUL 
CEP Sobradinho QUADRA 4 CONJUNTO E AE 5 - SOBRADINHO 

Sede Administrativa SIA TRECHO 3 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL, COBERTURA “C” 
SubSede SIA TRECHO 3 LOTE 945 ZONA INDUSTRIAL 

Restaurante MPDFT PC DO BURITI AN LT 2 ZC ADMINISTRATIVA 
Restaurante CGU SAS QUADRA 01 BLOCO A 11º ANDAR 
Restaurante STF PC DOS TRES PODERES SS 1 STF ZC ADMINISTRATIVA 
Restaurante MJ ZC EMI BLOCO T SS 2 MIN DA JUSTICA ZONA CIVICO ADM 

10. Garantia e Suporte dos Equipamentos 
10.1 Os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 03 (três) anos para reposição de peças mão de obra e atendimento On-site;  
10.2 A empresa FABRICANTE dos equipamentos deverá possuir Assistência Técnica Autorizada, devidamente credenciada e contratada no Distrito Federal, sendo essa responsável pelo atendimento durante o período de garantia. Caso não possua, essa terá um prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato para prover no DF toda a estrutura para o cumprimento dos SLAs e serviços de suporte e manutenção aqui descritos. Caso não cumpra essa obrigação, estará sujeita as sanções previstas neste Edital; 
10.3 A empresa FABRICANTE dos equipamentos deverá dispor de um número telefônico tipo 0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos;  
10.4 Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados deverão ser disponibilizados no site da internet do FABRICANTE dos equipamentos, devendo também, ser disponibilizados em mídia individual para cada equipamento fornecido (CD ou DVD);  
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10.5 Documentação do FABRICANTE dos produtos ofertados, direcionada ao SENAC-DF, referente a este processo, indicando a Assistência Técnica autorizada local, que irá prestar os serviços de garantia do produto;  
10.6 Documentação do FABRICANTE dos produtos ofertados, direcionada ao SENAC-DF, referente a este processo, de que os serviços de garantia ofertados na proposta do FABRICANTE ou revendedor cobrem as condições exigidas nesta Especificação dos Equipamentos e, caso eventualmente a assistência técnica autorizada esteja impedida de realizar atendimentos, os mesmos serão realizados por outra autorizada (indicada pelo FABRICANTE) ou pelo próprio FABRICANTE sem ônus adicionais para o SENAC-DF;  
10.7 Todos os equipamentos ofertados deverão ser novos e de primeiro uso e estar na linha de produção atual do FABRICANTE;  
10.8 Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pelo FORNECEDOR/FABRICANTE;  
10.9 Deverão ser informados todos os componentes relevantes da solução proposta com seus respectivos códigos do FABRICANTE (marca, modelo, fabricante e part numbers), descrição e quantidades;  
10.10 Todos os equipamentos deverão ser fornecidos sem sistema de lacre ou qualquer outro artifício que impossibilite abertura dos mesmos quando necessária a realização de intervenções técnicas, atualizações tecnológicas por parte do setor competente do SENAC-DF. A abertura e inclusão de hardwares adicionais nos equipamentos não acarretará a perda da garantia do equipamento;  
10.11 O FABRICANTE dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS devendo a aplicação permitir a atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows e sem ônus para o SENAC-DF.  

11. NÍVEIS de Serviço (SLA) 
11.1 Os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia mínima de 03 (três) anos "On-site" com SLA de atendimento de no máximo 1 (um) dia útil após o registro do problema ocorrido;  
11.2 O prazo para solução será de no máximo 5 (cinco) dias úteis após o primeiro atendimento, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local, inclusive monitor;  
11.3 Os atendimentos deverão ser realizados em dias úteis e horário comercial; 
11.4 O tempo de solução, conforme previsto no item 13.2, será contado a partir do momento em que os equipamentos estiverem liberados para realização do reparo; 
11.5 Caso o equipamento tenha que ser recolhido para reparo, a CONTRATADA deverá disponibilizar provisoriamente ao SENAC-DF, um equipamento de backup do mesmo modelo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis após o início do atendimento;  
11.6 O equipamento reparado deverá ser devolvido obrigatoriamente em até 72 (setenta e duas) horas úteis após a sua retirada;  
11.7 Todos os custos para executar a garantia correrão por conta da CONTRATADA;  
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11.8 A CONTRATADA, sempre que solicitado pelo SENAC-DF, deverá fornecer relatórios sobre os atendimentos registrados em sua Central de Atendimento, para verificação do cumprimento dos Níveis de Serviço acordados entre as partes e descritos nesta Especificação dos Equipamentos;  
11.9 O não cumprimento do SLA aqui estabelecidos poderá acarretar as sanções descritas no Edital. 

12. Consórcios 
12.1 É vedada a participação de consórcio de empresas para atendimento do objeto requerido;  
12.2 O presente objeto trata-se de contrato para disponibilização de ativos de infraestrutura de tecnologia, com características claramente definidas, e não contém elementos cuja diversidade possa restringir o fornecimento de equipamentos por uma única empresa do ramo de mercado.  

13. Da propriedade dos equipamentos a serem fornecidos 
13.1 Após a aquisição dos equipamentos pelo SENAC-DF, a CONTRATADA deverá informar ao FABRICANTE, a mudança de propriedade dos equipamentos fornecidos, e este deverá efetuar a mudança de propriedade em seus cadastros;  
13.2 Para efeito de cumprimento da garantia, os equipamentos deverão ser registrados junto ao FABRICANTE / Assistência Técnica Autorizada, como propriedade do SENAC-DF. 

14. Condições Gerais 
14.1 As partes obrigam-se a dar mútua e recíproca colaboração técnica e comercial, trocando informações que se fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas atribuídas a cada uma, dentro dos prazos determinados nesta Especificação dos Equipamentos. 
14.2 As partes obrigam-se, incondicionalmente, a manter sigilo sobre toda e qualquer informação obtida uma da outra, direta ou indiretamente, decorrente da execução do descrito nesta Especificação dos Equipamentos, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro, não podendo revelar a estranhos, sob qualquer hipótese. 
14.3 As partes reconhecem e concordam que cada uma detém e manterá todos os direitos de propriedade intelectual sobre toda e qualquer obra ou produto Tecnológico na sua área de informática, pré-existente à prestação dos serviços previstos nesta Especificação de Materiais e Serviços, assim como sobre todos os aperfeiçoamentos, as modificações e/ou derivações dos mesmos. 
14.4 Cada parte continuará proprietária de suas marcas, patentes, produtos, serviços, metodologias, programas (softwares), copyright e direitos autorais e de propriedade industrial e/ou intelectual. 
14.5 A tolerância de uma parte para com a outra, relativamente ao descumprimento de qualquer das obrigações ora assumidas, não será considerada moratória, novação ou renúncia a qualquer direito constituindo mera liberalidade, que não impedirá a parte tolerante de 
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exigir da outra parte seu fiel cumprimento deste Contrato, a qualquer tempo.  
 

ITEM 1 - ITEM 1.1 - DESKTOP  
1. PROCESSADOR  
1.1. Processador de arquitetura x86;  1.2. Processador com no mínimo 4 núcleos físicos (cores) e 8 núcleos lógicos (threads), de tecnologia Intel ou similar;  1.3. A frequência de clock deverá ser no mínimo de 3.4 GHz, com recurso de aumento automático da frequência com base na carga de trabalho do CPU, similar ao Turbo Boost da Intel ou Turbo Core da AMD, chegando neste caso a uma frequência de no mínimo 4.0 GHz;  1.4. Velocidade do barramento (FSB ou HT) de no mínimo 8 GTs;  1.5. Memória cache de no mínimo 8 MB;  1.6. Arquitetura com suporte a 64 bits;  1.7. O processador deve reduzir o consumo de energia compatível com o padrão ACPI. O processador deve possuir TDP máximo de 65W. 1.8. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão SSE 4.2, AVX 2.0 e x86-64;  1.9. Dissipador de alta dispersão calórica dimensionado para atender às especificações de operação especificadas pelo FABRICANTE do processador sem causar-lhe danos;  1.10. Deve ser fornecida da última ou penúltima família do FABRICANTE e possuir tecnologia de fabricação de 14 nm;  1.11. Deve possuir nativamente no processador recursos de virtualização de I/O (VT-d ou superior);  1.12. Processadores descontinuados, ou em vias de descontinuidade, não serão aceitos.  

2. PLACA MÃE  
2.1.    Placa principal com arquitetura ATX Full, micro ATX ou BTX;  2.2. Possuir no mínimo 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR4-SDRAM ou superior, que permita expansão para no mínimo 64 (sessenta e quatro) GigaBytes;  2.3. Deverá disponibilizar no mínimo 1 (um) slot PCIe(Express) x1 ou superior;  2.4. Deverá disponibilizar no mínimo 1 (um) slot PCIe(Express) x16 ou x4;  2.5. Deverá possuir chipset similar, ou superior ao Intel Q170, desde que possua recursos integrados compatíveis com o padrão DASH 1.1 (“Desktop and mobile Architecture for System Hardware”), ou superior, lançado pela DMTF (“Distributed Management Task Force”). Deverá ser da mesma marca do FABRICANTE do processador; Deverá possuir recursos de gerenciamento remoto e inventário, mesmo com o computador desligado ou inoperante, independente do estado do sistema operacional, com no mínimo, as seguintes funcionalidades:  a) A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD localizados em outro computador, mesmo com o equipamento desligado;  b) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional inoperante;  c) As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante. 2.6. Possuir chip de segurança com a tecnologia TPM (Trusted Platform Module) versão 1.2, 
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ITEM 1 - ITEM 1.1 - DESKTOP  integrado a placa mãe e software para sua implementação incluso. O FABRICANTE do equipamento deverá estar registrado no site: http://www.trustedcomputinggroup.org/members;  2.7. Placa mãe da mesma marca do FABRICANTE do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado. Caso seja constatado a comercialização da mesma placa-mãe no mercado, mesmo que a empresa possua comprovação de OEM,  a empresa será automaticamente desclassificada, ficando sujeita a aplicação de penalidade por comportamento inidôneo. 
3. BIOS  
3.1.    Em português ou inglês; Suporte ACPI;  3.2. BIOS com EPROM regravável por software (Flash rom);  3.3. Deverá ter a opção de boot pelo CD-ROM, pela rede local e pela porta USB;  3.4. Deverá oferecer gerenciamento baseado no padrão DMI (“Desktop Management Interface”) versão 2.0 ou SMBIOS (System Management BIOS) versão 2.6, incluindo, além do suporte às funções de coleta e armazenamento de dados de gerenciamento;  3.5. BIOS Plug & Play atualizável em campo, desenvolvida pelo FABRICANTE do equipamento ou com direitos (copyright) sobre essa BIOS, armazenando o número de série do equipamento. Não serão aceitas customizações para atender esta exigência;  3.6. Deverá permitir habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;  3.7. O BIOS deverá possuir senha de proteção para o acesso ao Setup e ao HD do equipamento;  3.8. O BIOS deverá possuir suporte ao sensor de intrusão instalado no gabinete do equipamento;  3.9. O BIOS deverá apresentar na tela inicial, o nome e/ou logomarca do fabricante do equipamento.  
4. INTERFACES  
4.1. Interface tipo Serial ATA integrada à placa mãe que permita gerenciar no mínimo 3 (três ) unidades de disco rígido com 6.0 GBPS;  4.2. 8 (oito) interfaces USB 3.0, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 instaladas na parte frontal do gabinete e pelo menos 4 (quatro) interfaces USB 3.0 instaladas na parte traseira do equipamento. Não serão aceitas placas em slot PCI ou adaptações para atender esta exigência;  4.3. Possuir no mínimo 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Não serão aceitas placas ou adaptações para atender esta exigência;  4.4. Possuir no mínimo 1 (uma) interface de rede RJ-45.  
5. INTERFACE DE SOM  
5.1. 02 (duas) portas de saída de áudio (headphone e line-out), sendo pelo menos 1 (uma) para headphone na parte frontal do gabinete;  5.2. 02 (duas) portas de entrada de áudio (microfone e line-in), sendo pelo menos 1 (uma) para microfone na parte frontal do gabinete;  5.3. Dispositivo para reprodução de som multimídia, interno ao gabinete do microcomputador, com potência mínima de 1 (um) watt.  
6. INTERFACE DE VÍDEO  
6.1. Possuir no mínimo 01 (uma) interface controladora de vídeo com 1 Gbyte de memória pré alocada ou alocada dinamicamente, que suporte a resolução de 1920x 1080 com profundidade de cores de 32 bits, com taxa de atualização mínima de 60Hz;  6.2. Possuir uma interface de vídeo VGA e 2 (duas) interfaces DisplayPort on-board. Caso a saída digital não seja do padrão DisplayPort, será aceita em outro formato desde que seja fornecido 
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ITEM 1 - ITEM 1.1 - DESKTOP  um adaptador para DisplayPort.  
7. INTERFACE CONTROLADORA DE REDE  
7.1. 1 (uma) interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ehternet (10/100/1000), full-duplex, configurável totalmente por software;  7.2. Capacidade de boot remoto pela placa de rede (Wake on Lan); Led indicador de status;  7.3. 1 (uma) porta com conector (RJ45).  
8. MEMÓRIA RAM  
8.1. Deverão ser fornecidos no mínimo 8 GBytes de memória do tipo DDR4 ou superior, podendo ser 2 módulos de 4 GB cada um, configurada para operar em canal duplo (dual channel) ou 1 módulo de 8 GB;  8.2. Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador deverá ser de no mínimo 64 (sessenta e quatro) Gbytes;  8.3. Taxa de transferência igual ou superior a 2133 MHz.  
9. ARMAZENAMENTO  
9.1. Controladora de discos integrada à placa-mãe do equipamento, padrão SERIAL ATA 3.0 com taxa mínima de transferência de 6GB/s e com capacidade para suportar no mínimo dois discos rígidos.  9.2. Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 1000 GB, com buffer mínimo de 8MB e interface SERIAL ATA 6.0 Gbps;  9.3. Deve possuir 01(uma) unidade óptica gravadora DVD+/-RW interna ao gabinete, compatível com gravação e leitura de mídias tipo DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW; Interface SATA.  
10. GABINETE  
10.1. Fonte de alimentação padrão BTX ou ATX, com potência de no máximo 210 Watts, para evitar perda de energia, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais periféricos, e todos os FAN´s). A fonte deve aceitar tensões de 110 / 220 volts, de forma automática;  10.2. A fonte deve reduzir o consumo quando o computador estiver em Standby;  10.3. A fonte deve possuir a função PFC Ativo (Power Factor Correction) e ter eficiência (rendimento) de no mínimo 85%, comprovado através do catálogo do equipamento e da certificação EPA Energy Star;  10.4. Com sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. O fluxo do ar interno ao gabinete deve seguir as orientações do FABRICANTE do microprocessador.  10.5. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;  10.6. Possuir sistema antifurto manual ou automático que impeça o acesso aos componentes internos. O mesmo dispositivo, quando desativado, não deverá interferir no funcionamento dos programas em operação;  10.7. Deverá ser fornecido conjunto de chaves de segredo único em caso de sistemas manuais.  10.8. Deve possuir no mínimo 1 baia para unidade ótica, com acesso frontal;  10.9. Deverá possuir no mínimo 1 (uma) baia interna de 3 ½ e 1 (uma) baia interna de 2 ½ para disco rígido;  
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ITEM 1 - ITEM 1.1 - DESKTOP  10.10. Deve possuir identificação de todos os conectores de E/S (Entrada / Saída; I/O) no painel traseiro do gabinete;  10.11. O Gabinete deverá possibilitar o seu uso tanto em modo torre quanto em modo mesa;  10.12. O Gabinete deverá ser do tipo Small Form Factor e ter um tamanho máximo que não ultrapasse um volume de 13000 cm3;  10.13. Os equipamentos deverão possuir gabinetes do tipo Toolless, estando preparados para que não haja necessidade de utilização de ferramentas para a abertura troca de unidades de disco e leitores, troca de placas do barramento de expansão e fechamento do gabinete. Não serão aceitos uso de parafusos recartilhados ou adaptações;  10.14. O nível de ruído do equipamento não poderá ultrapassar 50 dB(A), a uma distância mínima de 1metro, conforme a norma da ABNT – NBR 10152 ou ISO 9296;  10.15. O gabinete deve ser projetado e desenvolvido pelo FABRICANTE do equipamento, não sendo aceitos gabinetes de livre comercialização no mercado;  10.16. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete, sem adaptações;  10.17. Deve possuir trava mecânica ou eletro-mecânica para evitar a abertura do gabinete.  
11. TECLADO  
11.1. Padrão AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa;  11.2. Compatibilidade com o padrão ABNT-2;  11.3. Com ajuste de inclinação;  11.4. Deve possuir o mesmo padrão de cores do conjunto;  11.5. Conector USB. Não será aceito adaptador;  11.6. Deve ser da mesma marca do equipamento, não sendo aceito apenas serigrafia da marca;  11.7. Não serão aceitas etiquetas coladas sobre a marca original do equipamento.  
12. MOUSE  
12.1. Mouse ótico, com dois botões e conformação ambidestra;  12.2. Resolução mínima de 800 dpi;  12.3. Mouse pad com superfície adequada para utilização de mouse ótico e com apoio de pulso em gel ou silicone;  12.4. Cabo com comprimento mínimo de 1,5m (metros);  12.5. Conector USB. Não será aceito adaptador;  12.6. Deve possuir o mesmo padrão de cores do conjunto;  12.7. Deve ser da mesma marca do equipamento, não sendo aceito apenas serigrafia da marca;  12.8. Não serão aceitas etiquetas coladas sobre a marca original do equipamento.  
13. MONITOR DE VÍDEO  
13.1. Monitor LCD minimo de 19,5";  13.2. Brilho: 250 cd/m2;  13.3. Pixel Pitch: 0,27 mm;  13.4. Deve possuir tempo de resposta igual ou menor que 6ms;  13.5. Taxa de Contraste típico de pelo menos 1000:1;  13.6. Deve suportar pelo menos resolução de 1600 x 900 a 60Hz;  13.7. Independentemente da resolução, o monitor deve ser Wilde Screen;  13.8. Deve possuir 1 (um) conector VGA 15 Pinos, e também, 1 (um) DVI ou 1 (um) Display Port;  13.9. Deve ser fornecido 1 (um) VGA, 1 cabo DVI ou Display Port e 1 (um) cabo de energia;  13.10. Deve estar em conformidade com a ENERGY STAR; 
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ITEM 1 - ITEM 1.1 - DESKTOP  13.11. Deve possuir fonte interna com tensão 110/220V, 60Hz;  13.12. O consumo do monitor em stand-by deve ser menor que 0,5 watts;  13.13. Deve possuir ângulo de visão horizontal de 170º e vertical de 160º;  13.14. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste e correção de cor;  13.15. O monitor deve possuir ajuste de altura de 110 mm ou mais, ajuste de inclinação de 30 graus e ajuste de rotação (pivot) de 90 graus. 13.16. A Contratada deve apresentar comprovante de que o monitor consta na lista de equipamentos certificados com o nível mínimo Epeat GOLD no site da epeat – www.epeat.net;  13.17. Deve ser da mesma marca do equipamento, não sendo aceito apenas serigrafia da marca;  13.18. Não serão aceitas etiquetas coladas sobre a marca original do equipamento.  
14. SISTEMA OPERACIONAL  
14.1. A CONTRATADA deverá fornecer, em conjunto com os ativos novos, licença de uso do Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 Bits;  14.2. O Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 Bits deverá estar pré-instalado, com o último Service Pack disponível aplicado;  14.3. Deverá vir acompanhado dos CDs contendo: os drivers de todos os periféricos e adaptadores, e também o disco para restauração do Sistema Operacional, ou possuir sistema de restauração integrado no disco rígido do equipamento;  14.4. O software deverá ser fornecido, em português, na modalidade O&M.  
15. CERTIFICAÇÕES  
15.1. Apresentar certificação ENERGY STAR do equipamento ofertado. Este certificado deverá ser comprovado através da pagina http://www.energystar.gov. Sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento;  15.2. Os equipamentos devem ser produzidos em conformidade com a ROHS. Deve ser apresentado documento do FABRICANTE para comprovação;  15.3. Compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida pelo Inmetro. Deve ser apresentado documento do FABRICANTE para comprovação;  15.4. O modelo do equipamento ofertado deve estar em conformidade com as especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool - http://www.epeat.net) na categoria Gold, mostrando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação;  15.5. Certificado de que o FABRICANTE do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force), que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. O certificado deverá ser comprovado através da pagina http://www.dmtf.org/about/list/ ;  15.6. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será feita pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado, em http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx;  15.7. O equipamento/modelo ofertado deverá possuir compatibilidade com Sistema Operacional Linux para a última versão das distribuições Ubuntu. A comprovação da compatibilidade será feita pela apresentação de documento emitido especificamente pelo site http://webapps.ubuntu.com/certification.  15.8. O fabricante do microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de qualidade.  15.9. O fabricante do microcomputador deve ser membro da EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), para garantir que a mesma siga valores sustentáveis para seus trabalhadores e o meio-ambiente. http://www.eiccoalition.org/about/members/ 
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ITEM 1 - ITEM 1.1 - DESKTOP  15.10. O fabricante do microcomputador deverá fazer parte da Green Eletron, entidade gestora para logística reversa de produtos eletroeletrônicos, idealizada pela Abinee. https://www.greeneletron.org.br/ 
16. SERVIÇOS  
16.1. Garantia de 36 meses on-site prestada pelo FABRICANTE dos equipamentos. Deve ser apresentado declaração do FABRICANTE específica para este certame, mencionando que o mesmo possui central de abertura de chamados tipo DDG (Discagem Direta Gratuita), especificando ainda, que o atendimento de garantia e suporte será prestado pelo mesmo, ou por assistências técnicas autorizadas; 
 

ITEM 2 - ITEM 1.2 - NOTEBOOK 
1. PROCESSADOR 
1.1 Microprocessador de 32 ou 64 bits, núcleo duplo: 1.2 A frequência de clock deverá ser no mínimo de 2.4 GHz, com recurso de aumento automático da frequência com base na carga de trabalho do CPU, similar ao Turbo Boost da Intel ou Turbo Core da AMD, chegando neste caso a uma frequência de no mínimo 3.0 GHz;  1.3 Memória cache de no mínimo 3 MB; 1.4 Deverá ser fornecida a família mais atual de processadores do FABRICANTE com tecnologia de fabricação de 14 nm ou menor; 1.5 Deverá possuir nativamente no processador recursos de virtualização de I/O (VT-d ou superior) 1.6 Processadores descontinuados, ou em vias de descontinuidade, não serão aceitos. 
2. MEMÓRIA 
2.1 Memória RAM de no Mínimo 8GB DDR3 PC3-12800 1600 MHz em módulo único; 2.2 2 slots SO-DIMM de 204 pinos, com capacidade de expansão até 16 (dezesseis). 
3. PLACA-MÃE  
3.1 Deverá possuir recursos integrados compatíveis com o padrão DASH 1.1 (“Desktop and mobile Architecture for System Hardware”), ou superior, lançado pela DMTF (“Distributed Management Task Force”). Deverá ser da mesma marca do FABRICANTE do processador; 3.2 Deverá possuir recursos de gerenciamento remoto e inventário, mesmo com o computador desligado ou inoperante, independente do estado do sistema operacional, com no mínimo, as seguintes funcionalidades: a) A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD localizados em outro computador, mesmo com o equipamento desligado; b) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional inoperante; c) As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante. 3.3 Possuir tecnologia presente no hardware para isolar o equipamento da rede (LAN) em caso de ameaças de vírus ou equivalente evitando maiores impactos e envio de alertas de notificação caso ocorra; 
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ITEM 2 - ITEM 1.2 - NOTEBOOK 
3.4 Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de inatividade); 3.5 Possuir chip de segurança com a tecnologia TPM (Trusted Platform Module) versão 1.2, integrado a placa mãe e software para sua implementação incluso. O FABRICANTE do equipamento deverá estar registrado no site: http://www.trustedcomputinggroup.org/members; 3.6 Placa mãe da mesma marca do FABRICANTE do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado.  
4. I/O 
4.1 Possuir no mínimo 3 (três) portas USB padrão 3.0 no equipamento, sendo que uma das portas deve possuir alimentação permanente (powered); 4.2 Não será permitido uso de “hub” USB. As portas deverão estar integradas ao equipamento; 4.3 1 (uma) saída de vídeo, padrão VGA; 4.4 1 (um) conector de: Mic-in e Line-out. 4.5 1 (um) leitor de cartões de memória que suporta no mínimo o formato SD; 4.6 1 (um) HDMI. Caso o equipamento possua conectores tipo mini-DisplayPort, mini-HDMI ou Display Port, deverá ser fornecido adaptador para HDMI; 4.7 1 (um) Bluetooth versão 4.0; 4.8 1 (um) conector exclusivo para DockingStation, sendo aceitas também soluções através de porta USB Type-C;  
5. WEBCAM 
5.1 Webcam com resolução de 720P, ou superior, integrada. 
6. TECLADO 
6.1 Teclado padrão Português (Brasil) ABNT2 contendo teclas com caracteres da língua portuguesa; 6.2 O teclado deve possuir proteção contra derramamento de líquidos; 6.3 Possuir teclas/botões adicionais para acionamento da controladora wireless e ajuste de volume do áudio. 
7. MOUSE 
7.1 Tipo touchpad com botões integrados, sendo aceitas também solução tipo stickpoint ou trackpoint. 
8. BIOS 
8.1 BIOS em “flash memory” atualizável diretamente pelo Microcomputador; 8.2 Capacidade de habilitar/desabilitar as portas USB;  8.3 Deverá suportar senha de acesso à BIOS e ao acesso ao disco rígido; 8.4 Deverá possuir campo editável, para inserir informações como o número do ativo fixo; 8.5 O BIOS deverá apresentar na tela inicial, o nome e/ou logomarca do FABRICANTE do equipamento; 8.6 BIOS desenvolvida pelo FABRICANTE do equipamento ou com direitos (copyright) sobre esse BIOS. Não serão aceitas customizações para atender esta exigência.  
9. INTERFACE DE VÍDEO 
9.1 1 (uma) Controladora gráfica integrada à placa mãe, com no mínimo 1600MB de memória 
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ITEM 2 - ITEM 1.2 - NOTEBOOK 
compartilhada dinamicamente ou de forma fixa; 9.2 Suportar no mínimo resolução de 1366x768 pixels e 16 milhões de cores na tela interna; 9.3 Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels e 16 milhões de cores na tela externa. A controladora de vídeo deve possuir a capacidade de exibição simultânea de imagens na tela e no monitor externo. 

10. TELA 
10.1 Display de LCD com tecnologia LED de no Mínimo 14” a 14.1” - matriz ativa, padrão WXGA, com resolução de no mínimo 1366 x 768, com 16 milhões de cores. 
11. PLACA DE REDE 
11.1 Conector RJ45; 11.2 Total compatibilidade com rede Ethernet - padrões IEEE 802.3, 802.3.u e 802.3.x; 11.3 Taxa de transmissão de Giga Ethernet 10/100/1000; 11.4 Possuir tecnologia WOL (Wake On LAN), bem como tecnologias de gerenciamento remoto por hardware no padrão “fora de banda” ou “out of band”; 
12. INTERFACE DE REDE SEM FIO (WI-FI) 
12.1 O equipamento deverá possuir tecnologia de rede sem fio Wi-Fi, padrão 802.11 a/b/g/n ac; 12.2 Deverá suportar as frequências de operação de 2.4 GHz e 5 GHz; 12.3 Suporte à tecnologia de criptografia: WEP 64 e 128 bits, WPA e WPA2; 12.4 A placa de rede sem fio deverá estar integrada ao gabinete, não será aceito customização com dispositivos USB, PCMCIA ou similares. 
13. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 
13.1 Uma unidade interna de disco rígido de no Mínimo 500 GB, padrão Serial ATA 6.0 Gb/s, com 7200 rpm; 13.2 Deve possuir sensor integrado ao equipamento com a função de detectar a queda ou eventos similares, para proteção do mecanismo interno. Deve acompanhar o software instalado no equipamento para o gerenciamento desta funcionalidade, suspendendo temporariamente a leitura e gravação dos dados no disco rígido. Não serão aceitos equipamentos com sistemas passivos de amortecimento, sem gerenciamento via software. 
14. UNIDADE ÓPTICA 
14.1 Para equipamentos que não possuam unidade interna, será aceita unidade externa com as mesmas características descritas neste item, com conexão padrão USB 3.0; 14.2 Uma unidade multigravadora de CD e DVD com suporte a dual layer; 14.3 Uma licença de um programa de gravação de CDs compatível com o Sistema Operacional especificado ou software do próprio sistema operacional que tenha a função de gravação; 14.4 Com velocidade de gravação mínima, 24X para mídia CD-R. 
15. SEGURANÇA 
15.1 Deve possuir senhas distintas para setup e inicialização do equipamento; 15.2 Deve possuir leitor biométrico de impressões digitais (fingerprint) integrado no corpo do equipamento, com software para gerenciamento instalado no sistema operacional; 15.3 O gabinete do equipamento deve possuir reforço de forma a garantir maior proteção em caso de quedas ou outros tipos de acidentes. 
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ITEM 2 - ITEM 1.2 - NOTEBOOK 
16. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
16.1 Fonte de alimentação AC/DC automático 110/220 VAC, potência máxima de 65W, 50/60 Hz; 16.2 A tensão de saída da fonte deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo notebook. 
17. KIT MULTIMÍDIA 
17.1 Kit Multimídia  composto  de  placa  de  som,  alto-falantes  estéreo  embutidos,  saídas  externas (in/out) para áudio; 17.2 Interface de som, “on-board”, padrão Plug-and-Play, Audio High Definition; 17.3 Possuir no mínimo 2 (dois) alto-falantes que deverão estar integrados ao gabinete; 17.4 Microfone embutido. 
18. BATERIA 
18.1 Bateria recarregável, do tipo Lítio Íon, que permita autonomia de funcionamento de no mínimo 10 h, comprovado pelo catálogo do equipamento ou pelo software BatteryEater;  18.2 A bateria deverá possuir no mínimo 3 (três) células e ser da mesma marca do equipamento ofertado;  18.3 O carregador externo deve ser da mesma marca do equipamento ofertado; 18.4 Caso o equipamento ofertado não tenha autonomia de 10 horas serão aceitas baterias adicionais para compor a solução e atender a quantidade de horas e de células, respeitando o peso máximo descrito no item 20.  
19. SISTEMA OPERACIONAL 
19.1 A CONTRATADA deverá fornecer, em conjunto com os ativos novos, licença de uso do Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 Bits; 19.2 O Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 Bits deverá estar pré-instalado, com o último Service Pack disponível aplicado; 19.3 Deverá vir acompanhado dos CDs contendo: os drivers de todos os periféricos e adaptadores, e também o disco para restauração do Sistema Operacional, ou possuir sistema de restauração integrado no disco rígido do equipamento; 19.4 O software deverá ser fornecido, em português, na modalidade O&M. 
20. DIMENSÕES E PESO 
20.1 Altura (considerando o notebook deitado, fechado, na posição de utilização normal): No máximo   25 mm; 20.2 Deverá possuir peso de no máximo 2 kg em condições de operação com bateria.  
21. ACESSÓRIOS 
21.1 Mouse Bluetooth ou Wireless Wi-fi com 2 botões e scroll; 21.2 Mousepad; 21.3 Mochila para transporte Notebook; 21.4 Adaptador IEC 60906-1 para Tomada Tipo “B”; 21.5 Cabo HDMI. 
22. CERTIFICAÇÕES 
22.1 Apresentar certificação ENERGY STAR do equipamento ofertado. Este certificado deverá ser comprovado através da pagina http://www.energystar.gov. Sendo necessário identificar a 
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ITEM 2 - ITEM 1.2 - NOTEBOOK 
marca e o modelo ou família do equipamento; 22.2 Os equipamentos devem ser produzidos em conformidade com a ROHS. Deve ser apresentado documento do FABRICANTE para comprovação; 22.3 Compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida pelo Inmetro. Deve ser apresentado documento do FABRICANTE para comprovação; 22.4 O modelo do equipamento ofertado deve estar em conformidade com as especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool - http://www.epeat.net) na categoria Gold, mostrando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; 22.5 Certificado de que o FABRICANTE do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force), que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. O certificado deverá ser comprovado através da pagina http://www.dmtf.org/about/list/; 22.6 O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será feita pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado, em http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx; 22.7 O equipamento/modelo ofertado deverá possuir compatibilidade com Sistema Operacional Linux para a última versão da distribuição Ubuntu. A comprovação da compatibilidade será feita pela apresentação de documento emitido especificamente pelo site http://webapps.ubuntu.com/certification. 22.8 O fabricante do microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de qualidade.  22.9 O fabricante do microcomputador deve ser membro da EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), para garantir que a mesma siga valores sustentáveis para seus trabalhadores e o meio-ambiente. http://www.eiccoalition.org/about/members/ 22.10 O fabricante do microcomputador deverá fazer parte da Green Eletron, entidade gestora para logística reversa de produtos eletroeletrônicos, idealizada pela Abinee. https://www.greeneletron.org.br/  

23. SERVIÇOS 
23.1 Garantia de 36 meses on-site prestada pelo FABRICANTE dos equipamentos. Deve ser apresentado declaração do FABRICANTE específica para este certame, mencionando que o mesmo possui central de abertura de chamados tipo DDG (Discagem Direta Gratuita), especificando ainda, que o atendimento de garantia e suporte será prestado pelo mesmo, ou por assistências técnicas autorizadas. 23.2 A contratada deverá disponibilizar atendimento por técnicos especializados para a solução de problemas, sem limitação para o número de chamadas; 23.3 Os serviços de garantia devem ser prestados pelo fabricante do equipamento; 23.4 Caso a contratada não seja o próprio fabricante do equipamento, deverá ser apresentado declaração especifica para este edital, fornecido pelo fabricante dos materiais e equipamentos, por períodos compatíveis com o estabelecido na licitação, confirmando que a empresa vencedora é sua revenda autorizada e está apta para comercializar os equipamentos ofertados, confirmando inclusive estar de acordo com os níveis de garantia propostos no edital, sob pena de desclassificação. 
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PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2017 
 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
A..............................(Razão Social da empresa).........................., 
CNPJ..........................., com endereço à ..........................................declara, em 
atendimento ao Edital do Pregão SRP N.º 15/2017, que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação e de que os documentos solicitados estão em plena validade. 
 
 

Local e data, 
 
 
 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP N.º 15/2017 
 

ANEXO III  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR  (Papel timbrado ou carimbo da empresa)  
(Nome da Empresa)......................  inscrita no CNPJ nº................ , por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)................... portador(a) da Carteira de 
Identidade nº.......... e do CPF nº.............. , DECLARA, para fins do disposto nos termos 
do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(es). 
 
Brasília - DF,...... de............. de....... (Data da Licitação) 
 
_____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva mencionada). 



 
  

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 32 

PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 15/2017 
 

ANEXO IV 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. Endereço: SIA 
Sul, Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. Cidade: 
Brasília, ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03. TELEFONE: (61) 
3313-8811. Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, resolvem 
em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Sistema de 
Registro de Preços n.º 15/2017, registrar os preços para eventual aquisição de desktops 
e notebooks, da empresa cujos itens foram homologados e adjudicados, doravante 
designado FORNECEDOR(A), em conformidade com o Edital, seus anexos e com as 
cláusulas e condições que seguem. 
1 - OBJETO 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de 
desktops e notebooks, para atender as necessidades deste Senac-DF, descrição, marca e 
preços relacionados a seguir Preços Registrados e Empresa Fornecedora: 
2 - FORNECEDOR 
1) ................., com sede na ........, inscrita no CNPJ n.º............, neste ato representada 
pelo Sr. ........., portador da Carteira de Identidade n.º ......, e do CPF n.º ........ 
ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO 
    
    
 
3 - VALIDADE DOS PREÇOS 
3.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que 
pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não 
estará obrigado a adquirir os equipamentos, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, 
assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
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3.3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o 
compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se 
obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, 
às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
3.4 - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão do Pedido de 
Compra/Serviço - PC/S, emitido pela Divisão de Administração e Finanças - DAF, a qual 
deverá ser retirada pelo fornecedor. 
4 - CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
4.1 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
4.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Senac-DF convocará o fornecedor visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
4.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, 
podendo nesta hipótese o Senac-DF convocar os demais fornecedores, visando igual 
oportunidade de negociação. 
4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Senac-DF poderá: 
I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não 
havendo êxito nas negociações, o Senac-DF procederá à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
5.1 - Os equipamentos deverão ser entregues na totalidade do PC/S, rigorosamente 
dentro das condições previstas no Anexo I - Especificação dos Equipamentos, com a 
marca cotada na proposta. 
5.2 - A entrega dar-se-á no local indicado no PC/S, no horário compreendido entre 09:00 
às 12:00 horas e 13:00 às 17:00 horas, mediante a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal e do PC/S, sendo que o prazo para entrega não poderá ser superior a 15 (quinze) 
dias corridos. 
6 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF 
6.1 - Disponibilizar um funcionário responsável pelo recebimento dos equipamentos no 
local de entrega. 
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6.2 - Encaminhar o pedido de fornecimento por meio de documento próprio, via fax ou e-
mail, onde constará o produto e a quantidade a ser fornecida pelo fornecedor. 
6.3 - Conferir todos os equipamentos no ato do recebimento. 
6.4 - Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários 
para atendimento das necessidades do FORNECEDOR, no que diz respeito a atividades de 
suporte remoto e registro de ocorrências;  
6.5 - Designar o número de auditores que considerar necessário como responsáveis, 
devendo os mesmos, principalmente:  

6.5.1 Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação dos 
serviços; 

6.5.2 Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o 
especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida. 

6.6 - Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços realizados pelo FORNECEDOR;  
6.7 - Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou 
empregados do FORNECEDOR ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente 
identificados;  
6.8 - Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos 
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao 
FORNECEDOR as ocorrências de quaisquer fatos;  
6.9 - Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços, 
disponibilizando ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras ferramentas 
necessárias em qualidade e tempo hábil para a plena execução dos serviços; 
6.10 - O Fiscal do Contrato, designado pelo SENAC-DF, terá as seguintes atribuições: 

6.10.1 Expedir ordem de serviço para a execução das atividades; 
6.10.2 Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada; 
6.10.3 Comunicar ao representante do FORNECEDOR sobre descumprimento do 
contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 
6.10.4 Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento 
das cláusulas;  
6.10.5 Atestar a execução do objeto do contrato. 

7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
7.1 - Entregar em sua totalidade a quantidade dos equipamentos solicitados no PC/S, de 
acordo com a necessidade do Senac-DF, bem como a Nota Fiscal, na data em horários 
indicados no item 5.2, desta Ata de Registro de Preços. 
7.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos 
equipamentos solicitados. 
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7.3 - Manter os preços dos equipamentos durante a vigência da presente Ata, conforme 
proposta de preços apresentada, parte integrante do processo licitatório. 
7.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas do fornecimento, correrão 
por conta do fornecedor. 
7.5 - O não cumprimento do prazo de entrega que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá 
acarretar responsabilidade do Fornecedor. 
7.6 - Responsabilizar-se pela quantidade de equipamentos a ser fornecido ao Senac-DF. 
7.7 - Prestar os serviços de acordo com as condições e Níveis de Serviço, descritos na Ata 
de Registro de Preços e na presente Especificação dos Equipamentos;  
7.8 - Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que 
venham a ser solicitadas pelo SENAC-DF sobre os serviços realizados;  
7.9 - Disponibilizar meios para que o SENAC-DF possa, quando julgar necessário, vistoriar 
e fiscalizar os serviços executados pelo FORNECEDOR. Tal vistoria deverá compreender a 
possibilidade do SENAC-DF assistir aos procedimentos de atendimento e controle dos 
incidentes;  
7.10 - Usar mão de obra capacitada, agrupando permanentemente uma equipe 
homogênea e suficiente de técnicos, que assegurem a execução integral dos serviços nos 
prazos convencionados, com a qualidade que os serviços exigem;  
7.11 - Considerar que a ação da fiscalização do SENAC-DF não exonera o FORNECEDOR 
de suas responsabilidades contratuais;  
7.12 - Assumir inteira responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 
efetuar, assim como pelos danos decorrentes da realização dos mesmos;  
7.13 - Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao SENAC-DF, ou 
a terceiros, em virtude de culpa ou dolo na execução da Ata de Registro de Preços, desde 
que comprovadamente advindos da atividade do FORNECEDOR ou seus subcontratados;  
7.14 - Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto 
imediato que representarão a empresa perante o SENAC-DF;  
7.15 - No decorrer da garantia, designar um Gestor do Contrato onde o mesmo deverá ter 
as seguintes atribuições: 

7.15.1 Manutenção periódica dos níveis de serviço contratados; 
7.15.2 Gestão da equipe de atendimento da CONTRATADA; 
7.15.3 Ponto de contato focal do SENAC-DF; 
7.15.4 Gestão e acompanhamento dos processos entre o SENAC-DF e a 
CONTRATADA; 
7.15.5 Auditoria e acompanhamento constante dos serviços de manutenção 
efetuados; 
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7.15.6 Avaliar o atendimento e o grau de satisfação em relação ao atendimento da 
CONTRATADA, planejando e controlando a qualidade do processo de atendimento com 
o objetivo de obter a satisfação dos usuários; 
7.15.7 Acompanhar e monitorar os indicadores de resultados e metas 
estabelecidas.  

7.16 - Criar e manter um número único de 0800 para abertura de ocorrências e contato 
com a Central de Serviços;  
7.17 - Criar e manter um portal via WEB para acesso à Ferramenta da Central de Serviços 
a fim de ser acessada pelas equipes solucionadoras do SENAC-DF;  
7.18 - Enviar, desembalar e instalar os equipamentos necessários à prestação de serviços 
objeto deste Edital nos locais indicados;  
7.19 - Manter sigilo sobre as informações recebidas do SENAC-DF em decorrência dos 
serviços prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto, senão, a 
seus funcionários que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços 
contratados pelo SENAC-DF, sob pena de responderem por perdas e danos, sem prejuízo 
da apuração da responsabilidade penal de seus representantes legais e funcionários.  
7.20 - Deverá declarar, em papel timbrado que:  

7.20.1 Disponibilizará no máximo em 5 (cinco) dias contados da assinatura da Ata 
de Registro de Preços, serviços de Central de Atendimento, com ferramentas que 
atendam as características mínimas desta Especificação dos Equipamentos, e com 
atendimento de primeiro nível, possibilitando abertura de chamados via 0800 (ou 
outro número DDG) e via site da internet, possibilitando assim o acompanhamento 
dos chamados abertos;  
7.20.2 A assistência técnica dos ativos será de sua responsabilidade, inclusive 
todos os custos, e será prestada por Rede de Assistência Técnica Autorizada; 

8 - SANÇÕES 
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado o CONTRATANTE poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
I – advertência; 
II – Multa: 
a) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de 
Registro de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada 
a recusa ou impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 
b) de 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA 
recusar retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 
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c) multa de 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, 
limitada ao valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a 
critério da Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a 
não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do 
objeto, por período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida; 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de não instalação de 
Assistência Técnica Autorizada, devidamente credenciada e contratada no Distrito Federal, 
caso a empresa não possua; 
f) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida; 
IV – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
8.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
8.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, 
inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 
I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da notificação; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
9 - USUÁRIOS PARTICIPANTES 
9.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços o Departamento Nacional do 
Senac e do SESC, bem como seus regionais que não tenham participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis 
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem de 
classificação. 
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9.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações assumidas com o Senac-DF. 
9.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão 
exceder, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na presente Ata de 
Registro de Preços. 
10 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
10.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 
I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços; 
II - não entregar os equipamentos em sua totalidade no prazo estabelecido pelo Senac-
DF, sem justificativa aceitável e devidamente formalizada; 
III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF. 
10.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-
DF. 
10.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

Brasília,...... de .................... de 2017 
 
 

Luiz Otávio da Justa Neves  
Diretor Regional do Senac-DF  

 
 
FORNECEDOR(ES) 
 
Testemunhas: 
1ª. __________________________ 
2ª. __________________________ 
 



 
  

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 39 

PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N.º 15/2017 

 
ANEXO V 

 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA/ MODELO 

SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS 
 
Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal 
SIA Sul Trecho 03 lotes 625/695, Ed. Sia Centro Empresarial Cobertura “C”, SIA - DF 
 

Proposta que faz a empresa ______________________________________ 
inscrita no CNPJ (MF) nº __________________ e inscrição estadual nº __________, 
estabelecida no(a) 
____________________________________________________________, o registro de 
preço para a eventual aquisição de desktops e notebooks, para atender as necessidades 
deste Senac-DF, conforme estabelecido no Pregão Presencial SRP n.º 15/2017. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QTD. VALOR (R$) 
UNITÁRIO TOTAL 

1 DESKTOP  444   
2 NOTEBOOK  10   

VALOR TOTAL (R$)  
1. Nos preços contidos na proposta estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
tributos incidentes, inclusive diferenças de alíquotas de ICMS, taxa de administração, 
materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e 
outros de qualquer natureza. 
2. Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias; 
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MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS 

Neste Anexo V – Modelo de Apresentação de Proposta/Modelo Sumário de Comprovações Técnicas a LICITANTE deverá indicar o número da página da sua proposta que possui a comprovação da característica técnica exigida na Especificação dos Equipamentos, acompanhados pelos documentos abaixo:  1. O PREENCHIMENTO DESTE ANEXO PELA LICITANTE É OBRIGATÓRIO. SOMENTE SERÃO ANALISADAS PROPOSTAS DE LICITANTES HABILITADOS, E QUE FOREM ACOMPANHADAS DESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO;  
2. Comprovação das Especificações Técnicas dos Hardwares 

Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos  
3. Comprovação das Especificações Técnicas dos Softwares 

Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos 
3.1. Declaração informando o nome de todos os softwares que compõem a solução; 
3.2. Manuais ou folders/prospectos técnicos para comprovação das funcionalidades e/ou características, quando exigido. 

4. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os 
equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da proposta 
do FORNECEDOR, através de documentos que sejam de domínio público cuja origem 
seja exclusivamente do FABRICANTE dos produtos, como catálogos, manuais, ficha 
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do FABRICANTE 
através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator);  

5. A simples repetição das especificações da Especificação de Materiais e Serviços sem 
a devida comprovação pela LICITANTE acarretará a sua desclassificação; 

6. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntada ao processo, deve 
estar acompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, exceto quando a 
LICITANTE fizer a juntada de manuais técnicos, desde que estejam em inglês; 

7. Os documentos, certidões e declarações somente serão aceitos quando devidamente 
traduzidos;  

8. Nas especificações técnicas, quando houver qualquer menção a marcas, podem ser 
consideradas como mera referência podendo a LICITANTE optar por componentes de 
marcas similares, desde que atendam plenamente as especificações mínimas 
definidas e sejam compatíveis entre todas as soluções (hardware e softwares) 
ofertadas; 

9. A falta dos documentos e comprovações, não preenchimento, ou o não-atendimento 
às exigências descritas neste anexo poderá implicar na desclassificação imediata da 
LICITANTE;  

10. As demais exigências técnicas da Especificação dos Equipamentos e seus anexos que 
não constam desse documento deverão ser apresentadas e comprovadas após a 
assinatura da Ata de Registro de Preços; 

11. Considerações Gerais: 
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11.1. Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e 
apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento e da 
placa mãe, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, 
disco rígido, unidade óptica, mouse, teclado e monitor, incluindo especificação 
de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e 
constatem as configurações solicitadas, possíveis expansões e upgrades, 
comprovando-os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais 
literaturas técnicas editadas pelos FABRICANTES; 

11.2. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do 
FABRICANTE juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser 
utilizado fica a critério da LICITANTE; 

11.3. Todos os equipamentos a ser entregues deverão ser idênticos, ou seja, 
todos os componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca 
dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação/homologação;  

11.4. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se 
observar que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma 
qualidade e especificações técnicas do componente fora de linha; 

11.5. Não serão aceitas variações de modelos ou marcas de componentes entre os equipamentos, devendo possuir rigorosamente a mesma configuração de hardware e software. 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.1 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 
ITEM 1 - ITEM 1.1 – DESKTOP    

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página 
2. PROCESSADOR   
16.2. Processador de arquitetura x86;   
16.3. Processador com no mínimo 4 núcleos físicos (cores) e 8 núcleos lógicos (threads), de tecnologia Intel ou similar;  

 
16.4. A frequência de clock deverá ser no mínimo de 3.4 GHz, com recurso de aumento automático da frequência com base na carga de trabalho do CPU, similar ao Turbo Boost da Intel ou Turbo Core da AMD, chegando neste caso a uma frequência de no mínimo 4.0 GHz;  

 

16.5. Velocidade do barramento (FSB ou HT) de no mínimo 8 GTs;   
16.6. Memória cache de no mínimo 8 MB;   
16.7. Arquitetura com suporte a 64 bits;   
16.8. O processador deve reduzir o consumo de energia compatível com o padrão ACPI. O processador deve possuir TDP máximo de 65W. 

 
16.9. O processador proposto deverá possuir instruções do padrão SSE 4.2, AVX 2.0 e x86-64;  

 
16.10. Dissipador de alta dispersão calórica dimensionado para atender às especificações de operação especificadas pelo FABRICANTE do processador sem causar-lhe danos;  

 
16.11. Deve ser fornecida da última ou penúltima família do FABRICANTE e possuir tecnologia de fabricação de 14 nm;  

 
16.12. Deve possuir nativamente no processador recursos de virtualização de I/O (VT-d ou superior);  

 
16.13. Processadores descontinuados, ou em vias de descontinuidade, não serão aceitos.   

17. PLACA MÃE   
17.1.    Placa principal com arquitetura ATX Full, micro ATX ou BTX;   
17.2. Possuir no mínimo 4 (quatro) slots para memória do tipo DDR4-SDRAM ou superior, que permita expansão para no mínimo 64 (sessenta e quatro) GigaBytes;  

 
17.3. Deverá disponibilizar no mínimo 1 (um) slot PCIe(Express) x1 ou superior;   
17.4. Deverá disponibilizar no mínimo 1 (um) slot PCIe(Express) x16 ou x4;   
17.5. Deverá possuir chipset similar, ou superior ao Intel Q170, desde que possua recursos integrados compatíveis com o padrão DASH 1.1 (“Desktop and mobile Architecture for System Hardware”), ou superior, lançado pela DMTF (“Distributed Management Task Force”). Deverá ser da mesma marca do FABRICANTE do processador; Deverá possuir recursos de gerenciamento remoto e inventário, mesmo com o computador desligado ou inoperante, independente do estado do sistema operacional, com no mínimo, as seguintes funcionalidades:  

 

d) A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD localizados em outro computador, mesmo com 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.1 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 - ITEM 1.1 – DESKTOP    
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página o equipamento desligado;  

e) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional inoperante;  

 

f) As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante. 
 

17.6. Possuir chip de segurança com a tecnologia TPM (Trusted Platform Module) versão 1.2, integrado a placa mãe e software para sua implementação incluso. O FABRICANTE do equipamento deverá estar registrado no site: http://www.trustedcomputinggroup.org/members;  

 

17.7. Placa mãe da mesma marca do FABRICANTE do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado. Caso seja constatado a comercialização da mesma placa-mãe no mercado, mesmo que a empresa possua comprovação de OEM,  a empresa será automaticamente desclassificada, ficando sujeita a aplicação de penalidade por comportamento inidôneo. 

 

18. BIOS   
18.1.    Em português ou inglês; Suporte ACPI;   
18.2. BIOS com EPROM regravável por software (Flash rom);   
18.3. Deverá ter a opção de boot pelo CD-ROM, pela rede local e pela porta USB;   
18.4. Deverá oferecer gerenciamento baseado no padrão DMI (“Desktop Management Interface”) versão 2.0 ou SMBIOS (System Management BIOS) versão 2.6, incluindo, além do suporte às funções de coleta e armazenamento de dados de gerenciamento;  

 

18.5. BIOS Plug & Play atualizável em campo, desenvolvida pelo FABRICANTE do equipamento ou com direitos (copyright) sobre essa BIOS, armazenando o número de série do equipamento. Não serão aceitas customizações para atender esta exigência;  

 

18.6. Deverá permitir habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;   
18.7. O BIOS deverá possuir senha de proteção para o acesso ao Setup e ao HD do equipamento;  

 
18.8. O BIOS deverá possuir suporte ao sensor de intrusão instalado no gabinete do equipamento;  

 
18.9. O BIOS deverá apresentar na tela inicial, o nome e/ou logomarca do fabricante do equipamento.  

 

19. INTERFACES   
19.1. Interface tipo Serial ATA integrada à placa mãe que permita gerenciar no mínimo 3  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.1 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 - ITEM 1.1 – DESKTOP    
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página (três ) unidades de disco rígido com 6.0 GBPS;  

19.2. 8 (oito) interfaces USB 3.0, sendo no mínimo 2 (duas) interfaces USB 3.0 instaladas na parte frontal do gabinete e pelo menos 6 (seis) interfaces USB 3.0 instaladas na parte traseira do equipamento. Não serão aceitas placas em slot PCI ou adaptações para atender esta exigência;  

 

19.3. Possuir no mínimo 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9. Não serão aceitas placas ou adaptações para atender esta exigência;  
 

19.4. Possuir no mínimo 1 (uma) interface de rede RJ-45.   
20. INTERFACE DE SOM   
20.1. 02 (duas) portas de saída de áudio (headphone e line-out), sendo pelo menos 1 (uma) para headphone na parte frontal do gabinete;  

 
20.2. 02 (duas) portas de entrada de áudio (microfone e line-in), sendo pelo menos 1 (uma) para microfone na parte frontal do gabinete;  

 
20.3. Dispositivo para reprodução de som multimídia, interno ao gabinete do microcomputador, com potência mínima de 1 (um) watt.  

 

21. INTERFACE DE VÍDEO   
21.1. Possuir no mínimo 01 (uma) interface controladora de vídeo com 1 Gbyte de memória pré alocada ou alocada dinamicamente, que suporte a resolução de 1920x 1080 com profundidade de cores de 32 bits, com taxa de atualização mínima de 60Hz;  

 

21.2. Possuir uma interface de vídeo VGA e 2 (duas) interfaces DisplayPort on-board. Caso a saída digital não seja do padrão DisplayPort, será aceita em outro formato desde que seja fornecido um adaptador para DisplayPort.  
 

22. INTERFACE CONTROLADORA DE REDE   
22.1. 1 (uma) interface de rede compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ehternet (10/100/1000), full-duplex, configurável totalmente por software;  

 
22.2. Capacidade de boot remoto pela placa de rede (Wake on Lan); Led indicador de status;  

 
22.3. 1 (uma) porta com conector (RJ45).   
23. MEMÓRIA RAM   
23.1. Deverão ser fornecidos no mínimo 8 GBytes de memória do tipo DDR4 ou superior, podendo ser 2 módulos de 4 GB cada um, configurada para operar em canal duplo (dual channel) ou 1 módulo de 8 GB;  

   
23.2. Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador deverá ser de no mínimo 64 (sessenta e quatro) Gbytes;  

 
23.3. Taxa de transferência igual ou superior a 2133 MHz.   
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.1 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 - ITEM 1.1 – DESKTOP    
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página 

24. ARMAZENAMENTO   
24.1. Controladora de discos integrada à placa-mãe do equipamento, padrão SERIAL ATA 3.0 com taxa mínima de transferência de 6GB/s e com capacidade para suportar no mínimo dois discos rígidos.  

 

24.2. Uma unidade de disco rígido instalada, interna, de no mínimo 1000 GB, com buffer mínimo de 8MB e interface SERIAL ATA 6.0 Gbps;  
 

24.3. Deve possuir 01(uma) unidade óptica gravadora DVD+/-RW interna ao gabinete, compatível com gravação e leitura de mídias tipo DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW; Interface SATA.  
 

25. GABINETE   
25.1. Fonte de alimentação padrão BTX ou ATX, com potência de no máximo 210 Watts, para evitar perda de energia, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais periféricos, e todos os FAN´s). A fonte deve aceitar tensões de 110 / 220 volts, de forma automática;  

 

25.2. A fonte deve reduzir o consumo quando o computador estiver em Standby;   
25.3. A fonte deve possuir a função PFC Ativo (Power Factor Correction) e ter eficiência (rendimento) de no mínimo 85%, comprovado através do catálogo do equipamento e da certificação EPA Energy Star;  

 

25.4. Com sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. O fluxo do ar interno ao gabinete deve seguir as orientações do FABRICANTE do microprocessador.  

 

25.5. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;  
 

25.6. Possuir sistema antifurto manual ou automático que impeça o acesso aos componentes internos. O mesmo dispositivo, quando desativado, não deverá interferir no funcionamento dos programas em operação;  
 

25.7. Deverá ser fornecido conjunto de chaves de segredo único em caso de sistemas manuais.  
 

25.8. Deve possuir no mínimo 1 baia para unidade ótica, com acesso frontal;   
25.9. Deverá possuir no mínimo 1 (uma) baia interna de 3 ½ e 1 (uma) baia interna de 2 ½ para disco rígido;  

 
25.10. Deve possuir identificação de todos os conectores de E/S (Entrada / Saída; I/O) no painel traseiro do gabinete;  

 
25.11. O Gabinete deverá possibilitar o seu uso tanto em modo torre quanto em modo mesa;  

 
25.12. O Gabinete deverá ser do tipo Small Form Factor e ter um tamanho máximo que não ultrapasse um volume de 13000 cm3;  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.1 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 - ITEM 1.1 – DESKTOP    
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página 25.13. Os equipamentos deverão possuir gabinetes do tipo Toolless, estando preparados para que não haja necessidade de utilização de ferramentas para a abertura troca de unidades de disco e leitores, troca de placas do barramento de expansão e fechamento do gabinete. Não serão aceitos uso de parafusos recartilhados ou adaptações; 

 

25.14. O nível de ruído do equipamento não poderá ultrapassar 50 dB(A), a uma distância mínima de 1metro, conforme a norma da ABNT – NBR 10152 ou ISO 9296;  
 

25.15. O gabinete deve ser projetado e desenvolvido pelo FABRICANTE do equipamento, não sendo aceitos gabinetes de livre comercialização no mercado;  
 

25.16. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete, sem adaptações;  
 

25.17. Deve possuir trava mecânica ou eletro-mecânica para evitar a abertura do gabinete.   
26. TECLADO   
26.1. Padrão AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa;  

 
26.2. Compatibilidade com o padrão ABNT-2;   
26.3. Com ajuste de inclinação;   
26.4. Deve possuir o mesmo padrão de cores do conjunto;   
26.5. Conector USB. Não será aceito adaptador;   
26.6. Deve ser da mesma marca do equipamento, não sendo aceito apenas serigrafia da marca;  

 
26.7. Não serão aceitas etiquetas coladas sobre a marca original do equipamento.   
27. MOUSE   
27.1. Mouse ótico, com dois botões e conformação ambidestra;   
27.2. Resolução mínima de 800 dpi;   
27.3. Mouse pad com superfície adequada para utilização de mouse ótico e com apoio de pulso em gel ou silicone;  

 
27.4. Cabo com comprimento mínimo de 1,5m (metros);   
27.5. Conector USB. Não será aceito adaptador;   
27.6. Deve possuir o mesmo padrão de cores do conjunto;   
27.7. Deve ser da mesma marca do equipamento, não sendo aceito apenas serigrafia da marca;  

 
27.8. Não serão aceitas etiquetas coladas sobre a marca original do equipamento.   
28. MONITOR DE VÍDEO   
28.1. Monitor LCD minimo de 19,5";   
28.2. Brilho: 250 cd/m2;   
28.3. Pixel Pitch: 0,27 mm;   
28.4. Deve possuir tempo de resposta igual ou menor que 6ms;   
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.1 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 - ITEM 1.1 – DESKTOP    
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página 28.5. Taxa de Contraste típico de pelo menos 1000:1;   

28.6. Deve suportar pelo menos resolução de 1600 x 900 a 60Hz;   
28.7. Independentemente da resolução, o monitor deve ser Wilde Screen;   
28.8. Deve possuir 1 (um) conector VGA 15 Pinos, e também, 1 (um) DVI ou 1 (um) Display Port;  

 
28.9. Deve ser fornecido 1 (um) VGA, 1 cabo DVI ou Display Port e 1 (um) cabo de energia;  

 
28.10. Deve estar em conformidade com a ENERGY STAR;  
28.11. Deve possuir fonte interna com tensão 110/220V, 60Hz;   
28.12. O consumo do monitor em stand-by deve ser menor que 0,5 watts;   
28.13. Deve possuir ângulo de visão horizontal de 170º e vertical de 160º;   
28.14. O monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste e correção de cor;   
28.15. O monitor deve possuir ajuste de altura de 110 mm ou mais, ajuste de inclinação de 30 graus e ajuste de rotação (pivot) de 90 graus. 

 
28.16. A Contratada deve apresentar comprovante de que o monitor consta na lista de equipamentos certificados com o nível mínimo Epeat GOLD no site da epeat – www.epeat.net;  

 

28.17. Deve ser da mesma marca do equipamento, não sendo aceito apenas serigrafia da marca;  
 

28.18. Não serão aceitas etiquetas coladas sobre a marca original do equipamento.   
29. SISTEMA OPERACIONAL   
29.1. A CONTRATADA deverá fornecer, em conjunto com os ativos novos, licença de uso do Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 Bits;  

 
29.2. O Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 Bits deverá estar pré-instalado, com o último Service Pack disponível aplicado;  

 
29.3. Deverá vir acompanhado dos CDs contendo: os drivers de todos os periféricos e adaptadores, e também o disco para restauração do Sistema Operacional, ou possuir sistema de restauração integrado no disco rígido do equipamento;  

 

29.4. O software deverá ser fornecido, em português, na modalidade O&M.   
30. CERTIFICAÇÕES   
30.1. Apresentar certificação ENERGY STAR do equipamento ofertado. Este certificado deverá ser comprovado através da pagina http://www.energystar.gov. Sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento;  

 

30.2. Os equipamentos devem ser produzidos em conformidade com a ROHS. Deve ser apresentado documento do FABRICANTE para comprovação;  
 

30.3. Compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida pelo Inmetro. Deve ser apresentado documento do FABRICANTE para comprovação;  
 

30.4. O modelo do equipamento ofertado deve estar em conformidade com as especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.1 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 - ITEM 1.1 – DESKTOP    
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página Tool - http://www.epeat.net) na categoria Gold, mostrando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação;  

30.5. Certificado de que o FABRICANTE do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force), que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. O certificado deverá ser comprovado através da pagina http://www.dmtf.org/about/list/ ;  

 

30.6. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação da compatibilidade será feita pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado, em http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx;  

 

30.7. O equipamento/modelo ofertado deverá possuir compatibilidade com Sistema Operacional Linux para a última versão das distribuições Ubuntu. A comprovação da compatibilidade será feita pela apresentação de documento emitido especificamente pelo site http://webapps.ubuntu.com/certification.  

 

30.8. O fabricante do microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de qualidade.   
30.9. O fabricante do microcomputador deve ser membro da EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), para garantir que a mesma siga valores sustentáveis para seus trabalhadores e o meio-ambiente. http://www.eiccoalition.org/about/members/ 

 

30.10. O fabricante do microcomputador deverá fazer parte da Green Eletron, entidade gestora para logística reversa de produtos eletroeletrônicos, idealizada pela Abinee. https://www.greeneletron.org.br/ 
 

31. SERVIÇOS   
31.1. Garantia de 36 meses on-site prestada pelo FABRICANTE dos equipamentos. Deve ser apresentado declaração do FABRICANTE específica para este certame, mencionando que o mesmo possui central de abertura de chamados tipo DDG (Discagem Direta Gratuita), especificando ainda, que o atendimento de garantia e suporte será prestado pelo mesmo, ou por assistências técnicas autorizadas; 

 

 
COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.2 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 
ITEM 2 - ITEM 1.2 – NOTEBOOK   

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página 
24. PROCESSADOR  
24.1 Microprocessador de 32 ou 64 bits, núcleo duplo:  
24.2 A frequência de clock deverá ser no mínimo de 2.4 GHz, com recurso de aumento automático da frequência com base na carga de trabalho do CPU, similar ao Turbo 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.2 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 2 - ITEM 1.2 – NOTEBOOK   
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página Boost da Intel ou Turbo Core da AMD, chegando neste caso a uma frequência de no mínimo 3.0 GHz;  

24.3 Memória cache de no mínimo 3 MB;  
24.4 Deverá ser fornecida a família mais atual de processadores do FABRICANTE com tecnologia de fabricação de 14 nm ou menor; 

 
24.5 Deverá possuir nativamente no processador recursos de virtualização de I/O (VT-d ou superior) 

 
24.6 Processadores descontinuados, ou em vias de descontinuidade, não serão aceitos.  
25. MEMÓRIA  
25.1 Memória RAM de no Mínimo 8GB DDR3 PC3-12800 1600 MHz em módulo único;  
25.2 2 slots SO-DIMM de 204 pinos, com capacidade de expansão até 16 (dezesseis).  
26. PLACA-MÃE   
26.1 Deverá possuir recursos integrados compatíveis com o padrão DASH 1.1 (“Desktop and mobile Architecture for System Hardware”), ou superior, lançado pela DMTF (“Distributed Management Task Force”). Deverá ser da mesma marca do FABRICANTE do processador; 

 

26.2 Deverá possuir recursos de gerenciamento remoto e inventário, mesmo com o computador desligado ou inoperante, independente do estado do sistema operacional, com no mínimo, as seguintes funcionalidades: 
 

d) A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD localizados em outro computador, mesmo com o equipamento desligado; 

 

e) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional inoperante; 

 

f) As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante. 
 

26.3 Possuir tecnologia presente no hardware para isolar o equipamento da rede (LAN) em caso de ameaças de vírus ou equivalente evitando maiores impactos e envio de alertas de notificação caso ocorra; 
 

26.4 Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de inatividade do teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de inatividade); 
 

26.5 Possuir chip de segurança com a tecnologia TPM (Trusted Platform Module) versão 1.2, integrado a placa mãe e software para sua implementação incluso. O 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.2 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 2 - ITEM 1.2 – NOTEBOOK   
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página FABRICANTE do equipamento deverá estar registrado no site: http://www.trustedcomputinggroup.org/members; 

26.6 Placa mãe da mesma marca do FABRICANTE do equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado.  
 

27. I/O  
27.1 Possuir no mínimo 3 (três) portas USB padrão 3.0 no equipamento, sendo que uma das portas deve possuir alimentação permanente (powered); 

 
27.2 Não será permitido uso de “hub” USB. As portas deverão estar integradas ao equipamento; 

 
27.3 1 (uma) saída de vídeo, padrão VGA;  
27.4 1 (um) conector de: Mic-in e Line-out.  
27.5 1 (um) leitor de cartões de memória que suporta no mínimo o formato SD;  
27.6 1 (um) HDMI. Caso o equipamento possua conectores tipo mini-DisplayPort, mini-HDMI ou Display Port, deverá ser fornecido adaptador para HDMI; 

 
27.7 1 (um) Bluetooth versão 4.0;  
27.8 1 (um) conector exclusivo para DockingStation, sendo aceitas também soluções através de porta USB Type-C;  

 

28. WEBCAM  
28.1 Webcam com resolução de 720P, ou superior, integrada.  
29. TECLADO  
29.1 Teclado padrão Português (Brasil) ABNT2 contendo teclas com caracteres da língua portuguesa; 

 
29.2 O teclado deve possuir proteção contra derramamento de líquidos;  
29.3 Possuir teclas/botões adicionais para acionamento da controladora wireless e ajuste de volume do áudio. 

 

30. MOUSE  
30.1 Tipo touchpad com botões integrados, sendo aceitas também solução tipo stickpoint ou trackpoint. 

 

31. BIOS  
31.1 BIOS em “flash memory” atualizável diretamente pelo Microcomputador;  
31.2 Capacidade de habilitar/desabilitar as portas USB;   
31.3 Deverá suportar senha de acesso à BIOS e ao acesso ao disco rígido;  
31.4 Deverá possuir campo editável, para inserir informações como o número do ativo fixo; 

 
31.5 O BIOS deverá apresentar na tela inicial, o nome e/ou logomarca do FABRICANTE  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.2 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 2 - ITEM 1.2 – NOTEBOOK   
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página do equipamento; 

31.6 BIOS desenvolvida pelo FABRICANTE do equipamento ou com direitos (copyright) sobre esse BIOS. Não serão aceitas customizações para atender esta exigência.  
 

32. INTERFACE DE VÍDEO  
32.1 1 (uma) Controladora gráfica integrada à placa mãe, com no mínimo 1600MB de memória compartilhada dinamicamente ou de forma fixa; 

 
32.2 Suportar no mínimo resolução de 1366x768 pixels e 16 milhões de cores na tela interna; 

 
32.3 Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels e 16 milhões de cores na tela externa. A controladora de vídeo deve possuir a capacidade de exibição simultânea de imagens na tela e no monitor externo. 

 

33. TELA  
33.1 Display de LCD com tecnologia LED de no Mínimo 14” a 14.1” - matriz ativa, padrão WXGA, com resolução de no mínimo 1366 x 768, com 16 milhões de cores. 

 

34. PLACA DE REDE  
34.1 Conector RJ45;  
34.2 Total compatibilidade com rede Ethernet - padrões IEEE 802.3, 802.3.u e 802.3.x;  
34.3 Taxa de transmissão de Giga Ethernet 10/100/1000;  
34.4 Possuir tecnologia WOL (Wake On LAN), bem como tecnologias de gerenciamento remoto por hardware no padrão “fora de banda” ou “out of band”; 

 

35. INTERFACE DE REDE SEM FIO (WI-FI)  
35.1 O equipamento deverá possuir tecnologia de rede sem fio Wi-Fi, padrão 802.11 a/b/g/n ac; 

 
35.2 Deverá suportar as frequências de operação de 2.4 GHz e 5 GHz;  
35.3 Suporte à tecnologia de criptografia: WEP 64 e 128 bits, WPA e WPA2;  
35.4 A placa de rede sem fio deverá estar integrada ao gabinete, não será aceito customização com dispositivos USB, PCMCIA ou similares. 

 

36. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO  
36.1 Uma unidade interna de disco rígido de no Mínimo 500 GB, padrão Serial ATA 6.0 Gb/s, com 7200 rpm; 

 
36.2 Deve possuir sensor integrado ao equipamento com a função de detectar a queda ou eventos similares, para proteção do mecanismo interno. Deve acompanhar o software instalado no equipamento para o gerenciamento desta funcionalidade, suspendendo temporariamente a leitura e gravação dos dados no disco rígido. Não serão aceitos equipamentos com sistemas passivos de amortecimento, sem gerenciamento via software. 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.2 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 2 - ITEM 1.2 – NOTEBOOK   
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página 

37. UNIDADE ÓPTICA  
37.1 Para equipamentos que não possuam unidade interna, será aceita unidade externa com as mesmas características descritas neste item, com conexão padrão USB 3.0; 

 
37.2 Uma unidade multigravadora de CD e DVD com suporte a dual layer;  
37.3 Uma licença de um programa de gravação de CDs compatível com o Sistema Operacional especificado ou software do próprio sistema operacional que tenha a função de gravação; 

 

37.4 Com velocidade de gravação mínima, 24X para mídia CD-R.  
38. SEGURANÇA  
38.1 Deve possuir senhas distintas para setup e inicialização do equipamento;  
38.2 Deve possuir leitor biométrico de impressões digitais (fingerprint) integrado no corpo do equipamento, com software para gerenciamento instalado no sistema operacional; 

 

38.3 O gabinete do equipamento deve possuir reforço de forma a garantir maior proteção em caso de quedas ou outros tipos de acidentes. 
 

39. FONTE DE ALIMENTAÇÃO  
39.1 Fonte de alimentação AC/DC automático 110/220 VAC, potência máxima de 65W, 50/60 Hz; 

 
39.2 A tensão de saída da fonte deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo notebook. 

 

40. KIT MULTIMÍDIA  
40.1 Kit Multimídia  composto  de  placa  de  som,  alto-falantes  estéreo  embutidos,  saídas  externas (in/out) para áudio; 

 
40.2 Interface de som, “on-board”, padrão Plug-and-Play, Audio High Definition;  
40.3 Possuir no mínimo 2 (dois) alto-falantes que deverão estar integrados ao gabinete;  
40.4 Microfone embutido.  
41. BATERIA  
41.1 Bateria recarregável, do tipo Lítio Íon, que permita autonomia de funcionamento de no mínimo 10 h, comprovado pelo catálogo do equipamento ou pelo software BatteryEater;  

 

41.2 A bateria deverá possuir no mínimo 3 (três) células e ser da mesma marca do equipamento ofertado;  
 

41.3 O carregador externo deve ser da mesma marca do equipamento ofertado;  
41.4 Caso o equipamento ofertado não tenha autonomia de 10 horas serão aceitas baterias adicionais para compor a solução e atender a quantidade de horas e de células, respeitando o peso máximo descrito no item 20.  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.2 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 2 - ITEM 1.2 – NOTEBOOK   
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página 

42. SISTEMA OPERACIONAL  
42.1 A CONTRATADA deverá fornecer, em conjunto com os ativos novos, licença de uso do Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 Bits; 

 
42.2 O Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 Bits deverá estar pré-instalado, com o último Service Pack disponível aplicado; 

 
42.3 Deverá vir acompanhado dos CDs contendo: os drivers de todos os periféricos e adaptadores, e também o disco para restauração do Sistema Operacional, ou possuir sistema de restauração integrado no disco rígido do equipamento; 

 

42.4 O software deverá ser fornecido, em português, na modalidade O&M.  
43. DIMENSÕES E PESO  
43.1 Altura (considerando o notebook deitado, fechado, na posição de utilização normal): No máximo   25 mm; 

 
43.2 Deverá possuir peso de no máximo 2 kg em condições de operação com bateria.   
44. ACESSÓRIOS  
44.1 Mouse Bluetooth ou Wireless Wi-fi com 2 botões e scroll;  
44.2 Mousepad;  
44.3 Mochila para transporte Notebook;  
44.4 Adaptador IEC 60906-1 para Tomada Tipo “B”;  
44.5 Cabo HDMI.  
45. CERTIFICAÇÕES  
45.1 Apresentar certificação ENERGY STAR do equipamento ofertado. Este certificado deverá ser comprovado através da pagina http://www.energystar.gov. Sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento; 

 

45.2 Os equipamentos devem ser produzidos em conformidade com a ROHS. Deve ser apresentado documento do FABRICANTE para comprovação; 
 

45.3 Compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida pelo Inmetro. Deve ser apresentado documento do FABRICANTE para comprovação; 
 

45.4 O modelo do equipamento ofertado deve estar em conformidade com as especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool - http://www.epeat.net) na categoria Gold, mostrando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; 

 

45.5 Certificado de que o FABRICANTE do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force), que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. O certificado deverá ser comprovado através da pagina http://www.dmtf.org/about/list/; 

 

45.6 O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Conforme Item 1.2 do Anexo I - Especificação Técnica dos Ativos) 
DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 2 - ITEM 1.2 – NOTEBOOK   
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) Comprovação Página comprovação da compatibilidade será feita pela apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado, em http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx; 

45.7 O equipamento/modelo ofertado deverá possuir compatibilidade com Sistema Operacional Linux para a última versão da distribuição Ubuntu. A comprovação da compatibilidade será feita pela apresentação de documento emitido especificamente pelo site http://webapps.ubuntu.com/certification. 

 

45.8 O fabricante do microcomputador deve possuir Certificado ISO 9001 de qualidade.   
45.9 O fabricante do microcomputador deve ser membro da EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), para garantir que a mesma siga valores sustentáveis para seus trabalhadores e o meio-ambiente. http://www.eiccoalition.org/about/members/ 

 

45.10 O fabricante do microcomputador deverá fazer parte da Green Eletron, entidade gestora para logística reversa de produtos eletroeletrônicos, idealizada pela Abinee. https://www.greeneletron.org.br/ 
 

46. SERVIÇOS  
46.1 Garantia de 36 meses on-site prestada pelo FABRICANTE dos equipamentos. Deve ser apresentado declaração do FABRICANTE específica para este certame, mencionando que o mesmo possui central de abertura de chamados tipo DDG (Discagem Direta Gratuita), especificando ainda, que o atendimento de garantia e suporte será prestado pelo mesmo, ou por assistências técnicas autorizadas. 

 

46.2 A contratada deverá disponibilizar atendimento por técnicos especializados para a solução de problemas, sem limitação para o número de chamadas; 
 

46.3 Os serviços de garantia devem ser prestados pelo fabricante do equipamento;  
46.4 Caso a contratada não seja o próprio fabricante do equipamento, deverá ser apresentado declaração especifica para este edital, fornecido pelo fabricante dos materiais e equipamentos, por períodos compatíveis com o estabelecido na licitação, confirmando que a empresa vencedora é sua revenda autorizada e está apta para comercializar os equipamentos ofertados, confirmando inclusive estar de acordo com os níveis de garantia propostos no edital, sob pena de desclassificação. 

 

 


