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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2018

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, criada pela Lei Complementar n.º 01, de 30 de

março de 1990, através de sua Comissão de Licitação mediante o Pregoeiro(a), designado pela Portaria n.º

025/2018-GDPG/DPE/AM, torna público que realizará licitação, na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO

para Sistema de Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. A presente licitação reger-se-á pela

Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Federal n.º 7.892/2013, Decreto

Estadual n.º 28.182/2008, Decreto Estadual n.º 21.178/2000, Lei Complementar Federal n.º 123/2006  e

subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e legislação pertinente e pelas condições previstas neste

Edital e seus Anexos. A Ata será regida pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

1. DA SESSÃO

DATA: 28/05/2018

HORA: 10:00h (horário de Brasília/DF) / 09:00h (horário de Manaus/AM)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 926430

1.1. Prazo para envio de Proposta:  DA DATA DA LIBERAÇÃO DO EDITAL NO COMPRASNET, ATÉ O

HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA. 

1.2. O aviso da licitação será publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Eletrônico da DPE/AM, Jornal do

Comércio e no Comprasnet – www.comprasgovernamentais.gov.br.

1.3. Cópia  do  Edital  e  seus  anexos  poderão  ser  obtidas  no  endereço  eletrônico:

www.comprasgovernamentais.gov.br

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto Registro de Preços para aquisição de material permanente de

informática, para reposição e ampliação do parque tecnológico desta Defensoria Pública do Estado e

suas Unidades, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência deste edital.

2.2. O sistema de registro de preços não obriga a contratação, representando as quantidades indicadas

neste  instrumento  convocatório  apenas uma estimativa  da  Administração,  podendo esta  promover  a(s)

contratação(ões) de acordo com suas necessidades.

2.3. Em caso de discordância  existente entre as especificações e/ou condições do objeto descritas no

Comprasnet e as estabelecidas neste edital, prevalecerão às últimas.
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL

ESTIMADO

01

Servidor Tipo Rack padrão 19” com altura de no máximo
2U original do fabricante do equipamento; Novo (sem uso
anterior),  com  trilhos,  manuais  e  quaisquer  outros
componentes  necessários  para  instalação;  Deverá
apresentar  LEDs indicativos de falhas na parte  frontal  do
servidor; possuir projeto toolless, ou seja, não necessitar de
ferramentas  para  abertura  do  gabinete  e
instalação/desinstalação  de  placas  de  expansão;  Sistema
de  Ventilação  Possuir  ventilação  adequada  para  a
refrigeração  do  sistema  interno  do  equipamento  na  sua
configuração máxima e dentro dos limites de temperatura
adequados para operação; Ventiladores redundantes; Fonte
de  Alimentação  Fontes  de  alimentação  redundantes  e
hotplugable com potência suficiente para o funcionamento
de 08 unidades de disco rígido e de 24 slots de memória
ocupados; Faixa de tensão de entrada de 100-127 VAC e
200-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de
voltagem; Fornecer cabos de alimentação para cada fonte
de  alimentação  de  forma  a  possibilitar  a  instalação  em
circuitos elétricos distintos; Processadores Equipado com 2
(dois)  processadores  de  6  (seis)  núcleos  (SixCore)  ou
superior, padrão x86 e x64, originalmente concebidos para
servidores;  Frequência de clock interna de no mínimo 2.5
GHz;  Cache  L3  de  no  mínimo  15  MB;  Controladora  de
memória integrada com suporte à DDR3 ou superior de, no
mínimo,  1600MHz;  Link  de  comunicação  do  processador
com o restante do sistema de 6.4 GT/s ou superior; Possuir
tecnologia de otimização para virtualização; Chipset e Slots
de  Expansão  O  chipset  deve  ser  da  mesma  marca  do
fabricante  dos  processadores  e  suportar  a  velocidade de
comunicação com os mesmos; Deverá possuir no mínimo 6
slots padrão PCI Express x4, x8 e x16 , sendo destes no
mínimo 1 com conector do tipo x16; Bios Possuir recursos
de  controle  de  permissão  através  de  senhas,  uma  para
inicializar o equipamento e outra para acesso e alterações
das  configurações;  Possuir  o  número  de  série/serviço  do
equipamento  e  campo  editável  que  permita  inserir
identificação de ativo podendo ser consultada por software
de gerenciamento; Memória RAM Módulos de memória tipo
DDR3  RDIMM  (Registered  DIMM),  ou  superior,  com
tecnologia  de  correção  ECC  (ErrorCorrectingCode)  e
velocidade  de  1.600  MHz  ou  superior;  Possuir  16
(dezesseis)  GB  de  memória  RAM  instalada.  Portas  de
Comunicação  Todos  os  conectores  das  portas  de
entrada/saída de sinal devem ser identificados pelos nomes
ou  símbolos;  Possuir  no  mínimo  4  (quatro)  portas  USB,
sendo, no mínimo, 2 (duas) delas situadas na parte frontal
do  gabinete;  Interfaces  de  Rede  Possuir  no  mínimo  4
(quatro)  interfaces  de  rede  RJ45  de  1Gbps  e  1  (uma)
interface  10GB  SFP+,  uma  placa  Fiber  Chanel  de  no
mínimo 8GBPS dual port; - As interfaces de rede devem ser
possuir  a  tecnologia  TOE  (TCP/IP  OffloadEngine)  ou
equivalente;  Controladora  RAID  Controladora  RAID,
compatível  com  discos  rígido  padrão  SAS  e  SATA com
Interface de 6Gb/s; Suportar RAID 1 e 5; Suportar expansão
de  capacidade  de  forma  online;  Permitir  detecção  e
recuperação automática de falhas e reconstrução, também
de forma automática,  dos volumes de RAID sem impacto
para  as  aplicações  e  sem  necessidade  de  reiniciar  o
equipamento;  Suportar  SelfMonitoring;  Armazenamento

18 R$ 50.000,00 R$ 900.000,00
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Deverá  ser  fornecido  com 4  (quatro)  unidades  de  discos
rígidos, tipo SAS de 2,5 pol de no mínimo 1 TB bruto com
velocidade de 7.200 RPM e interface de 6Gb/s; Não serão
aceitos discos em gabinetes externos ao servidor; 11. Baias
para  dispositivos  de  armazenamento  -  Interface  de
comunicação  SAS;  -  Deverão  ser  Hot-swap/HotPlug;  -
Deverão  suportar  no  mínimo  8  (oito)  discos  de  2,5”;
Controladora  de  Vídeo  Onboard  ou  placa  de  vídeo;
Barramento  compatível  com  PCI  ou  PCI  Express;
Capacidade da  memória  cache de vídeo ou  da  placa  de
vídeo de mínimo de  8 MB;  Resolução gráfica de 1280 x
1024 pixels ou superior; Unidade de Leitura de DVD-ROM
Possuir 1 (uma) unidade de leitura de CD/DVD interna ao
gabinete;  Compatível  com  leitura  de  mídias  CD  e  DVD;
Gerenciamento e Inventário O equipamento ofertado deverá
possuir  placa  de  gerenciamento  remoto  que  possibilite  o
gerenciamento  “outofband”  através  de  porta  RJ45,  não
sendo  essa  nenhuma  das  interfaces  de  controladora  de
rede;  A  placa  de  gerenciamento  deve  ter  total
compatibilidade  com  o  mesmo  e  integração  total  com
software de gerenciamento solicitado; Utilizar de protocolos
para criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH
para console CLI; Permitir controle remoto tipo virtual KVM
mesmo quando o  sistema operacional  estiver  inoperante;
Suportar  autenticação  via  Active  Directory;  Possuir
tecnologia de mídia virtual possibilitando que drivers do tipo
CD/DVD/Floppy localizados em estação de gerenciamento
remota, sejam emulados no servidor gerenciado, permitindo
inclusive  a  inicialização  (boot)  através  dessa  mídia;
Capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor;
Permitir desligar e reiniciar o servidor através da console de
gerenciamento, mesmo em condições de indisponibilidade
do  sistema  operacional;  Realizar  inventário  de  hardware,
BIOS e firmware; Suportarupdate de Bios e firmware; Emitir
alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de
alertas  isolados  e  notificação  por  e-mail;  Sistema
Operacional  O  equipamento  deverá  vim  instalado  com  o
sistema  operacional  Microsoft  Windows  Server  2012  ou
superior;  O  modelo  do  equipamento  ofertado  deverá
suportar o sistema operacional RedHat Enterprise Linux 5.5
ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do
HCL  (Hardware  CompatibilityList)  da  RedHat  no  link
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi;  Drivers
Acompanhar  mídia  de  inicialização  e  configuração  do
equipamento contendo todos os drivers de dispositivos de
forma  a  permitir  a  fácil  instalação  do  equipamento  ou
entregue  em  memória  flash  embarcada  no  servidor;  O
fabricante  do  equipamento  deve  disponibilizar,  no  seu
respectivo web site, download gratuito de todos os drivers
de  dispositivos,  BIOS  e  firmwares,  permitindo  todas  as
atualizações de melhorias necessárias;  Acessórios Devem
ser fornecidos, junto com o servidor, todos os acessórios e
cabos  necessários  para  o  pleno  funcionamento;  Kit  de
trilhos  e  braço  organizador  de  cabos  para  fixação  dos
equipamentos em rack padrão 19 polegadas, permitindo o
deslizamento  do  equipamento  a  fim  de  facilitar  a
manutenção;  Certificados  Deve  ser  entregue  certificação
comprovando  que  o  equipamento  está  em  conformidade
com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra
incidentes  elétricos  e  combustão  dos  materiais  elétricos;
Serviços  de  Instalação  Serviço  de  instalação  física  no
Estado  do  Amazonas  em local  indicado  pela  contratante,
incluindo  a  devida  energização  para  testes  dos
equipamentos.  Garantia  e  suporte:  -  Durante  o  prazo  de
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garantia será substituída sem ônus pela contratante a parte
ou  peça  defeituosa.  -  O  equipamento  proposto  deverá
possuir garantia de 5 (cinco)anos para reposição de peças,
mão de obra e atendimento On-site; - Durante o período da
garantia o atendimento para falhas de hardware deve ser
realizado  9  horas  por  dia,  5  dias  por  semana,  com
atendimento no local no próximo dia útil após abertura do
chamado; -  A empresa fabricante do equipamento deverá
prover assistência técnica nos Estados do Amazonas sem
qualquer  ônus  adicional  por  deslocamento;  -  A empresa
fabricante  do  equipamento  deverá  dispor  de  um  numero
telefônico  tipo  0800  para  suporte  técnico  e  abertura  de
chamados técnicos;  -  Todos  os  drivers  para  os  sistemas
operacionais suportados devem estar disponíveis na “Web
Site” do fabricante do equipamento;

02

Nobreak  senoidal. Modelo  Bivolt  automático:  entrada
(115/127V~ ou 220V~) e saída 115V~ (sufixo Bi). Tomadas:
8 tomadas padrão NBR 14136 (20A). Sistema hotswap de
baterias:  permite  a  troca  das  baterias  sem  desligar  o
nobreak. Expansão de autonomia: permite a conexão de até
dois módulos externos Kit trilho para instalação em rack 19”
incluso.  Comunicação  Inteligente:  portas  RS232  e  USB
(acompanha cabo USB tipo A-B). Estabilizador interno com
4  estágios  de  regulação.  Filtro  de  linha  interno.  Fusível
rearmável. Recarga automática das baterias (mesmo com o
nobreak  desligado).  Recarregador  “Strong  Charger”,  que
permite  a  recarga  das  baterias  mesmo com níveis  muito
baixos de carga. Permite  ser  ligado na ausência de rede
elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa corretamente
os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa
do  equipamento.  Indicada  para  todos  os  tipos  de  rede,
principalmente para redes instáveis. Autoteste: ao ser ligado
o  nobreak  testa  os  circuitos  internos.  Autodiagnóstico  de
baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída.
Rearme  automático.  Bargraph  de  Leds:  sinalização
completa que indica potência consumida, nível de carga da
bateria,  condições  da  rede  elétrica  e  alarmes  de
advertência.  Função Mute (inibe/habilita o alarme sonoro).
Garantia: 01 ano

18 R$ 421,00 R$ 7.578,00

03

RACK: Largura padrão 19 polegadas, profundidade mínima
de 1070 mm e altura mínima de 42U (unidades modulares)
EIA-310D;  -  Possuir  base  (pés)  que  permita  a  perfeita
estabilidade do equipamento e ainda possa ser regulável de
maneira a compensar eventuais desníveis no piso; - Deverá
suportar  carga estática de pelo  menos 1350 kg;  -  Portas
frontal e traseira perfuradas, que permitam o perfeito fluxo
de ar para refrigeração dos equipamentos e que possuam
fechaduras,  evitando  o  acesso  não  autorizado  aos
equipamentos; - Porta traseira bipartida;

17 R$ 11.000,00 R$ 187.000,00

04

Disco  Rígido  Externo -  Capacidade  de  no  mínimo  2TB
(terabytes),  Disco  tipo  SATA,  Velocidade  de  rotação  de
7200RPM,  Conexão  USB  3.0,  Indicador  luminoso  de
funcionamento  e  atividade,  Compatível  com  sistema
operacional  Windows  7/8.1/10  Pro.,  Alimentação  externa.
Referência: HD Seagate Externo Expansion USB 3.0 3TB

18 R$ 255,00 R$ 4.590,00

05

Access Point - Dimensões 20 x 20 x 3.65 cm Peso 290 g
(430 g com suporte) Portas 2 Ethernet Poe (Auto MDX,auto-
sensing  10/100/1000  Mbps)  Botões  Reset  Antenas  3
Integradas  (suporta  MIMO 2x2 com diversidade espacial)
2.4  GHz:  3  dBi,  5  GHz:  3  dBi  Wi-Fi  Standards  802.11

18 R$ 1.160,00 R$ 20.880,00
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a/b/g/n/ac  Energia  Power  over  Ethernet  passivo  (12-24V)
Fonte Alimentação 24V 1A PoE Adapter included Consumo
Máximo  de  Energia  9  Watts  (Power  Save  Supported)
Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) BSSID 4 por
rádio  Segurança  Wireless  WEP,  WPA-PSK,  WPA-TKIP,
WPA2 AES, 802.11i Certifications CE, FCC, IC Suporte de
Montagem  Mounting  Wall/Ceiling  (Kits  inclusos);
Temperatura  de  Operação  -10°C  to  70°C  Recursos  IP
Advanced  Traffic  Management,  VLAN  802.1Q  QoS
Advanced QoS WLAN prioritization,  Guest Traffic Isolation
Supported, WMM Voice, video, best effort, and background
Qtde  de  Clientes  Simultâneos  100+Velocidades  WLAN
Suportadas (MIMO) 802.11n MCS0 - MCS15 (6.5 Mbps a
300 Mbps), HT 20/40 Velocidades WLAN Suportadas (Wi-fi)
802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps Velocidades WLAN Suportadas
(Wi-fi) 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps MARCA:
Access  Point  UBIQUITI  -  UNIFI  UAP AC  PRO  –  ou  de
qualidade superior.

06

ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  1.   PROCESSADOR:  1.1.
Processador de 4 (quatro) núcleos e 4 (quatro) cabeça de
leitura (threads),  com frequência inicial  de processamento
de no mínimo 3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits.
A frequência  mínima  deve  ser  alcançada  sem  o  uso  de
recursos de turbo ou overclock; 1.2. Processador no mínimo
em  sua  penúltima  versão/geração  e  não  superior  à  14
(quatorze)  nanômetros:  Processador  nº  i56500  1.3.
Barramento  de  8  GT/s;  1.4.  Arquitetura  64  bits,  com
extensões  de  virtualização  e  instruções  SSE  4.1.  2.  
PLACAMÃE e MEMÓRIA: 2.1. Deve suportar integralmente
o processador cotado; 2.2. Possui 01 (um) slot PCI Express
x16; 2.3. Possui 01 (um) slot PCI Express x1; 2.4. Memória
DDR3 PC310600, com frequência de comunicação com o
barramento de 1600MHz (um mil e seiscentos megahertz);
2.5.  8GB (Oito gigabytes) divididos em 02 (dois)  módulos
iguais operando em “dual channel”; 2.6. 02 (dois) soquetes
de  memória  DIMM  DDR3,  expansível  em  até  16GB
(dezesseis gigabytes); 2.7. 06 (seis) interfaces USB 3.0 (02
frontal e 04 traseiras) e 04 (quatro) interfaces USB 2.0 (02
frontais) e (02 traseiras) totalizando 10 (dez) interfaces USB;
2.8.  BIOS  com  as  seguintes  características:  2.8.1.
Compatível com o padrão Plug& Play; 2.8.2. Deve permitir a
regulagem  da  velocidade  de  rotação  do  cooler  da  CPU;
2.8.3.  Permitir  a  inserção  de  código  de  identificação  do
equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio
e número de série do equipamento); 2.8.4. Capacidade de
desligamento  do  vídeo  e  do  disco  rígido  após  tempo
determinado pelo usuário,  e  religamento por  acionamento
de  teclado  ou  pela  movimentação  do  mouse  (função
Suspend, Sleep ou Standby); 2.8.5. Controle de permissões
de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o
computador,  outra  para  os  recursos  de  administração  da
BIOS; 2.8.6. Implementada em FlashROM com capacidade
de proteção contra gravação,  realizada por  software;  2.9.
Chip  de  segurança  TPM  versão  2.0  (Trusted  Platform
Module) integrado; 2.10. Controladora Serial ATA (SATA lII)
ou  superior  para  gerenciamento  do  disco  rígido,  com
conectores para ligar, 2 (duas) unidades; 2.11. Controladora
Serial ATA para gerenciar a unidade leitora de mídia óptica
especificada;  2.12.  Controladora  de  som  com conectores
para entrada, saída e microfone (podendo ser como combo
ou não) na parte traseira do gabinete e com suporte para
conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete;
2.13. Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador

256 R$ 2.292,00 R$ 586.752,00
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ou  fabricada  sob  sua  especificação,  não  sendo  aceito  o
emprego  de  placasmãe  de  livre  comercialização  no
mercado.  A  placamãe  fornecida  deverá  ser  totalmente
compatível  com o processador ofertado. 3.   ADAPTADOR
DE REDE: 3.1. Adaptador de rede integrado (onboard); 3.2.
Deve possuir conector RJ45 fêmea com leds indicadores de
atividade  de  rede;  3.3.  Deve  possuir  interface  padrão
Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex; 3.4.
Deve ser configurável totalmente por softwares e possuir a
função  wakeonlan  instalada  e  em  funcionamento.  4.  
CONTROLADORA DE VÍDEO: 4.1.  Controladora de vídeo
integrada (onboard); 4.2. Deve possuir, 256MB (duzentos e
cinquenta  e  seis  megabytes)  de  memória  compartilhada
dinamicamente com a memória do sistema; 4.3. Deve ser
capaz de controlar  até dois  monitores simultaneamente e
possui  uma saída HDMI e 2 DisplayPort  juntamente com
adaptador  conversor  Displayport  para  VGA,  inclusive
ofertando  na  proposta  marca  e  modelo  do  adaptador:
EMPIRE  CABO  DISPLAY  PORT  PARA  VGA  HDB15
CBDVGA  2796 4.4. Resolução de 4096x2304 pixels com
suporte  a  DirectX  12.  5.   DISPOSITIVOS  DE
ARMAZENAMENTO:  5.1.  Unidade de disco  rígido  interna
com  as  seguintes  características:  5.1.1.  Capacidade  de
armazenamento  de  500GB  (quinhentos  gigabytes);  5.1.2.
Padrão  SATA  III;  5.1.3.  Buffer  de  16MB  (dezesseis
megabytes);  5.1.4.  Velocidade  de  rotação de  7.200  RPM
(sete mil e duzentas rotações por minuto); 5.2. Unidade de
mídia  óptica  interna  do  tipo  DVD±RW  com  as  seguintes
características: 5.2.1. Interface Serial ATA (SATA); 5.2.2. Da
mesma  cor  predominante  do  gabinete  do  equipamento
(CPU); 5.2.3. Indicador luminoso de atividade; 5.2.4. Deve
possuir  mecanismo  na  parte  frontal  da  unidade  que
possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento
de mídia óptica na unidade. 6.   MONITOR DE VÍDEO: 6.1.
Tela  100%  plana  de  LED,  tamanho  mínimo  de  23
polegadas,  proporção  16:9,  brilho  de  250  cd/m²,  16,7
milhões  de  cores;  6.2.  Deve  possuir  taxa  de  contraste
dinâmica de no mínimo 4.000.000:1; 6.3. Resolução Full HD
(1920 x  1080 pixels);  6.4.  Possui  três  entradas,  sendo 1
(uma) do tipo HDMI (HighDefinitionMultimedia Interface) e 1
(uma) do tipo DP (DisplayPort) e 1(uma) VGA. Não serão
aceitos  adaptadores  para  atender  os tipos  de  conectores
solicitados; 6.5. Deve possuir uma porta USB 3.0 Upstream
e  2  (duas)  portas  Downstream  padrão  USB  3.0.  6.6.  O
ajuste de altura deve possibilitar  regulações (subir/descer)
de no mínimo 10 cm (dez centímetros); 6.7. O ajuste de giro
deve  possibilitar  que  o  monitor  seja  girado  em  até  90º,
podendo ser utilizado tanto na posição horizontal ou vertical;
6.8. Fonte de Alimentação interna para corrente alternada
com tensões  de  entrada de  100  a  240 VAC,  60Hz,  com
ajuste automático; 6.9. A garantia do monitor deverá ser a
mesma do equipamento, devendo ser ratificada na proposta
comercial;  6.10.  Os  monitores  deverão  ser  do  mesmo
fabricante do Micro Computador; 6.11. Deverá possuir  um
cabo  de  conexão  DisplayPort,  HDMI  e  um  cabo  de
alimentação. MODELO: P2317H 7.  TECLADO: 7.1. Do tipo
estendido com, no mínimo, 104 teclas e compatível com o
padrão ABNT2; 7.2. Teclas Windows Logo (acesso ao menu
Iniciar) e aplicação (acesso menu de atalhos; equivale ao
botão  direito  do  mouse);  7.3.  Regulagem  de  altura  e
inclinação  do  teclado;  7.4.  Cabo  para  conexão  ao
microcomputador com, no mínimo, 1,5m (um metro e meio)
de  comprimento;  7.5.  Conexão  USB,  sem  uso  de
adaptadores;  7.6.  Bloco  numérico  separado  das  demais
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teclas;  7.7.  No  caso  de  fornecimento  de  teclas  de
desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir
na  parte  superior  do  teclado;  7.8.  A impressão  sobre  as
teclas  deverá  ser  do  tipo  permanente,  não  podendo
apresentar  desgaste por abrasão ou uso prolongado;  7.9.
Da mesma cor predominante do gabinete do equipamento
(CPU). 8.  MOUSE: 8.1. Tecnologia óptica; 8.2. Dois botões
e botão de rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico);
8.3. Compatível com o padrão Microsoft Optical Technology;
8.4.  Mouse  com  fio,  com  conector  USB,  sem  uso  de
adaptadores; 8.5. Mouse pad com superfície adequada para
utilização  com  mouse  óptico;  8.6.  Da  mesma  cor
predominante  do  gabinete  do  equipamento  (CPU).  9.  
GABINETE: 9.1.  Deve suportar o peso do monitor cotado
sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; 9.2. Botão
de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade
de disco rígido e de computador ligado (poweron) na parte
frontal do gabinete; 9.3. Identificação gráfica ou escrita para
as  interfaces  dos dispositivos  cotados  (p.  ex.  USB,  rede,
áudio,  etc.);  9.4.  Abertura  sem o uso  de ferramenta (tool
less);  9.5.  Permitir  a  retirada,  colocação  e  fixação  de
adaptadores (placas) de expansão PCI) e das unidades de
armazenamento  sem  a  necessidade  de  retirada  de
parafusos e  a utilização de  ferramentas;  9.6.  Sistema de
ventilação  dimensionado  para  a  perfeita  refrigeração  dos
componentes  internos;  9.7.  Cor  preta,  prata  ou  cinza  ou
combinação  de  ambos;  9.8.  Gabinete  Small  Desktop  ou
SmallFormFactor, horizontal, reversível para minitorre, com
dimensões  máximas  de:  36cm  de  largura,  35cm  de
profundidade  e  11cm  de  altura.  9.9.  Será  tolerada  uma
variação de até 5% para cima nas medidas indicadas; 9.10.
Deverão  ser  fornecidos  todos  os  acessórios  necessários
para utilização do gabinete na posição horizontal e vertical;
9.11. Autofalante integrado, com capacidade de reproduzir
os  sons  de  alerta  gerados  pelo  sistema  operacional  e
alarmes  gerados  por  problemas  de  inicialização;  9.12.
Sensor de intrusão com detecção de abertura do gabinete e
registro  de  evento;  9.13.  Fornecimento  de  cadeado  com
chave de segredo individual,  apropriado para trancamento
do gabinete e que prenda os cabos do mouse, teclado e
caixas  de  som.  Não  serão  aceitos  cadeados  comuns  ou
travas  eletromecânicas.  10.   FONTE DE ALIMENTAÇÃO:
10.1.  Alimentação  110V  (cento  e  dez  volts)  e  220V
(duzentos  e vinte volts),  com chaveamento automático,  e
com  potência  suficiente  para  suportar  a  máxima
configuração  e  o  uso  simultâneo  de  todos  os  slots  e
dispositivos;  10.2.  Possuir  tecnologia  PFC  (Power
FactorCorrection)  ativa,  velocidade  variável  do  ventilador,
proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeon-
lan”  e  eficiência  de,  no  mínimo,  87%  a  meia  carga
(tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento
da  fonte  no  sítio  www.80plus.com;  10.3.  Após  a
configuração completa, o equipamento deve utilizar apenas
uma tomada da rede elétrica. Será permitida a utilização de
extensões  (cabo em  “Y”)  ou  réguas,  desde que  ofertado
junto com o equipamento e descrito em proposta comercial.
11.  SOFTWARES: 11.1. Todos os drivers da placamãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se
fizerem  necessários  para  a  instalação,  configuração  e
operação  do  equipamento  no  Microsoft  Windows  10,
deverão  ser  entregues  em  mídia  eletrônica  ou
disponibilizados  para  download  na  Internet;  11.2.  Os
equipamentos  deverão  ser  entregues  com  o  sistema
operacional  Microsoft  Windows 10  Pro  64  bits  OEM pré-
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instalado,  com  direito  de  “downgrade”  para  o  Microsoft
Windows 7 Professional 64 bits, todos no Idioma Português
do  Brasil.  12.   OUTROS  ITENS  A  FORNECER  12.1.
Deverão ser fornecidos todos os drivers dos componentes
necessários  para  a  instalação  e  configuração  do(s)
equipamento(s)  cotado(s);  12.2.  O(s)  equipamento(s)
deverá(ão) atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas  obrigatórias  exigidas,  inclusive  no  tocante  a
marcas,  modelos dos componentes  e módulos internos e
externos.  13.   COMPATIBILIDADE  13.1.  Todos  os
componentes,  processadores,  placa  mãe,  dispositivos,
controladoras,  unidades, interfaces e subsistemas cotados
para os microcomputadores, deverão ser compatíveis com o
sistema  operacional  Microsoft  Windows  10  mediante
presença na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft
e pelo menos uma distribuição Linux,  tais como: RedHat,
Debian, Ubuntu, Fedora ou qualquer outra, todos no idioma
Português do Brasil; 13.2. Para o microcomputador deverá
ser comprovada a adequação à norma de segurança IEC
60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950 e Energy Star
5.0;  13.3.  Atender  à  diretiva  RoHS
(RestrictionofHazardousSubstances) quanto a não utilização
de  substâncias  nocivas  ao  meio  ambiente  ou  apresentar
comprovação técnica demonstrando que o equipamento não
é fabricado utilizando substâncias nocivas ao meio ambiente
como:  cádmio  (Cd),  mercúrio  (Hg),  cromo  hexavalente
(Cr(VI)),  bifenilospolibromados  (PBBs),  éteres
difenilpolibromados  (PBDEs)  e  chumbo  (Pb).  14.  
GARANTIA 14.1.  Garantia  mínima  de  36  (trinta  e  seis)
meses (microcomputador e monitor de vídeo), com suporte
técnico de segundafeirà sextafeira, exceto feriados, das 8hs
às 18hs, deverá ser comprovado na Proposta, através de
declaração do fabricante; 14.2. Os serviços de reparo dos
equipamentos  especificados  serão  executados  no  local
(ONSITE); 14.3. O FABRINCANTE deve possuir Central de
Atendimento  tipo  (0800)  para  abertura  dos  chamados  de
garantia, comprometendose a manter registros dos mesmos
constando a descrição do problema: 14.4. O FABRICANTE
também  deve  oferecer  canais  de  comunicação  e
ferramentas adicionais  de suporte  online como “chat”,  “e-
mail”  e  página  de  suporte  técnico  na  Internet  com
disponibilidade  de  atualizações  e  “hotfixes”  de  drivers,
BIOS,  firmware,  sistemas  operacionais  e  ferramentas  de
troubleshooting;  14.5.  Durante  o  prazo  de  garantia  será
substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou
peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de
atendimento  de  que  há  a  necessidade  de  substituir  uma
peça ou recolocála no sistema, salvo se quando o defeito for
provocado  por  uso  inadequado;  14.6.  Possuir  recurso
disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar
url para comprovação), que permita verificar a garantia do
equipamento através da inserção do seu número de série.
Modelo de referência: Computador Dell OptiPlex 5040 SFF

07

NOTEBOOK 1.   PROCESSADOR: 1.1. Processador de 02
(dois)  núcleos  reais  de  processamento  e  04  (quatro)
cabeças de leitura (threads), com frequência inicial de 2.4
GHz e cachê L3 de 4 MB ou superior; 1.2. Arquitetura 64
bits, com instruções SSE 4.2 e Litografia não superior à 14
nanômetros. MODELO: INTEL CORE i1755004 2.   PLACA
MÃE E MEMÓRIA: 2.1. Permite a instalação de no mínimo
(oito)  Gigabytes  de  memória  RAM;  2.2.  Memória  DDR3
PC310600,  com frequência de comunicação de 1600MHz
(um mil,  seiscentos megahertz); 2.3. 8GB (Oito gigabytes)

88 R$ 2.121,00 R$ 186.648,00
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de RAM; 2.4. 03 (três) portas padrão USB (Universal Serial
Bus) versão 3.0, não serão aceitos adaptadores externos ou
hubs; 2.5. Leitor de cartão de memória integrado que leia no
mínimo  a  tecnologia  SD,  não  serão  aceitos  adaptadores
externos ou hubs. 3.  BIOS: 3. 1. Possuir senhas de Setup
para Sistema, Administrador e Disco rígido; 3.2. Permitir a
inserção de código de identificação do equipamento dentro
da própria BIOS (número do patrimônio e número de série);
3. 3. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido
após  tempo determinado  pelo  usuário,  e  religamento  por
acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse
(função Suspend, Sleep ou Standby). 4.   INTERFACES E
DISPOSITIVOS INTEGRADOS: 4.1. 01(um) conector HDMI;
4.2. Controladora de Rede integrada à placa principal, com
velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-
Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, fullduplex, plugand-
play,  configurável  totalmente  por  software,  com  conector
padrão RJ45; 4.3. Controladora de comunicação sem fio de
banda dupla (2x2) com velocidade de 300Mbps compatível
com os padrões “802.11 a/g/n” ou “802.11 ac” e Bluetooth
4.0.  Não será aceito customização com dispositivos USB,
PCMCIA  ou  similares;  4.4.  Microfone  e  altofalante
integrados, não sendo aceito adaptadores; 4.5. Câmera de
vídeo 720HD de no  mínimo 1,0  megapixels  integrada ao
chassi,  não  sendo  aceito  adaptadores.  5.   TELA  E
CONTROLADORA DE VÍDEO: 5.1. Tela com tecnologia de
iluminação  por  LED  de  14  polegadas;  5.2.  Controle  de
brilho;  5.3.  Capacidade  de  visualização  simultânea  das
imagens na tela e em um monitor externo; 5.4. Resolução
mínima de 1366 x 768 pixels com profundidade de cores de
32 bits; 5.5. Controladora gráfica integrada à placa principal
com  memória  dedicada  de  02  (dois)  GB  com  suporte  a
monitor  estendido,  DirectX  10.2  e  OpenGL  4.4.  6.  
DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO:  6.1.  Unidade de
disco rígido interna com as seguintes características: 6.1.1.
Capacidade  de  armazenamento  de  500GB  (quinhentos
gigabytes);  6.1.2.  Padrão  SATA III;  6.1.3.  Velocidade  de
rotação de 5.400 RPM (cinco mil e quatrocentos rotações
por minuto). 7.  DIMENSÕES: 7.1. Produzido nas variações
de cores preta, prata ou cinza escuro (grafite); 7.2. Deve ter
peso máximo de 1,9 Kg, com bateria e discos instalados;
7.3.  Deve possuir  as  seguintes  medidas  máximas com o
equipamento  fechado:  7.3.1.  Altura  máxima:  2,10
centímetros;  7.3.2.  Largura  máxima:  35,00  centímetros;
Profundidade  máxima:  24,00  centímetros.  8.   TECLADO:
8.1.  Teclado  padrão  ABNT2  ou  com  95%  de
correspondência  com  o  padrão  ABNT2.  O  equipamento
deverá  funcionar  corretamente  quando  o  Sistema
Operacional  estiver  configurado  para  o  Teclado  Brasileiro
ABNT2;  8.2.  Dispositivo  apontador  do  tipo  touchpad.  9.  
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA: 9.1. Fonte externa
de  Alimentação  para  corrente  alternada  com  tensões  de
entrada de 100 a 240 VAC (+/10%), com ajuste automático;
9.2.  Conector  Plug do cabo de alimentação com 3 pinos,
encaixável  em  tomada  padrão  NBR 14136;  9.3.  Bateria
principal de Íon de Lítio (Lithium Íon) com 3 (três) células.
10.  SOFTWARES: 10.1. Todos os drivers da placamãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se
fizerem  necessários  para  a  instalação,  configuração  e
operação  do  equipamento  no  Microsoft  Windows  10,
deverão  ser  entregues  em  mídia  eletrônica  ou
disponibilizados  para  download  na  Internet;  10.2.  Os
equipamentos  deverão  ser  entregues  com  o  sistema
operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits OEM
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préinstalado,  com  o  Idioma  Português  do  Brasil.  11.  
OUTROS  ITENS  A FORNECER:  11.1.  Maleta  de  couro
sintético  ou  nylon,  do  mesmo fabricante  do  equipamento
principal  ou  fabricada  sob  sua  especificação,  para
transporte  do  mesmo  e  seus  respectivos  acessórios,
possuindo divisões adequadas para tal;  11.2. Deverão ser
fornecidos todos os drivers dos componentes necessários
para  a  instalação  e  configuração  do(s)  equipamento(s)
cotado(s).  12.   COMPATIBILIDADE:  12.1.  Todos  os
componentes,  processadores,  placa  mãe,  dispositivos,
controladoras,  unidades, interfaces e subsistemas cotados
para os microcomputadores, deverão ser compatíveis com o
sistema  operacional  Microsoft  Windows  10  mediante
presença na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft
e pelo menos uma distribuição Linux,  tais como: RedHat,
Debian, Ubuntu, Fedora ou qualquer outra, todos no idioma
Português  do  Brasil;  12.2.  Atender  à  diretiva  RoHS
(RestrictionofHazardousSubstances) quanto a não utilização
de  substâncias  nocivas  ao  meio  ambiente  ou  apresentar
comprovação técnica demonstrando que o equipamento não
é fabricado utilizando substâncias nocivas ao meio ambiente
como:  cádmio  (Cd),  mercúrio  (Hg),  cromo  hexavalente
(Cr(VI)),  bifenilospolibromados  (PBBs),  éteres
difenilpolibromados  (PBDEs)  e  chumbo  (Pb).  13.  
GARANTIA: 13.1. O período de Garantia Técnica deverá ser
de,  no  mínimo,  36  (Trinta  e  seis)  meses  para  todo  o
equipamento  cotado  neste  Termo  de  Referência  e  será
contado  a  partir  da  data  da  emissão  do  Termo  de
Recebimento  Definitivo;  13.2.  Os  serviços  de  reparo  dos
equipamentos  especificados  serão  executados  no  local
(ONSITE);  13.3.  Chamados  poderão  ser  abertos  pela
equipe técnica da Defensoria Pública através de “Central de
Atendimento”  para  abertura  de  chamado  de  Assistência
Técnica,  em  dias  úteis  (segundafeira  a  sextafeira),  em
horário  das  08h  às  18h,  telefone  08009703355;  13.4.  O
atendimento  será  do  tipo  “on  site”  mediante  manutenção
corretiva nas dependências da Sede da Defensoria Pública,
em dias úteis (segundafeira a sexta-feira), em horário das
08h  às  12h  e  das  14h  às  17h,  por  profissionais
especializados  e  deverá  cobrir  todo  e  qualquer  defeito
apresentado, incluindo o fornecimento e a substituição de
peças  e/ou  componentes,  ajustes,  reparos  e  correções
necessárias.  Modelo  de  referência:  Notebook  Dell  Vostro
5480

08

SCANNER  Velocidades  de  produção:  (retrato,  tamanho
carta/A4,  preto  e  branco,  tons  de  cinza,  cores)  Até  30
ppm/60 ipm a 200 ppp e 300 ppp (dpi) Modo de transação:
40 ppm a 200 ppp e 300 ppp - primeiras 10 folhas Volume
diário recomendado: Até 3.000 folhas por dia Configuração
recomendada para o PC: INTEL CORE 2 Duo E8200, de
2,66  GHz e  4  GB de  RAM Processamento  de  imagens:
Roda no PC do usuário Tamanho máximo dos documentos:
216 mm x 356 mm (8,5 pol x 14 pol); Modo de documentos
longos:  até  3  metros  (118.1  pol)  Tamanho  mínimo  do
documento: 63,5 mm x 65 mm (2,5 pol x 2,56 pol); Largura
mínima:  50,8  mm (2  pol)  quando  centrado  usando  guias
visuais Espessura e gramatura do papel: Papel de 34–413
g/m2  (9  a  110  lb.)  Alimentador:  Até  75  folhas  (20  lb./80
g/m2).  Processa  documentos  de  pequena  dimensão,  tais
como cartões de identificação, cartões rígidos com efeito de
alto-relevo e cartões de seguros. Detecção de documento:
Detecção  de  multialimentação  ultrassônica;  Proteção
inteligente  de  documento  Conectividade:  Compatível  com

35 R$ 1.737,36 R$ 60.807,60
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USB 2.0  de  alta  velocidade,  USB 3.0  Software  fornecido
MAC:  NEWSOFT PRESTO!  PAGEMANAGER;  NEWSOFT
PRESTO!  BizCard  XPRESS;  driver  TWAIN2  (disponível
somente através de download online) Leitura de códigos de
barras: Um por folha: Interleaved 2 de 5, Code 3 de 9, Code
128,  Codabar,  UPC-A,  UPC-E,  EAN-13,  EAN-8,  PDF417
Formatos  de  arquivos  de  saída:  TIFF,  JPEG,  RTF,  BMP,
PDF  e  PDF  pesquisável,  PNG  numa  ou  várias  folhas
Resolução óptica: 600 dpi Resolução de saída: 100 / 150 /
200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi Iluminação: LED
duplo Sensor de imagem: Scanner CIS baseado em CMOS
Recursos  de  geração  de  imagens:  Digitalização  Perfect
Page; Corte fixo; Corte relativo; Auto-orientação multilíngue;
Rotação  ortogonal;  Adicionar  bordas;  Remover  bordas;
Preenchimento de bordas Intelligent Image; Suavização da
cor  de  fundo;  Brilho/contraste  automático;  Equilíbrio
automático  de  cor;  Preenchimento  de  orifícios
redondos/retangulares;  Nitidez;  Filtragem de riscos;  Ajuste
aprimorado  da  cor;  Gerenciamento  aprimorado  da  cor;
Detecção automática da cor; Remoção de folha em branco
baseada no tamanho do arquivo ou conteúdo; Limiar fixo;
iThresholding; Remoção de ruído de pixel isolado; Remoção
de  ruído  de  regra  da  maioria;  Remoção  de  meio-tom;
Eliminação  eletrônica  de  cor  (R,  G  ou  B);  Eliminação
predominante  de  cor  (1);  Eliminação  múltipla  de  cor  (até
cinco); Dual Stream; Compressão (Grupo 4, JPEG); Mescla
de  imagens  Painel  de  controle  do  operador:  Visor  LCD
gráfico  a  cores  de  quatro  linhas,  com  quatro  botões  de
controle do operador Dimensões: Altura: 246 mm (9,7 pol);
Largura: 330 mm (13 pol); Profundidade: 162 mm (6,3 pol);
Peso:  3,2  kg  (7  lb.)  Consumo  de  energia:  Modo
desligado/Em espera/Suspensão: <0,5 watts; Em operação:
<21 watts; Ocioso: < 14 watts Fatores ambientais: Scanners
com qualificação ENERGY STAR;  Temperatura  durante  a
operação:  15-35°  C  (59-95°  F)  Umidade  durante  a
operação: 15% a 80% UR Ruído acústico (nível de pressão
do som na posição do operador): Modo desligado ou pronto:
<20  dB(A)  Digitalização:  <50  dB(A)  Requisitos  elétricos:
100-240  V  (Internacional);  50-60  Hz  Certificações  do
produto e aprovações: AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010;
(marca Class B RCM); CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07
+A1:2011  (marca  TUV  C);  Canada  CSA-CISPR  22-10  /
ICES-003  Issue  5  (Class  B);  China  GB4943.1:2011;
GB9254:2008 Class B (marca CCC S&E);  EN55022:2010
ITE  Emissions  (Class  B);  EN55024:2010  ITE  Immunity
(marca CE); EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (marca TUV
GS);  IEC60950-1:2005  +A1;  Taiwan  CNS  13438:2006
(Class B);  CNS 14336-1 (marca BSMI);  UL 60950-1:2007
R12.11 (marca TUV US); CFR 47 Part 15 (FCC Class B);
marca Argentina S Compatibilidade do SO: WINDOWS 10
(32  bits  e  64  bits)  WINDOWS  8,1  (32  bits  e  64  bits)
WINDOWS 8 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 7 SP1 (32 bits e
64  bits)  WINDOWS SERVER  2008  (64  bits)  e  SERVER
2012  (64  bits)  LINUX UBUNTU 14.04  (LTS)  MAC OS v.
10.8, 10.9 ou 10.10 Garantia: 48 (quarenta e oito) meses on
site.

09

Nobreak  NO-BREAK  1.   CARACTERÍSTICAS  DE
ENTRADA 1.1.  Tensão nominal: Bivolt automático 115 / 127
/ 220V 1.2.   Variação de tensão: 89 a 141V (rede 115V) e
175 a 262V (rede 220V) 1.3.   Frequência de rede: 60 Hz
(±5%) 1.4.  Plugue do cabo de força no Padrão NBR 14136
2.   CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA 2.1.   Potência máxima
700VA /350W 2.2.   Fator de Potência de 0,5 2.3.   Tensão

404 R$ 280,80 R$ 113.443,20
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nominal  115V/127V  2.4.   Regulação:  ±  5%  (para
operaçãobateria) e + 6%   10% (para operação rede) 2.5.  
Frequência 60hz ± 1% (para operação bateria) 2.6.  Forma
de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM) 2.7.  5
tomadas  padrão  NBR  14136;  3.  CARACTERÍSTICAS
GERAIS  3.1.   Cor:  Preto  3.2.   Sistema  Interativo  com
regulação  online  3.3.   Filtro  de  linha.  3.4.   Estabilizador
interno com 4 estágios de regulação. 3.5.   Permite que o
nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. 3.6.  Evita
o  consumo  desnecessário  das  cargas  da  bateria.  3.7.  
Possibilidade de recarga  das  baterias  mesmo com níveis
muito baixos de carga: Recarredador STRONG CHARGER
3.8.  RISC/FLASH de alta velocidade 3.9.  True RMS 3.10. 
Autoteste:  ao  ser  ligado,  o  nobreak  testa  os  circuitos
internos. 3.11.   Inversor sincronizado com a rede (sistema
PLL). 3.12.   Circuito desmagnetizador 3.13.   Acionamento
do inversor < 0,8 ms 3.14.  Alarme audiovisual: sinalização
de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão,
fim do tempo de autonomia e final de vida útil  da bateria.
3.15.  Botão liga/desliga temporizado com função Mute 3.16.
 Porta  fusível  externo  com  unidade  Reserva.  3.17.  
Rendimento  95%  (para  operação  rede)  e  85%  (para
operação bateria) 3.18.   Bateria interna 1 bateria 12Vdc /
7Ah para autonomia de 25 minutos para 1 micro e 1 monitor
4.   PROTEÇÕES:  4.1.   Curto-circuito  no  inversor;  4.2.  
Surtos de tensão entre fase e neutro; 4.3.   Sub/sobtensão
da rede elétrica. 4.4.   Sobreaquecimento no transformador;
4.5.   Potência  excedida  com  alarme  e  posterior
desligamento;  4.6.   Descarga  total  das  baterias.  5.  
GARANTIA  5.1.   Garantia  de  12  (Doze)  meses,  do
fabricante, para todos componentes e peças. O fornecedor
deverá apresentar, no momento da vistoria, documento de
extensão  de  garantia  expedida  pelo  fabricante  caso  o
produto  cotado  não  tenha  esta  garantia  por  padrão.  A
garantia será devidamente comprovada junto ao fabricante
no  momento  da  vistoria  técnica.  Modelo  de  Referência:
Nobreak SMS New Station 700VA

10

MONITOR DE VÍDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho
mínimo  de  23  polegadas,  proporção  16:9,  brilho  de  250
cd/m²,  16,7  milhões  de  cores;  Deve  possuir  taxa  de
contraste  dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;  Resolução
Full HD (1920 x 1080 pixels); Possui três entradas, sendo 1
(uma) do tipo HDMI (HighDefinitionMultimedia Interface) e 1
(uma) do tipo DP (DisplayPort) e 1(uma) VGA. Não serão
aceitos  adaptadores  para  atender  os tipos  de  conectores
solicitados; Deve possuir uma porta USB 3.0 Upstream e 2
(duas)  portas  Downstream  padrão  USB 3.0.  O ajuste  de
altura  deve  possibilitar  regulações  (subir/descer)  de  no
mínimo  10  cm  (dez  centímetros);  O  ajuste  de  giro  deve
possibilitar que o monitor seja girado em até 90º, podendo
ser utilizado tanto na posição horizontal ou vertical; Fonte de
Alimentação interna para corrente alternada com tensões de
entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; A
garantia do monitor deverá ser a mesma do equipamento,
devendo ser ratificada na proposta comercial; Os monitores
deverão  ser  do  mesmo fabricante  do  Micro  Computador;
Deverá possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e
um cabo de alimentação.

450 R$ 640,00 R$ 288.000,00

11

Data show/ Projetor multimídia Características: -Resolução
mínima: VGA (800 X 600); -Conexões mínimas: HDMI, USB
tipo A, VGA; -  Lumens: 3.200 no mínimo; -Tecnologia de
projeção: DLP; - Garantia mínima: 02 (dois) anos

03 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00
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12

Webcam, para uso em PC , conexão USB 2.0 ou superior,
resolução mínima de 640 x 480/24 Bits 03 sensor CCD ou
CMOS, 2 Megapixels reais e nativo colorido, microfone com
cancelamento de ruído, captura de vídeo de 30 FPS Q 640
x 480 Pixels ou superior com foco automático, com correção
de  luz  automático,  captura  de  fotos  com  mínimo  de  5
Megapixels não interpolados, com codec H 264 integrado.
Sistemas  Operacionais  Windows  8.1  ou  superior  e  MAC
OSX. Garantia de 01 (um) ano.

50 R$ 77,79 R$ 3.889,50

13

NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS) Número mínimo
de baias: 2(duas); Capacidade mínima de armazenamento:
4TB; Bandejas de disco: hot swap; Interface interna: 2(dois)
canais Serial ATA II ou superior; Hardware para o firmware:
Processador Dual Core de 700MHz ou superior, 512MB de
DRAM ou superior; 256MB de memória flash para o sistema
operacional;  Interface externa:  1(uma) porta  Gigabit  RJ45
10/100/1000 Mbps, 2(duas) portas USB 3.0, 1(uma) porta
USM; Deverá acompanhar 2(dois) discos rígidos específicos
para o equipamento com capacidade mínima de 2TB cada,
7.200RPM de velocidade e no mínimo 64MB de cache.
Modelo  de  referência:  Seagate  Business  Storage  2-Bay
NAS.

18 R$ 3.659,56 R$ 65.872,08

14

SWITCH GIBABIT DE 16 PORTAS – Padrões e protocolos:
IEEE  802.3i,  IEEE  802.3u,  IEEE  802.3ab  ,IEEE  802.3x;
Interface:  16 portas  RJ45  com  Auto  Negociação
10/100/1000  Mbps  (Auto  MDI  /  MDIX);  Capacidade  de
comutação: 32Gbps; Fonte de alimentação: 100-240V CA,
50/60Hz; Deve possuir certificados: FCC. CE e RoHs.
Modelo de referência: TP-Link Switch Gigabit de 16 portas
TL-SG1016D.

36 R$ 143,00 R$ 5.148,00

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, consoante §2º do art. 7º do Decreto n.º

7.892/13 e o art. 15 da Lei n.º 8.666/93.

4. DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.  Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que explorem ramo de atividade  compatível ao

objeto licitado,  legalmente constituídos,  desde que atendam às condições exigidas deste Edital  e seus

anexos, inclusive quanto à documentação exigida.

4.2. Os interessados deverão estar devidamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico (Comprasnet) provido pela Secretaria de Logística e

Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por meio do

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

4.3. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste pregão deverão dispor de

chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito

do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
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4.4. O uso  da  senha de  acesso pelo  licitante  é  de sua  responsabilidade exclusiva,  incluindo  qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu representante,  não cabendo ao provedor do sistema ou ao

órgão promotor da licitação (DPE/AM) responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido

da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto n.º 5.450/05).

4.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução dos serviços:

a) empresa  suspensa  de  participar  de  licitação  e/ou  impedida  de  contratar  com  qualquer  órgão  da

Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada, conforme art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666, de

1993;

b) empresa que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida com suspensão por órgão

da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, desde que

o ato tenha sido publicado na imprensa oficial  ou registrado nos bancos de dados oficiais (SICAF e/ou

outros), conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição, consoante art. 87, IV, da Lei 8.666/93;

c) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país;

d) empresa que esteja em regime de falência, concordata, recuperação extrajudicial e judicial (conforme

Lei n.º 11.101/05), fusão, cisão, concordata, incorporação, concurso de credores, dissolução, liquidação ou

em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

e) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico comum;

f)  empresa,  isoladamente  ou  em consórcio,  responsável  pela  elaboração  do  Termo  de  Referência  ou

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco

por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n.º 8.666, de 1993.

4.6.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação sem prévia e expressa

anuência da CONTRATANTE.

4.6.1. Não será permitida, sob pretexto algum, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA

para outras entidades, sejam fabricantes, distribuidores, técnicos ou quaisquer outros. 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física

ou  jurídica,  poderá  impugnar  o  ato  convocatório  deste  pregão,  mediante  petição  a  ser  enviada,

exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  para  o  endereço  eletrônico

licitacao@defensoria.am.gov.br no horário de expediente da DPE/AM, das 08 às 14 horas, consoante

estabelece o art. 18 do Decreto n.º 5.450/05. 

5.2. O pedido de impugnação e esclarecimento deverá conter,  de forma clara e explícita,  as seguintes

informações:

5.2.1. Número do pregão eletrônico;

5.2.2. Nome da Empresa;
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5.2.3. Razões da impugnação e/ou esclarecimento;

5.2.4. Nome do signatário da impugnação;

5.2.5. Dados da empresa impugnante.

5.3.  O(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo

de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.4.  Acolhida a impugnação ou determinada as providências requeridas, será designada nova data para

realização  do  certame,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não  afetar  a  formulação  das

propostas, de acordo com o art. 20 do Decreto n.º 5.450/05.

5.5. Não será reconhecida a impugnação quando vencido o prazo de interposição.

5.6.  Os pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao ato  convocatório  deverão ser  enviados ao (à)

pregoeiro  (a),  em até 03 (três)  dias  úteis anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  sessão pública,

exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br, conforme dispõe o art. 19. do

Decreto n.º 5.450/05.

5.7. Qualquer pedido de impugnação ou esclarecimento em relação às eventuais dúvidas na interpretação

do  presente  edital  e  seus  Anexos  deverá  ser  encaminhado, exclusivamente por  meio  eletrônico  via

internet, no endereço licitacao@defensoria.am.gov.br no horário de expediente da DPE/AM, de 08 às 14

horas.

5.8. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados

no  site  http://www.comprasgovernamentais.gov.br,  no  link:  Gestor  Público/Consultas/Compras

Governamentais/Pregões/Agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no

menu principal, no link: “visualizar impugnações /esclarecimentos/avisos”.

5.9. O pedido de esclarecimento e impugnação feito  tempestivamente pelo licitante  não o impedirá de

participar do pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

5.10.  A impugnação ou esclarecimentos aos termos do instrumento convocatório, ainda que tempestivos,

não terão efeito suspensivo.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. Acompanha este edital o modelo de proposta de preços, Anexo II do edital, que o licitante preencherá

em uma via devidamente datada e assinada, contendo seus dados cadastrais tais como: razão social, nome

fantasia, CNPJ, endereço, nome, telefones e e-mail para contato, inclusive bancários, bem como do preço

total.

6.2. A licitante deverá obrigatoriamente apresentar a proposta de preços, devidamente preenchida com os

seus respectivos valores corretos e assinada, sob pena de desclassificação;

6.3.  A proposta de preços não poderá conter alternativas, e deverá ser elaborada em campo específico e

encaminhada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,  devendo no valor ofertado estar inclusos

todos os impostos, fretes, taxas, embalagens, seguro, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e

demais encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita entrega do objeto desta

licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.
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6.4.  Não  serão  aceitas  especificações  que  não  contenham  as  informações  necessárias  à  perfeita

caracterização do objeto  e suas especificidades,  bem como especificações vagas,  incompletas ou que

contenham apenas a expressão: “CONFORME EDITAL”, sendo sumariamente rejeitadas.

6.5. Não é permitida a cotação de quantidade inferior àquela constante no Termo de Referência.

6.6. O descumprimento acarretará a desclassificação da empresa no certame.

6.7. As propostas, salvo disposição em contrário, terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura da sessão pública.

6.8. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a

sessão pública.

6.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o  mesmo

para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora

indicada  no  preâmbulo  deste  edital,  no  sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br,  horário  de

Brasília/DF.

7.2. Durante  a  sessão  pública,  a  comunicação  entre  o(a)  Pregoeiro(a)  e  os  licitantes  ocorrerá

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

7.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da  inobservância  de  qualquer

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. (art. 13, IV do Decreto n.º 5.450/05).

7.4.  Após  a abertura  do certame,  não serão aceitos  nenhuma documentação através  de  correio

eletrônico e/ou entregue no protocolo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1.  O licitante deverá encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até data e

horário  marcado  para  abertura  da  sessão,  quando  então  será  encerrada  automaticamente  a  fase  de

recebimento de propostas.

8.2.  Na proposta  registrada  no  sistema,  não  deverá  conter  qualquer  elemento  que  possa  identificar  o

licitante, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

8.3.  As propostas registradas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e,  até a abertura da sessão,  o

licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.4.  O pregoeiro avaliará a aceitabilidade das propostas enviadas pelo sistema eletrônico, verificando a

compatibilidade do preço cotado e em perfeita consonância com as especificações de fornecimento do

objeto  detalhado  no  presente  edital  e  seus  anexos,  desclassificando  aquelas  que  não  estejam  em

conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
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8.4.1. A empresa deverá informar  valor unitário para o item cotado no sistema COMPRASNET, caso

estiver lançado valor total ou anual a proposta será desclassificada e a licitante não participará da etapa de

lances.

8.5. A  desclassificação  de  proposta  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente

estas participarão da fase de lances.

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase de lances, quando então as licitantes poderão

encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  sendo  a  licitante  imediatamente

informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.1.2. Durante a etapa dos lances não será possível a identificação dos participantes, nem dos autores dos

menores lances.

9.1.3. No transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real,  o valor do menor lance

registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

9.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

9.3. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá o lance que for registrado em primeiro lugar.

9.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e

total responsabilidade dos licitantes.

9.5. Durante a fase de lances,  o(a)  Pregoeiro(a)  poderá excluir,  justificadamente,  lance cujo valor  seja

manifestamente inexequível.

9.6.  A etapa de lances será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a) mediante aviso de seu fechamento

iminente dos lances, enviado às licitantes por meio do sistema eletrônico, após o que os itens entrarão em

status de encerramento aleatório, cabendo ao sistema o encerramento definitivo no intervalo de 1 (um) a 30

(trinta) minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.7. Após o encerramento da etapa competitiva,  os licitantes poderão reduzir  seus preços ao valor  da

proposta do licitante mais bem classificado, conforme o art. 10, Decreto n.º 7.892/13.

9.7.1. A apresentação de novas propostas na forma do item anterior não prejudicará o resultado do certame

em relação ao licitante mais bem classificado, conforme o art. 10, parágrafo único do Decreto n.º 7.892/13.

9.8. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico

permanecer  acessível  aos  licitantes,  os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem  prejuízo  dos  atos

realizados.

9.8.1. Quando a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão

do  Pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  aos  participantes  no  endereço

eletrônico utilizado para divulgação.

10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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10.1. Após a fase de lances ou no decorrer da fase de aceitabilidade, conforme o caso, classificando-se em

primeiro  lugar  empresa de grande ou médio  porte  e existindo proposta de microempresa,  empresa de

pequeno porte  ou  equiparada  que  seja  igual  ou até  5% (cinco  por  cento)  superior  a  proposta  melhor

classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

10.1.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá,  no prazo de 5

(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,

obrigatoriamente  inferior  à  proposta  do  primeiro  colocado,  situação  em  que,  atendidas  as  exigências

habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste

pregão;

10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na

forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as  licitantes remanescentes que

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do

mesmo direito;

10.1.3. O  convocado  que  não  apresentar  proposta  dentro  do  prazo  de  5  (cinco)  minutos,  controlado

exclusivamente pelo sistema Comprasnet, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar

n.º 123/2006.

10.2. Na hipótese de não contratação, nos termos previstos nos itens anteriores, o procedimento licitatório

prossegue com os demais licitantes.

10.3. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal  das microempresas e empresas de

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. (art. 42 da Lei Complementar n.º

123/06).

10.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,

deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06).

10.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o

vencedor  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  DPE/AM,  para  a  regularização  da

documentação, pagamento ou parcelamento do débito,  e emissão de eventuais  certidões negativas ou

positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas instrumento, sendo facultado a DPE/AM convocar

os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  a  assinatura  do  contrato,  ou  revogar  a

licitação.

10.5. As sociedades cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de

2007, equiparam-se às microempresas e empresas de pequeno porte, no que concerne ao disposto nos

Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da Lei Complementar n.º 123/2006.

11. DA NEGOCIAÇÃO

PE 12/2018



Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

 Fls:______
     CLDPE/AM

                   Página 19 de 73

                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.  0014  41  /2018

11.1. O(a) pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

11.2. A negociação será realizada através do chat do Sistema Comprasnet, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

12.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) Pregoeiro(a) examinará

a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação.

12.2.  Para  efeito  de  aceitabilidade  da  menor  proposta  ou  menor  lance,  considera-se  manifestamente

inexequível,  aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da

contratação.

12.3.  O(a) Pregoeiro(a) poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital,  que  comprove  a

exequibilidade da proposta,  por meio de funcionalidade disponível  no sistema, estabelecendo no “chat”

prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

12.4. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do

licitante  através  do  chat,  formulada  antes  de  findo  o  prazo  estabelecido,  e  formalmente  aceita  pelo

Pregoeiro.

12.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar a correção e/ou ajuste nas propostas de preço para fins de análise

quanto a aceitabilidade das referidas.

12.6. Se a(s) proposta(s), não for(em) aceita(s), o(a) pregoeiro(a) examinará a(s) oferta(s) subsequente(s),

na ordem de classificação, verificando sua(s) aceitabilidade(s).

12.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.

12.8. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis

com os preços de mercado, exceto quando devidamente justificados.

12.9. O licitante detentor do melhor lance será convocado no sistema, pelo(a) Pregoeiro(a) para o envio da

proposta de preços, das declarações e de todos os documentos exigidos para habilitação conforme o edital.

As documentações deverão ser imediatamente encaminhadas por intermédio do Sistema Eletrônico,  no

prazo máximo de 02 (duas) horas contados a partir da convocação comunicada pelo Sistema ao

licitante  através do chat,  bem como pela  opção CONVOCAR ANEXO do  sistema Comprasnet,  para

recebimento e exame preliminar das citadas documentações, as quais deverão ser enviadas através de

campo próprio do sistema – Anexo da Proposta, ou, quando prejudicada essa funcionalidade, solicitada

e justificada pelo licitante convocado através do chat, e autorizado pelo Pregoeiro, por meio do fac-símile n.

(92) 3631-0355, como também através do correio eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br.

12.10. O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula,

será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

12.11. Os documentos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original, ou por cópia

autenticada  em cartório,  no  prazo  de  3  (três)  dias  úteis,  contado  da  finalização  da  sessão  pública,  à

Comissão de Licitação da DPE/AM, situada Rua Maceió, n.º 307, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM,

CEP.: 69053-135.
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13. DAS DECLARAÇÕES

13.1. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e de acordo com

as  condições  contidas  no  edital  e  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de  habilitação  definidos  no

instrumento convocatório.

13.2. O  licitante  deverá  declarar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  até  a  presente  data,

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.

13.3. O  licitante  deverá  declarar,  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,  que  elaborou  de  maneira

independente sua proposta de preço para participar desta licitação.

13.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não

possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob qualquer pretexto, empregados com idade menor de

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

13.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo

próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º 123/2006, para fazer jus aos

benefícios previstos nessa lei.

13.6. O licitante melhor classificado que não observar as exigências constantes nos itens 13.1, 13.2, 13.3 e

13.4 deverá encaminhar, conforme o item 12.9 deste edital, as declarações abaixo relacionadas:

a)  Declaração conjunta inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração

Pública e inexistência de funcionário de menor, conforme o anexo V do edital;

b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme o anexo III do edital.

c) Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, consoante disposições da LC N.º

123/2006, conforme o anexo VIII do edital.

d) Declaração  de  que,  caso  seja  vencedor  do  certame  e  não  cadastrado  no  SISTEMA  DE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da  SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO

AMAZONAS – SEFAZ-AM, obriga-se a efetuar o referido cadastramento, conforme o anexo VII do edital.

13.7.  A  declaração  falsa  sujeitará  o  licitante  às  sanções  previstas  neste  edital  e  nas  demais

legislações pertinentes.

14. DA HABILITAÇÃO

14.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que

por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo

de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas, não  sendo  aceitos  “protocolos”  ou  solicitação  de

documento em substituição aos documentos requeridos neste edital.

14.1. Para fins de habilitação do licitante, o interessado deverá encaminhar as seguintes documentações:

14.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, em se tratando de empresário individual.

PE 12/2018



Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

 Fls:______
     CLDPE/AM

                   Página 21 de 73

                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.  0014  41  /2018

b) Ato constitutivo, estatuto ou  contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades

empresárias  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  dos  documentos  comprobatórios  de

eleição de seus administradores.

c) Inscrição  do  ato  constitutivo,  devidamente  registrado  no  cartório  de  Registro  Civil  das  Pessoas

Jurídicas,  acompanhada  de  prova  da  diretoria  em  exercício,  para  as  sociedades  simples  e  demais

entidades.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

País e ato  de registro  ou autorização para funcionamento expedido pelo  órgão competente,  quando a

atividade assim o exigir.

e) Os documentos relativos à Habilitação Jurídica deverão estar acompanhados de todas as alterações ou

da consolidação respectiva.

14.1.2. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em validade na data prevista

para abertura da licitação.

b) Prova de  inscrição no cadastro  de contribuintes estadual  ou municipal,  se  houver,  relativo  ao

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

c) A habilitação será verificada mediante consulta “on-line” ao SICAF, a ser constatado o que segue:

c.1. Prova da regularidade para com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta Negativa, Estadual

e Municipal do domicílio ou da sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em validade.

c.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, representada pela Certidão Negativa de Débitos -

CND, emitida pelo INSS, em validade.

c.3. Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço,  representada  pelo

Certificado  de  Regularidade  Fiscal  do  FGTS,  demonstrando  a  situação  regular  no  cumprimento  dos

encargos sociais instituídos por lei, admitindo-se a apresentação de certidão emitida via INTERNET, em

validade.

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Lei n.º 12.440, de 07

de julho de 2011).

14.2.2.1.  A  licitante  que  estiver  com  seu  cadastro  no  SICAF  atualizado  e  em  validade,  a  sua

Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, Regularidade Fiscal Estadual/Municipal, será dispensado

o envio das certidões solicitadas do item 14.2.2 alínea 'a' a 'd'.

14.2.2.2. A aceitação  de  certidões  emitidas  via  internet  ficará  sujeita  à  confirmação  de  sua  validade

mediante consulta on-line ao cadastro emissor respectivo.

14.2.2.2.1. Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  para  microempresas  e

empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em

que o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, o requerimento da interessada e o

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

14.2.2.2.2.  Salvo justificativa  em contrário,  desde que relativa  à  urgência  na contratação  ou ao tempo

insuficiente para o empenho, o prazo do item 14.2.2.2.1., deverá ser prorrogado por igual período, para a
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

14.2.2.3. A prorrogação do prazo previsto no item 14.2.2.2.1., só poderá ser concedida se requerida antes

do término do prazo de 02 (dois) dias úteis inicialmente concedidos pela Comissão de Licitação da DPE/AM.

14.2.2.4. O requerimento do item 14.2.2.2.1. deverá ser enviado por meio de aparelho de fac-símile, através

do telefone (92) 3631-0355 ou, ainda, digitalizada e enviada pelo e-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br.

para a Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, das 08:00 às 14:00 horas.

14.2.2.5.  Para que seja concedido o prazo previsto no item 14.2.2.2.1., é necessária a apresentação de

toda a documentação exigida neste Edital e no Termo de Referência, inclusive as certidões com restrição.

14.1.3. Relativos à Qualificação Técnica:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que

comprove(m) a boa e regular execução do contrato com objeto similares ao deste edital  pela empresa

licitante,  em condições compatíveis de natureza, quantidades e prazos, que permita(m) estabelecer, por

comparação. Os atestados de capacidade técnica deverão ser emitidos conforme modelo do Anexo IV deste

Edital;

a.1.  No  caso  de  pessoa  jurídica  de  direito  público,  o(s)  atestado(s)  ou  certidão(ões)  deverá(ão)  ser

assinado(s) pelo responsável do setor competente do órgão;

a.2. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) deverá(ão) conter dados suficientes para

identificação civil do declarante, com referência ao cargo/função que ocupa na empresa;

a.3.  O licitante  poderá  apresentar  tantos  atestados  de  aptidão  técnica  quanto  julgar  necessários  para

comprovar que já forneceu ou fornece o objeto compatível(eis) com o objeto desta licitação, destacando-se

a  necessidade  desse(s)  atestado(s)  demonstrar(em)  que  o  interessado  forneceu  ou  fornece  o  objeto

solicitado com as características equivalentes ou superiores ao exigido no Termo de Referência. 

b)  A DPE/AM poderá realizar diligência na empresa vencedora e na empresa ou órgão que fornecer o

atestado de capacidade técnica para averiguar  a  veracidade das informações prestadas,  podendo o(s)

envolvido(s) responder(em) administrativa, civil  e penalmente pelas informações prestadas. Na diligência

poderão ser solicitados documentos tais como contratos, ordens de serviços, notas fiscais e outros que

comprovem a quantidade fornecida e especificações declaradas no atestado fornecido.

c) A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, conforme com este edital, tendo em vista

as características do objeto, será motivo de inabilitação, mediante decisão do Pregoeiro.

14.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Cópia do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis da licitante, do último exercício

social exigível  e apresentados na forma da lei,  vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data

de apresentação da proposta de preços exigidos neste Edital. No caso ainda, de empresa constituída como

Sociedade Anônima, deverá,  obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial  está arquivado na

Junta Comercial da Sede ou Domicílio da licitante, conforme art. 289, § 5º, da Lei n.º 6.404/76.

a.1. A comprovação da boa situação de liquidez será feita através da demonstração, com base no balanço e

através de memória de cálculo assinada por profissional devidamente habilitado em contabilidade, de que

atende ao seguinte índice financeiro:
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ILG =    ------------------------------------------------------------------------------------------ = OU >1

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

a.2. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência da alínea ‘a’ será atendida

mediante  apresentação  do  Balanço  de  Abertura  e  Demonstrações Contábeis  referentes  ao período  de

existência da sociedade.

a.3. A Comprovação  da  boa  situação  financeira  da  empresa  será  baseada  na  obtenção  do  índice  de

Solvência Geral (SG) igual ou maior a 1 (um), calculado e demonstrado pela licitante, por meio da seguinte

fórmula:

ATIVO TOTAL

SG =      ------------------------------------------------------------------------------- = OU >1

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

a.4. A demonstração referida no item a.1. desta Seção, deverá ser assinada pelo representante legal

da empresa e por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 

a.5. Deverá  comprovar  patrimônio  líquido  não  inferior  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da

contratação, quando qualquer dos Índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados

no Balanço Patrimonial ou pelo SICAF, for igual ou inferior a 1, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei

8.666/93.

b) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei n.º 11.101/05), expedida pela

Central  de Certidões do Tribunal  de Justiça ou órgão equivalente do domicílio  ou da sede do licitante,

expedida até 90 (noventa) dias antes da sessão de abertura desta licitação.

b.1. Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada Certidão emitida

pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante constando a

quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial (conforme

Lei n.º 11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na quantidade de cartórios indicadas no

respectivo documento, no prazo referido na alínea 'b'.

14.1.5. Os  documentos  solicitados  para  habilitação  bem como as  declarações  e  propostas  de  preços

deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua natureza, não contenham validade, e

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas,

não  sendo  aceitos  “protocolos  de  entrega”  ou  solicitação  de  documento  em  substituição  aos

documentos requeridos neste edital.

14.1.6.  Os documentos  necessários  à  participação  na  presente  licitação  deverão  ser  apresentados  no

idioma oficial do Brasil, admitida a nomenclatura técnica específica.

14.1.6.1. Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o idioma

oficial do Brasil.
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14.2. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com

o n.º do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

14.2.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

14.2.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 

14.2.3. No  caso  dos  subitens  anteriores,  serão  dispensados  da  filial  aqueles  documentos  que

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, e vice-versa.

15. DO ENCAMINHAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES ORIGINAIS REMETIDAS ELETRONICAMENTE

DURANTE O CERTAME

15.1. Todos os documentos enviados eletronicamente deverão ser  encaminhados para a  Comissão de

Licitação  da  DPE/AM  em  original,  ou  por  cópia  autenticada  em  cartório  de  notas,  devidamente

assinado(s)  pelo(s)  representante(s)  legal(is),  no  prazo  de  03  (três)  dias  úteis,  subsequente  a

comunicação feita pelo(a) pregoeiro(a).

15.2. Atentar ao prazo disposto no subitem 29.6. do presente edital.

15.3. Quando necessário, o prazo, mencionado no item 15.1, poderá ser prorrogado, por igual período, pelo

pregoeiro.

15.4.  Após a entrega da documentação, observada ausência ou inconsistência de documentos, dar-se-á

prazo de 03 (três) dias úteis para complementação e/ou retificação.

16. DO RECURSO

16.1. Declarado o(a) vencedor(a), o(a) pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá,

de  forma  imediata  e  motivada,  em campo próprio  do  sistema eletrônico,  manifestar  sua  intenção  de

recurso,  conforme orientações do sistema Comprasnet,  indicando contra qual(is)  decisão(ões)  pretende

recorrer e por qual(is) motivo(s), em campo próprio do sistema. 

16.1.1.  A falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  no  prazo  estabelecido,  importará  a

decadência do direito ao recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à licitante declarada

vencedora.

16.1.2. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do

licitante.

16.1.3. A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de preços de

outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não reconhecimento do recurso interposto.

16.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a em campo

próprio do sistema.

16.3 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, o recorrente

terá, a partir de então, o prazo de  03 (três) dias úteis para apresentação as razões do recurso, pelo

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, apresentar as contrarrazões

também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias úteis, que começará a contar do término do prazo
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do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos  indispensáveis  à  defesa  de  seus

interesses.

16.4. Os recursos deverão ser interpostos somente através do sistema Comprasnet, bem como as

contrarrazões e o julgamento do pregoeiro, conforme prazos da legislação vigente.

16.5. Quando o prazo de interposição de Recursos Administrativos ou de Contrarrazões terminar em dia não

útil, o prazo final será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

16.6. Findo o prazo da contrarrazão, o recurso será julgado pelo pregoeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

16.7. Interposto o recurso, o Pregoeiro(a) poderá reconsiderar ou não a sua decisão.

16.8. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento,

devendo a decisão mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade competente designar dia, hora e

lugar para repetição dos atos, se for o caso.

16.9. A interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo implica suspensão da fluência do prazo

de validade das propostas.

16.10. O não oferecimento de razões no prazo deste edital fará deserto o recurso.

16.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão

de Licitação da DPE/AM, situada Rua Maceió, n.º 307, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, no horário

de funcionamento DPE/AM das 08 às 14 horas.

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, hipótese em

que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

17.2. A homologação deste Pregão compete ao Ordenador de Despesas da Defensoria Pública do Estado

do Amazonas.

18. DA GARANTIA DOS MATERIAIS

18.1. Os materiais devem estar em perfeitas condições de uso, novos, lacrados e na caixa e de acordo com

a garantia na descrição de cada item do Termo de Referência, não afastadas as condições estabelecidas

pelo Código de Defesa do Consumidor.

19. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1. Após homologação do resultado desta licitação, a DPE/AM, convocará o vencedor do certame, que

terá(ão) prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da Ata de Registro de Preços, para a

sua assinatura e reenvio a este órgão, salvo motivo justificado, e devidamente aceito.

19.1.1. Ao assinar a ata de registro de preços, a empresa adjudicatária obriga-se a  fornecer/executar os

bens/serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus ane-

xos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condi-

ções do edital.
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19.1.2. Para assinar a ata de registro de preços, o representante legal da empresa deverá apresentar

procuração e/ou contrato social e cédula de identificação.

19.1.3. O compromisso de fornecimento será formalizado mediante  a assinatura da ata de registro  de

preços pelo fornecedor.

19.2. Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilita-

ção consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da ata de registro

de preços (§2.º do Artigo 27 do Decreto n.º 5.450/05).

19.3. Se o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no subitem anterior, ou quando, injustifica-

damente, recusar-se a assinar a ata de registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que

respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negocia-

ção, assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e na Ata e das demais

cominações legais.

19.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo

de 03 (três) dias úteis, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-as as san-

ções legais cabíveis.

19.5. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, bem como para as aquisições dela re-

sultante, o(s) licitante(s) vencedor(es) obrigar-se-á manter todas as condições de habilitação, obrigações

por ela  assumidas e  qualificação exigidas na licitação,  de acordo com inciso XIII,  artigo 55 da Lei  n.º

8.666/93.

19.6. A partir da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado, Diário Ele-

trônico da DPE/AM, o licitante se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, fican-

do sujeito, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

20. DA VALIDADE, ADESÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

20.1. Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

20.2. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Defen-

soria Pública do Estado do Amazonas, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no

que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666, de 1993 e no Decreto n.º 7.892, de

2013.

20.3. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata

de registro de preços, deverão manifestar seu interesse junto a Defensoria Pública do Estado do Amazonas

para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a or -

dem de classificação.

20.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela esta-

belecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este fornecimento

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas

e órgãos participantes.
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20.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na

ata de registro de preços para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e órgãos participantes.

20.6.  As adesões à ata de registro de preços são limitadas pois  não poderá exceder, na totalidade, ao

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para a Defensoria Pública do

Estado do Amazonas e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que

eventualmente aderirem.

20.7.  Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o

contraditório,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em

relação  as  suas  próprias  contratações,  informando  as  ocorrências  a  Defensoria  Pública  do  Estado  do

Amazonas.

20.8. Após a autorização da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, o órgão não participante deverá

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de

Preços.

20.9. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela DPE/AM, sem jus-

tificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da

Lei n.º 10.520, de 2002.

20.9.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens I, II e IV do item anterior será for-

malizado por despacho do Defensor Público Geral, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso for-

tuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

21. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

21.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com as especificações e as condições, e nos

prazos definidos no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços e na proposta de preço.

21.2.  As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e  de-

mais despesas envolvidas no fornecimento do objeto o correrão por conta da empresa contratada.

21.3. Após o fornecimento do objeto pela empresa contratada, a Defensoria Pública verificará o cumprimen-

to das exigências constantes no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços e na proposta de pre-

ços. As verificações serão realizadas pela Gerência de Patrimônio e Almoxarifado deste órgão.
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21.4. No caso de constatada divergência entre o objeto entregue com as especificações ou as condições

definidas no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços e/ou na Proposta de Preços, a licitante

contratada deverá efetuar a troca e/ou a correção nos prazos estabelecidos no Termo de Referência e na

Ata de Registro de Preços, contados a partir da comunicação da recusa.

21.5. Caso a licitante contratada não entregue o objeto nas condições estabelecidas neste edital, deverá a

Gerência de Patrimônio e Almoxarifado deste órgão comunicar, de forma oficial e imediata, ao Defensor

Público Geral para as providências cabíveis.

22. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais obrigações e res-

ponsabilidades constantes neste edital, no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços:

a) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de

acordo com o estabelecido neste instrumento convocatório;

b) permitir o acesso de funcionários da empresa contratada, devidamente credenciados, às dependências

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para a execução do objeto desta licitação;

c) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes à execução do objeto desta licitação que venham

a ser solicitados pelos funcionários da empresa contratada;

d) solicitar a execução objeto desta licitação;

e) Como parâmetros para medição e verificação de resultados, a fiscalização desta Ata deve, verificar se os

serviços estão sendo prestados de forma eficiente e se a contratada está obedecendo ao estabelecido nes-

te edital e em seus eventuais aditamentos, bem como às disposições legais e regulamentares pertinentes;

f) comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada na execução do objeto desta licitação.

22.2. Caberá à empresa licitante contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades

constantes neste edital, no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços:

a) Executar o objeto desta licitação de acordo com as especificações e/ou condições constantes neste edi-

tal, no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços;

b) Fornecer os itens em perfeitas condições de uso, novos, lacrados e na caixa;

c) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão

em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

d) Manter preposto para representá-lo durante a execução do contrato;

e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e

26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

f) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de,  a critério da Administração, substituir,

reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto

com avarias ou defeitos; 

g) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

h) Comunicar por escrito a Defensoria Pública do Estado do Amazonas qualquer anormalidade na execução

do objeto desta licitação;

i) Observar as normas legais de segurança a que está sujeita a execução do objeto desta licitação;
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j) Solicitar a revisão da Ata de Registro de Preço, oferecendo para tanto os elementos e justificativas que

fundamentem o pedido;

k)  Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

l) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

m) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de

Referência ou na minuta de contrato;

n) Não permitir  a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,  exceto na condição de

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

o) Responsabilizar-se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que

incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

23. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

23.1. À empresa licitante contratada caberá, ainda:

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na le-

gislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus emprega-

dos não manterão nenhum vínculo empregatício com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas;

b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados

durante a execução do objeto desta licitação, ainda que acontecidos nas dependências da Defensoria Públi-

ca do Estado do Amazonas;

c) Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados a esse processo licitató-

rio e ao respectivo contrato;

e) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta

licitação.

24. DA ENTREGA DOS MATERIAIS

24.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade da DPE/AM

24.2. Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do re-

cebimento da nota de empenho.

24.2. O horário de atendimento para entrega dos materiais pela empresa contratada deverá coincidir com o

expediente desta DPE/AM.
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25. DO PAGAMENTO

25.1. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e conforme  o item

do Termo de Referência “Forma de Pagamento”.

26. DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

26.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências previstas neste

instrumento e na legislação pertinente à matéria.

26.2. Constituem motivo para rescisão da Ata de Registro de Preços:

I. o não cumprimento de cláusulas, especificações, condições ou prazos previstos neste instrumento e seus

anexos;

II. o cumprimento irregular de cláusulas, especificações, condições ou prazos previstos neste instrumento e

seus anexos;

III. a lentidão do seu cumprimento que impossibilite a conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;

IV. o atraso injustificado no início do fornecimento;

V. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a

contratação, assim como as de seus superiores;

VI. o cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto;

VII. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

VIII. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

IX.  a  alteração  social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa,  que  prejudique  o

fornecimento do objeto;

X. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela

autoridade competente e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XI. a supressão da contratação, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do con-

trato além dos limites estabelecidos na legislação vigente;

XII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do

contrato.

XIII.  descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das sanções

penais cabíveis;

XIV. outras ocorrências previstas na legislação pertinente à matéria.

26.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

26.4. A rescisão do contrato poderá ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na legislação pertinente;

II.  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  da  licitação,  desde  que  haja

conveniência para a Administração;

III. judicial, nos termos da legislação.

26.4.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
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da autoridade competente.

26.4.2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XI a XIII do  item 26.2, sem que haja culpa do

contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, nos termos

da lei.

26.5. A rescisão  contratual  observará  a  legislação  pertinente  e  em especial  a  Lei  n.º  8.666/93 e suas

alterações e o Decreto n.º 7.892/13.

27. DA INEXECUÇÃO

27.1. Pelo  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações assumidas e  pela  verificação de quaisquer

situações previstas nos artigos 77 e 78, incisos I a XI e XVIII da Lei n.º 8.666/93, a Administração poderá,

resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as sanções previstas na cláusula subsequente.

28. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

28.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de

preços  ou  o  contrato,  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  edital  e  seus  anexos,  apresentar

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude

fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de

multa de até 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação ou do valor contratado, conforme o

caso, e demais cominações legais.

28.2. O atraso injustificado  na execução do contrato  sujeitará  o  contratado à multa,  de acordo  com o

estabelecido Ata de Registro de Preços.

28.3. As multas poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pela Defensoria Pública do

Estado do Amazonas ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

28.4. Serão aplicados subsidiariamente ao previsto no item 28.1, pela inexecução total ou parcial da Ata de

Registro de Preços, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa, graduável conforme a gravidade da infração;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo

prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade.

28.5. A aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item anterior e a prevista no item 28.1

poderão ser aplicadas juntamente com a sanção prevista na alínea “b” do item anterior.
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28.6. O não comparecimento do licitante vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços e o contrato, no

prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a proposta, ficando

sujeito às sanções estabelecidas neste edital.

28.7. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Defensor Público

Geral, na forma do parágrafo único do art. 13, da Resolução n.º 28, de 03 de junho de 2014 – Conselho

Superior da Defensoria Pública do Amazonas – CSDPE/AM.

28.7.1.  O Defensor Público  Geral,  na  aplicação das  sanções,  levará  em consideração  a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o

princípio da proporcionalidade.

28.8. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores (SICAF).

29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

29.1. A critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a presente licitação poderá ser:

a) Adiada, por conveniência da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, devidamente justificada;

b) Revogada,  a  juízo  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do Amazonas,  se  considerada  inoportuna  ou

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta;

c) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente.

29.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

29.3. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes neste

presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.

29.4.  É vedada a manutenção,  aditamento  ou  prorrogação de  contrato  de prestação  de  serviços  com

empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,

colateral  ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de

assessoramentos vinculados ao da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

29.5. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento,

considerando-se o expediente normal deste órgão, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas,  salvo

expressa disposição em contrário.

29.6.  Em caso de licitante vencedor sediado fora da cidade de Manaus,  cujo envio de documentos e

demais solicitações ensejem utilização de serviços postais, será obrigatória a apresentação de cópia do

comprovante  de  envio  dos  itens  solicitados,  como  forma  de  confirmação  do  atendimento  aos  prazos

previstos em cada subitem.

29.6.1. O comprovante poderá ser enviado por meio de aparelho de fac-símile, através do telefone (92)

3631-0355 ou, ainda, digitalizado e enviadas pelo e-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br.

29.6.2.  O  descumprimento  dos  prazos  para  envio  dos  documentos  ou  demais  solicitações,  sem

apresentação de justificativa, ensejará a desclassificação da empresa licitante, sem prejuízo das sanções

cabíveis.
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29.7. Ocorrendo  decretação  de  feriado  ou  outro  fato  superveniente  de  caráter  público,  que  impeça  a

realização deste Pregão na data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia

útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

29.8.  O(a) Pregoeiro(a), no interesse da administração, poderá sanar erros ou falhas que não alterem a

substância  das  propostas  e  dos  documentos,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  em ata  e

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação, sendo possível

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

29.9. O(a)  Pregoeiro(a)  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, estranhas a ele, com

notórios conhecimentos na matéria em análise, para orientar suas decisões.

29.10. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa,  respeitada  a  igualdade de  oportunidade entre  os  licitantes  e  desde que  não  comprometam o

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

29.11. Os casos omissos serão dirimidos pela  Presidente da Comissão de Licitação da DPE/AM, com

observância  da  legislação  vigente,  em  especial  a  Lei  n.º  10.520/02,  o  Decreto  n.º  5.450/05,  a  Lei

Complementar  n.º  123/06,  o  Decreto  do  Estado  do  Amazonas  n.º  28.182/08,  no  que  couber,  e

subsidiariamente as normas constantes na Lei n.º 8.666/93, com as devidas alterações.

30. DOS ANEXOS 

30.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

a) Termo de Referência – Anexo I;

b) Modelo de proposta de preços – Anexo II;

c) Modelo de declaração de elaboração independente de proposta – Anexo III;

d) Modelo de atestado de capacidade técnica – Anexo IV;

e) Declaração Conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração

Pública e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF e no inciso XVIII do art. 78 da Lei n.º

8.666/93 – Anexo V;

f) Modelo de Declaração Complementar de Habilitação – Anexo VI;

g) Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM – Anexo VII;

h) Modelo de Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo VIII;

i) Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo IX;

31. DO FORO

31.1. Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer

dúvidas decorrentes deste edital com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Manaus,_______ de __________________de 2018.

___________________________________________
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior
Ordenador de Despesas

___________________________________________
Melissa Souza Credie Borborema
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA N.º 007/2018 – CTI/DPE/AM
Processo n° 001441/2018

Objeto

A presente  licitação tem por  objeto  o Registro  de Preços para aquisição  futura e de forma parcelada de material

permanente de informática, para reposição e ampliação do parque tecnológico desta Defensoria Pública do Estado e

suas Unidades de acordo com as quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência.

Justificativa 

A presente  licitação  tem  como  justificativa  a  necessidade  de  eventuais  aquisições  de  materiais  permanentes  de

tecnologia da informação e aplicações afins destinados em atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado

do Amazonas e suas Unidades de Atendimento. Opta-se por realizar-se a presente licitação valendo-se do Sistema de

Registro de Preços em virtude do crescimento contínuo da DPE/AM e aos requisitos fundamentais para utilização desse

sistema,  a  saber:  bens  de  aquisição  frequente,  quantitativos  que não  se  pode  definir  previamente  com exatidão,

necessidades de entregas parceladas e a pluralidade de trabalhos dos órgãos beneficiados (Art 3º, II  e IV do Dec

7.892/2013).  A  execução  do  objeto  deste  Edital  ocorrerá  mediante  a  emissão  de  Nota  de  Empenho  e  está

fundamentada em expectativa de crédito a ser disponibilizada no período de vigência da Ata de Registro de Preços

Especificação do Objeto

A tabela abaixo apresenta os materiais e quantidades a serem licitados. A indicação de marca/modelo para alguns itens

servirá tão somente como referência do “Padrão Mínimo de Qualidade” que deverão ser observados pelas licitantes,

podendo propor para todos os itens desta licitação, materiais de marcas e modelos “Similares”, “Equivalentes” e “ou de

Melhor Qualidade”, devendo ser obrigatória e rigorosamente atendidas as especificações constantes na tabela abaixo e

observadas as demais condições do presente Termo de Referência: Poderá a Administração solicitar que a empresa

participante do certame demonstre, por meio de laudo expedido por laboratório ou instituto idôneo, o desempenho,

qualidade e produtividade compatível com o produto “Similar ou Equivalente” à marca de referência mencionada no

edital.” Acórdão 2300/2007 Plenário, TCU. 

Ordem Descrição Quant

01

Servidor Tipo Rack padrão 19” com altura de no máximo 2U original do fabricante do

equipamento;  Novo  (sem  uso  anterior),  com  trilhos,  manuais  e  quaisquer  outros

componentes necessários para instalação; Deverá apresentar LEDs indicativos de falhas na

parte frontal do servidor; possuir projeto toolless, ou seja, não necessitar de ferramentas

para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de expansão; Sistema de

Ventilação  Possuir  ventilação  adequada  para  a  refrigeração  do  sistema  interno  do

equipamento na sua configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados

para operação;  Ventiladores redundantes;  Fonte de Alimentação Fontes de alimentação

redundantes e hotplugable com potência suficiente para o funcionamento de 08 unidades

de disco rígido e de 24 slots de memória ocupados; Faixa de tensão de entrada de 100-127

VAC e 200-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de voltagem; Fornecer cabos

de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar  a instalação em

circuitos elétricos distintos; Processadores Equipado com 2 (dois) processadores de 6 (seis)

núcleos (SixCore) ou superior, padrão x86 e x64, originalmente concebidos para servidores;

18
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Frequência  de  clock  interna  de  no  mínimo 2.5  GHz;  Cache L3  de  no  mínimo 15  MB;

Controladora  de  memória  integrada  com  suporte  à  DDR3  ou  superior  de,  no  mínimo,

1600MHz; Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 6.4 GT/s ou

superior; Possuir tecnologia de otimização para virtualização; Chipset e Slots de Expansão

O  chipset  deve  ser  da  mesma  marca  do  fabricante  dos  processadores  e  suportar  a

velocidade de comunicação com os mesmos; Deverá possuir no mínimo 6 slots padrão PCI

Express x4, x8 e x16 , sendo destes no mínimo 1 com conector do tipo x16; Bios Possuir

recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o equipamento e

outra para acesso e alterações das configurações; Possuir o número de série/serviço do

equipamento  e  campo  editável  que  permita  inserir  identificação  de  ativo  podendo  ser

consultada por software de gerenciamento; Memória RAM Módulos de memória tipo DDR3

RDIMM  (Registered  DIMM),  ou  superior,  com  tecnologia  de  correção  ECC

(ErrorCorrectingCode) e velocidade de 1.600 MHz ou superior; Possuir 16 (dezesseis) GB

de memória RAM instalada. Portas de Comunicação Todos os conectores das portas de

entrada/saída  de  sinal  devem  ser  identificados  pelos  nomes  ou  símbolos;  Possuir  no

mínimo 4 (quatro) portas USB, sendo, no mínimo, 2 (duas) delas situadas na parte frontal

do gabinete; Interfaces de Rede Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces de rede RJ45 de

1Gbps e 1 (uma) interface 10GB SFP+, uma placa Fiber Chanel de no mínimo 8GBPS dual

port; - As interfaces de rede devem ser possuir a tecnologia TOE (TCP/IP OffloadEngine) ou

equivalente; Controladora RAID Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão

SAS  e  SATA com  Interface  de  6Gb/s;  Suportar  RAID  1  e  5;  Suportar  expansão  de

capacidade  de  forma  online;  Permitir  detecção  e  recuperação  automática  de  falhas  e

reconstrução, também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as

aplicações  e  sem  necessidade  de  reiniciar  o  equipamento;  Suportar  SelfMonitoring;

Armazenamento Deverá ser fornecido com 4 (quatro) unidades de discos rígidos, tipo SAS

de 2,5 pol de no mínimo 1 TB bruto com velocidade de 7.200 RPM e interface de 6Gb/s;

Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor; 11. Baias para dispositivos de

armazenamento  -  Interface  de  comunicação  SAS;  -  Deverão  ser  Hot-swap/HotPlug;  -

Deverão suportar no mínimo 8 (oito) discos de 2,5”; Controladora de Vídeo Onboard ou

placa de vídeo; Barramento compatível com PCI ou PCI Express; Capacidade da memória

cache de vídeo ou da placa de vídeo de mínimo de 8 MB; Resolução gráfica de 1280 x

1024 pixels ou superior;  Unidade de Leitura de DVD-ROM Possuir  1 (uma) unidade de

leitura  de  CD/DVD interna  ao  gabinete;  Compatível  com leitura  de  mídias  CD e  DVD;

Gerenciamento  e  Inventário  O  equipamento  ofertado  deverá  possuir  placa  de

gerenciamento remoto que possibilite o gerenciamento “outofband” através de porta RJ45,

não sendo essa nenhuma das interfaces de controladora de rede; A placa de gerenciamento

deve  ter  total  compatibilidade  com  o  mesmo  e  integração  total  com  software  de

gerenciamento solicitado; Utilizar de protocolos para criptografia SSL para acesso a console

WEB e SSH para console CLI; Permitir controle remoto tipo virtual KVM mesmo quando o

sistema operacional estiver inoperante; Suportar autenticação via Active Directory; Possuir

tecnologia de mídia virtual possibilitando que drivers do tipo CD/DVD/Floppy localizados em

estação  de  gerenciamento  remota,  sejam emulados  no  servidor  gerenciado,  permitindo

inclusive a inicialização (boot) através dessa mídia; Capacidade de monitorar o consumo de

energia  do  servidor;  Permitir  desligar  e  reiniciar  o  servidor  através  da  console  de

gerenciamento, mesmo em condições de indisponibilidade do sistema operacional; Realizar
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inventário de hardware, BIOS e firmware; Suportarupdate de Bios e firmware; Emitir alertas

de falha de hardware e permitir a criação de filtros de alertas isolados e notificação por e-

mail; Sistema Operacional O equipamento deverá vim instalado com o sistema operacional

Microsoft Windows Server 2012 ou superior; O modelo do equipamento ofertado deverá

suportar o sistema operacional RedHat Enterprise Linux 5.5 ou posterior. Esse item deverá

ser  comprovado  através  do  HCL  (Hardware  CompatibilityList)  da  RedHat  no  link

https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi; Drivers Acompanhar mídia de inicialização e

configuração do equipamento contendo todos os drivers de dispositivos de forma a permitir

a fácil instalação do equipamento ou entregue em memória flash embarcada no servidor; O

fabricante  do  equipamento  deve  disponibilizar,  no  seu  respectivo  web  site,  download

gratuito  de  todos  os  drivers  de  dispositivos,  BIOS  e  firmwares,  permitindo  todas  as

atualizações  de  melhorias  necessárias;  Acessórios  Devem  ser  fornecidos,  junto  com o

servidor,  todos  os  acessórios  e  cabos  necessários  para  o  pleno  funcionamento;  Kit  de

trilhos e braço organizador de cabos para fixação dos equipamentos em rack padrão 19

polegadas,  permitindo o deslizamento do  equipamento a fim de facilitar  a  manutenção;

Certificados  Deve  ser  entregue  certificação  comprovando  que  o  equipamento  está  em

conformidade  com  a  norma  IEC  60950,  para  segurança  do  usuário  contra  incidentes

elétricos e combustão dos materiais elétricos; Serviços de Instalação Serviço de instalação

física  no  Estado  do  Amazonas  em  local  indicado  pela  contratante,  incluindo  a  devida

energização  para  testes  dos  equipamentos.  Garantia  e  suporte:  -  Durante  o  prazo  de

garantia  será  substituída  sem  ônus  pela  contratante  a  parte  ou  peça  defeituosa.  -  O

equipamento proposto deverá possuir garantia de 5 (cinco)anos para reposição de peças,

mão de obra e atendimento On-site; - Durante o período da garantia o atendimento para

falhas de hardware deve ser realizado 9 horas por dia, 5 dias por semana, com atendimento

no  local  no  próximo  dia  útil  após  abertura  do  chamado;  -  A  empresa  fabricante  do

equipamento deverá prover assistência técnica nos Estados do Amazonas sem qualquer

ônus adicional por deslocamento; - A empresa fabricante do equipamento deverá dispor de

um numero telefônico tipo 0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos; -

Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis  na

“Web Site” do fabricante do equipamento;

02

Nobreak  senoidal. Modelo  Bivolt  automático:  entrada  (115/127V~  ou  220V~)  e  saída

115V~ (sufixo Bi).  Tomadas: 8 tomadas padrão NBR 14136 (20A).  Sistema hotswap de

baterias: permite a troca das baterias sem desligar o nobreak. Expansão de autonomia:

permite a conexão de até dois  módulos externos Kit  trilho para instalação em rack 19”

incluso. Comunicação Inteligente: portas RS232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B).

Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Fusível rearmável.

Recarga automática das baterias (mesmo com o nobreak desligado). Recarregador “Strong

Charger”, que permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.

Permite  ser  ligado na  ausência de rede elétrica  (DC Start).  Função True RMS: analisa

corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento.

Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis. Autoteste: ao ser

ligado o nobreak testa os circuitos internos. Autodiagnóstico de baterias: informa quando a

bateria precisa ser substituída. Rearme automático. Bargraph de Leds: sinalização completa

que indica potência consumida, nível  de carga da bateria,  condições da rede elétrica e

alarmes de advertência. Função Mute (inibe/habilita o alarme sonoro). Garantia: 01 ano

18
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03

RACK: Largura padrão 19 polegadas, profundidade mínima de 1070 mm e altura mínima de

42U  (unidades  modulares)  EIA-310D;  -  Possuir  base  (pés)  que  permita  a  perfeita

estabilidade  do  equipamento  e  ainda  possa  ser  regulável  de  maneira  a  compensar

eventuais desníveis no piso; - Deverá suportar carga estática de pelo menos 1350 kg; -

Portas frontal e traseira perfuradas, que permitam o perfeito fluxo de ar para refrigeração

dos  equipamentos  e  que  possuam  fechaduras,  evitando  o  acesso  não  autorizado  aos

equipamentos; - Porta traseira bipartida;

17

04

Disco  Rígido  Externo -  Capacidade  de  no  mínimo  2TB  (terabytes),  Disco  tipo  SATA,

Velocidade  de  rotação  de  7200RPM,  Conexão  USB  3.0,  Indicador  luminoso  de

funcionamento e atividade, Compatível com sistema operacional  Windows 7/8.1/10 Pro.,

Alimentação externa. Referência: HD Seagate Externo Expansion USB 3.0 3TB

18

05

Access Point - Dimensões 20 x 20 x 3.65 cm Peso 290 g (430 g com suporte) Portas 2

Ethernet  Poe  (Auto  MDX,auto-sensing  10/100/1000  Mbps)  Botões  Reset  Antenas  3

Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial) 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi Wi-

Fi  Standards  802.11  a/b/g/n/ac  Energia  Power  over  Ethernet  passivo  (12-24V)  Fonte

Alimentação 24V 1A PoE Adapter included Consumo Máximo de Energia 9 Watts (Power

Save Supported) Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) BSSID 4 por rádio Segurança

Wireless  WEP,  WPA-PSK,  WPA-TKIP,  WPA2  AES,  802.11i  Certifications  CE,  FCC,  IC

Suporte  de  Montagem  Mounting  Wall/Ceiling  (Kits  inclusos);  Temperatura  de  Operação

-10°C to 70°C Recursos IP Advanced Traffic Management, VLAN 802.1Q QoS Advanced

QoS WLAN prioritization, Guest Traffic Isolation Supported, WMM Voice, video, best effort,

and background Qtde de Clientes Simultâneos 100+Velocidades WLAN Suportadas (MIMO)

802.11n MCS0 - MCS15 (6.5 Mbps a 300 Mbps), HT 20/40 Velocidades WLAN Suportadas

(Wi-fi) 802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps Velocidades WLAN Suportadas (Wi-fi) 802.11g 6, 9, 12,

18, 24, 36, 48, 54 Mbps MARCA: Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP AC PRO – ou de

qualidade superior.

18

06

ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.  PROCESSADOR: 1.1. Processador de 4 (quatro) núcleos e

4  (quatro)  cabeça  de  leitura  (threads),  com frequência  inicial  de  processamento  de  no

mínimo  3.2  GHz,  cache  de  6MB  e  arquitetura  64  bits.  A frequência  mínima  deve  ser

alcançada sem o uso de recursos de turbo ou overclock; 1.2. Processador no mínimo em

sua penúltima versão/geração e não superior à 14 (quatorze) nanômetros: Processador nº

i56500 1.3. Barramento de 8 GT/s; 1.4. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização

e instruções SSE 4.1. 2.   PLACAMÃE e MEMÓRIA: 2.1. Deve suportar integralmente o

processador cotado; 2.2. Possui 01 (um) slot PCI Express x16; 2.3. Possui 01 (um) slot PCI

Express  x1;  2.4.  Memória  DDR3  PC310600,  com  frequência  de  comunicação  com  o

barramento  de  1600MHz  (um  mil  e  seiscentos  megahertz);  2.5.  8GB  (Oito  gigabytes)

divididos em 02 (dois) módulos iguais operando em “dual channel”; 2.6. 02 (dois) soquetes

de memória DIMM DDR3, expansível em até 16GB (dezesseis gigabytes); 2.7. 06 (seis)

interfaces USB 3.0 (02 frontal e 04 traseiras) e 04 (quatro) interfaces USB 2.0 (02 frontais) e

(02  traseiras)  totalizando  10  (dez)  interfaces  USB;  2.8.  BIOS  com  as  seguintes

características:  2.8.1.  Compatível  com  o  padrão  Plug&  Play;  2.8.2.  Deve  permitir  a

regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU; 2.8.3. Permitir a inserção de código

de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número

de série do equipamento); 2.8.4. Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido

após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela

movimentação  do  mouse  (função  Suspend,  Sleep  ou  Standby);  2.8.5.  Controle  de

256
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permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o computador, outra

para  os  recursos  de  administração  da  BIOS;  2.8.6.  Implementada  em  FlashROM com

capacidade de proteção contra gravação, realizada por software; 2.9. Chip de segurança

TPM versão 2.0 (Trusted Platform Module) integrado; 2.10. Controladora Serial ATA (SATA

lII) ou superior para gerenciamento do disco rígido, com conectores para ligar, 2 (duas)

unidades; 2.11. Controladora Serial ATA para gerenciar a unidade leitora de mídia óptica

especificada; 2.12. Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone

(podendo ser  como combo ou  não)  na  parte  traseira  do  gabinete  e  com suporte  para

conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete; 2.13. Deverá ser do mesmo

fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o

emprego de placasmãe de livre comercialização no mercado. A placamãe fornecida deverá

ser totalmente compatível com o processador ofertado. 3.   ADAPTADOR DE REDE: 3.1.

Adaptador de rede integrado (onboard); 3.2. Deve possuir conector RJ45 fêmea com leds

indicadores  de  atividade  de  rede;  3.3.  Deve  possuir  interface  padrão  Ethernet  de

10/100/1000  Mbps,  autosense  e  fullduplex;  3.4.  Deve  ser  configurável  totalmente  por

softwares  e  possuir  a  função  wakeonlan  instalada  e  em  funcionamento.  4.  

CONTROLADORA DE VÍDEO: 4.1. Controladora de vídeo integrada (onboard); 4.2. Deve

possuir,  256MB  (duzentos  e  cinquenta  e  seis  megabytes)  de  memória  compartilhada

dinamicamente  com a  memória  do sistema;  4.3.  Deve ser  capaz de controlar  até  dois

monitores simultaneamente e possui  uma saída  HDMI e 2 DisplayPort  juntamente com

adaptador  conversor  Displayport  para  VGA,  inclusive  ofertando  na  proposta  marca  e

modelo do adaptador: EMPIRE CABO DISPLAY PORT PARA VGA HDB15 CBDVGA  2796

4.4.  Resolução de 4096x2304 pixels com suporte a DirectX 12. 5.   DISPOSITIVOS DE

ARMAZENAMENTO: 5.1. Unidade de disco rígido interna com as seguintes características:

5.1.1.  Capacidade de  armazenamento  de  500GB (quinhentos  gigabytes);  5.1.2.  Padrão

SATA III;  5.1.3. Buffer de 16MB (dezesseis megabytes); 5.1.4. Velocidade de rotação de

7.200 RPM (sete mil e duzentas rotações por minuto); 5.2. Unidade de mídia óptica interna

do tipo DVD±RW com as seguintes características: 5.2.1. Interface Serial ATA (SATA); 5.2.2.

Da mesma cor predominante do gabinete do equipamento (CPU); 5.2.3. Indicador luminoso

de atividade; 5.2.4. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a

ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. 6.   MONITOR

DE VÍDEO: 6.1. Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção

16:9,  brilho  de  250 cd/m²,  16,7  milhões  de  cores;  6.2.  Deve possuir  taxa  de  contraste

dinâmica de no mínimo 4.000.000:1;  6.3.  Resolução Full  HD (1920 x  1080 pixels);  6.4.

Possui três entradas, sendo 1 (uma) do tipo HDMI (HighDefinitionMultimedia Interface) e 1

(uma) do tipo DP (DisplayPort) e 1(uma) VGA. Não serão aceitos adaptadores para atender

os tipos de conectores solicitados; 6.5.  Deve possuir  uma porta USB 3.0 Upstream e 2

(duas)  portas  Downstream  padrão  USB  3.0.  6.6.  O  ajuste  de  altura  deve  possibilitar

regulações (subir/descer) de no mínimo 10 cm (dez centímetros); 6.7. O ajuste de giro deve

possibilitar que o monitor seja girado em até 90º, podendo ser utilizado tanto na posição

horizontal  ou  vertical;  6.8.  Fonte  de  Alimentação  interna  para  corrente  alternada  com

tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; 6.9. A garantia do

monitor deverá ser a mesma do equipamento, devendo ser ratificada na proposta comercial;

6.10. Os monitores deverão ser do mesmo fabricante do Micro Computador; 6.11. Deverá

possuir  um cabo de conexão DisplayPort,  HDMI e um cabo de alimentação.  MODELO:
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P2317H 7.  TECLADO: 7.1. Do tipo estendido com, no mínimo, 104 teclas e compatível com

o padrão ABNT2; 7.2. Teclas Windows Logo (acesso ao menu Iniciar) e aplicação (acesso

menu  de  atalhos;  equivale  ao  botão  direito  do  mouse);  7.3.  Regulagem  de  altura  e

inclinação do teclado; 7.4. Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5m

(um metro e meio)  de comprimento;  7.5.  Conexão USB,  sem uso de adaptadores;  7.6.

Bloco numérico separado das demais teclas; 7.7. No caso de fornecimento de teclas de

desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte superior do teclado; 7.8.

A impressão  sobre  as  teclas  deverá  ser  do  tipo  permanente,  não  podendo  apresentar

desgaste por abrasão ou uso prolongado; 7.9. Da mesma cor predominante do gabinete do

equipamento  (CPU).  8.   MOUSE:  8.1.  Tecnologia  óptica;  8.2.  Dois  botões  e  botão  de

rolagem (“scroll  wheel”),  ambidestro (simétrico); 8.3. Compatível  com o padrão Microsoft

Optical Technology; 8.4. Mouse com fio, com conector USB, sem uso de adaptadores; 8.5.

Mouse pad com superfície adequada para utilização com mouse óptico; 8.6. Da mesma cor

predominante do gabinete do equipamento (CPU). 9.   GABINETE: 9.1. Deve suportar o

peso do monitor  cotado sobre o gabinete e possuir  base antiderrapante;  9.2.  Botão de

liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador

ligado (poweron) na parte frontal do gabinete; 9.3. Identificação gráfica ou escrita para as

interfaces dos dispositivos cotados (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); 9.4. Abertura sem o uso

de ferramenta  (tool  less);  9.5.  Permitir  a  retirada,  colocação  e  fixação  de  adaptadores

(placas)  de expansão PCI)  e  das  unidades  de  armazenamento  sem a  necessidade de

retirada  de  parafusos  e  a  utilização  de  ferramentas;  9.6.  Sistema  de  ventilação

dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes internos; 9.7. Cor preta, prata

ou cinza  ou  combinação  de  ambos;  9.8.  Gabinete  Small  Desktop  ou  SmallFormFactor,

horizontal, reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm

de profundidade e 11cm de altura. 9.9. Será tolerada uma variação de até 5% para cima

nas medidas indicadas; 9.10. Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários para

utilização do gabinete  na posição horizontal  e  vertical;  9.11.  Autofalante integrado,  com

capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados pelo sistema operacional e alarmes

gerados por problemas de inicialização; 9.12. Sensor de intrusão com detecção de abertura

do gabinete e registro de evento; 9.13. Fornecimento de cadeado com chave de segredo

individual,  apropriado para trancamento do gabinete e que prenda os cabos do mouse,

teclado e caixas de som. Não serão aceitos cadeados comuns ou travas eletromecânicas.

10.   FONTE  DE  ALIMENTAÇÃO:  10.1.  Alimentação  110V  (cento  e  dez  volts)  e  220V

(duzentos  e  vinte  volts),  com chaveamento  automático,  e  com potência  suficiente  para

suportar a máxima configuração e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos; 10.2.

Possuir tecnologia PFC (Power FactorCorrection) ativa, velocidade variável do ventilador,

proteção antisurto “built in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e eficiência de, no mínimo,

87% a meia carga (tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento da fonte no

sítio www.80plus.com; 10.3.  Após a configuração completa,  o equipamento deve utilizar

apenas uma tomada da rede elétrica. Será permitida a utilização de extensões (cabo em

“Y”)  ou  réguas,  desde  que  ofertado  junto  com  o  equipamento  e  descrito  em  proposta

comercial. 11.   SOFTWARES: 11.1. Todos os drivers da placamãe, das controladoras, dos

adaptadores  e  outros  dispositivos  que  se  fizerem  necessários  para  a  instalação,

configuração e operação do equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues

em mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet; 11.2. Os equipamentos
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deverão ser entregues com o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM

préinstalado, com direito de “downgrade” para o Microsoft Windows 7 Professional 64 bits,

todos no Idioma Português do Brasil. 12.   OUTROS ITENS A FORNECER 12.1. Deverão

ser  fornecidos  todos  os  drivers  dos  componentes  necessários  para  a  instalação  e

configuração do(s) equipamento(s) cotado(s); 12.2. O(s) equipamento(s) deverá(ão) atender

rigorosamente a todas as especificações técnicas obrigatórias exigidas, inclusive no tocante

a  marcas,  modelos  dos  componentes  e  módulos  internos  e  externos.  13.  

COMPATIBILIDADE 13.1. Todos os componentes, processadores, placa mãe, dispositivos,

controladoras,  unidades,  interfaces  e  subsistemas cotados  para  os  microcomputadores,

deverão  ser  compatíveis  com  o  sistema  operacional  Microsoft  Windows  10  mediante

presença na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft e pelo menos uma distribuição

Linux,  tais  como:  RedHat,  Debian,  Ubuntu,  Fedora  ou  qualquer  outra,  todos  no  idioma

Português do Brasil; 13.2. Para o microcomputador deverá ser comprovada a adequação à

norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro) ou UL 60950 e Energy Star 5.0;

13.3. Atender à diretiva RoHS (RestrictionofHazardousSubstances) quanto a não utilização

de  substâncias  nocivas  ao  meio  ambiente  ou  apresentar  comprovação  técnica

demonstrando que o equipamento não é fabricado utilizando substâncias nocivas ao meio

ambiente  como:  cádmio  (Cd),  mercúrio  (Hg),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),

bifenilospolibromados  (PBBs),  éteres  difenilpolibromados  (PBDEs)  e  chumbo  (Pb).  14.  

GARANTIA 14.1. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses (microcomputador e monitor

de vídeo),  com suporte técnico de segundafeirà sextafeira,  exceto feriados,  das 8hs às

18hs, deverá ser comprovado na Proposta, através de declaração do fabricante; 14.2. Os

serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados no local (ONSITE);

14.3. O FABRINCANTE deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos

chamados de garantia,  comprometendose a manter  registros dos mesmos constando a

descrição  do  problema:  14.4.  O  FABRICANTE  também  deve  oferecer  canais  de

comunicação e ferramentas adicionais de suporte online como “chat”, “email” e página de

suporte  técnico  na  Internet  com disponibilidade  de  atualizações  e  “hotfixes”  de  drivers,

BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de troubleshooting; 14.5. Durante o

prazo de garantia  será substituída sem ônus  para o CONTRATANTE, a parte  ou peça

defeituosa,  após  a  conclusão  do  respectivo  analista  de  atendimento  de  que  há  a

necessidade de substituir uma peça ou recolocála no sistema, salvo se quando o defeito for

provocado  por  uso  inadequado;  14.6.  Possuir  recurso  disponibilizado  via  web,  site  do

próprio  fabricante  (informar  url  para  comprovação),  que  permita  verificar  a  garantia  do

equipamento  através  da  inserção  do  seu  número  de  série.  Modelo  de  referência:

Computador Dell OptiPlex 5040 SFF

07

NOTEBOOK  1.   PROCESSADOR:  1.1.  Processador  de  02  (dois)  núcleos  reais  de

processamento e 04 (quatro) cabeças de leitura (threads),  com frequência inicial de 2.4

GHz e cachê L3 de 4 MB ou superior; 1.2. Arquitetura 64 bits, com instruções SSE 4.2 e

Litografia não superior à 14 nanômetros. MODELO: INTEL CORE i1755004 2.  PLACA MÃE

E MEMÓRIA: 2.1. Permite a instalação de no mínimo (oito) Gigabytes de memória RAM;

2.2.  Memória DDR3 PC310600,  com frequência de comunicação de 1600MHz (um mil,

seiscentos megahertz); 2.3. 8GB (Oito gigabytes) de RAM; 2.4. 03 (três) portas padrão USB

(Universal Serial Bus) versão 3.0, não serão aceitos adaptadores externos ou hubs; 2.5.

Leitor  de cartão de memória integrado que leia no mínimo a tecnologia SD, não serão

88
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aceitos  adaptadores  externos  ou  hubs.  3.   BIOS:  3.  1.  Possuir  senhas  de  Setup  para

Sistema, Administrador e Disco rígido; 3.2. Permitir a inserção de código de identificação do

equipamento  dentro  da própria  BIOS (número  do patrimônio e  número  de série);  3.  3.

Capacidade de  desligamento  do  vídeo e do disco rígido  após  tempo determinado pelo

usuário,  e  religamento  por  acionamento  de  teclado  ou  pela  movimentação  do  mouse

(função Suspend, Sleep ou Standby). 4.   INTERFACES E DISPOSITIVOS INTEGRADOS:

4.1. 01(um) conector HDMI; 4.2. Controladora de Rede integrada à placa principal, com

velocidade  de  10/100/1000  Mbits/s,  padrões  Ethernet,  FastEthernet  e  Gigabit  Ethernet,

autosense,  fullduplex,  plugandplay,  configurável  totalmente  por  software,  com  conector

padrão  RJ45;  4.3.  Controladora  de  comunicação  sem  fio  de  banda  dupla  (2x2)  com

velocidade  de  300Mbps  compatível  com  os  padrões  “802.11  a/g/n”  ou  “802.11  ac”  e

Bluetooth 4.0. Não será aceito customização com dispositivos USB, PCMCIA ou similares;

4.4.  Microfone e altofalante integrados,  não sendo aceito  adaptadores;  4.5.  Câmera de

vídeo  720HD  de  no  mínimo  1,0  megapixels  integrada  ao  chassi,  não  sendo  aceito

adaptadores.  5.   TELA E  CONTROLADORA DE  VÍDEO:  5.1.  Tela  com  tecnologia  de

iluminação  por  LED  de  14  polegadas;  5.2.  Controle  de  brilho;  5.3.  Capacidade  de

visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor  externo;  5.4.  Resolução

mínima de 1366 x  768 pixels com profundidade de cores de 32 bits;  5.5.  Controladora

gráfica integrada à placa principal com memória dedicada de 02 (dois) GB com suporte a

monitor estendido, DirectX 10.2 e OpenGL 4.4. 6.  DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO:

6.1. Unidade de disco rígido interna com as seguintes características: 6.1.1. Capacidade de

armazenamento de 500GB (quinhentos gigabytes); 6.1.2. Padrão SATA III; 6.1.3. Velocidade

de rotação de 5.400 RPM (cinco mil e quatrocentos rotações por minuto). 7.  DIMENSÕES:

7.1. Produzido nas variações de cores preta, prata ou cinza escuro (grafite); 7.2. Deve ter

peso máximo de 1,9 Kg, com bateria e discos instalados; 7.3. Deve possuir as seguintes

medidas máximas com o equipamento fechado: 7.3.1.  Altura máxima: 2,10 centímetros;

7.3.2.  Largura máxima: 35,00 centímetros;  Profundidade máxima: 24,00 centímetros. 8.  

TECLADO: 8.1.  Teclado padrão ABNT2 ou com 95% de correspondência com o padrão

ABNT2.  O  equipamento  deverá  funcionar  corretamente  quando  o  Sistema  Operacional

estiver  configurado para o Teclado Brasileiro  ABNT2;  8.2.  Dispositivo apontador  do tipo

touchpad. 9.   ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA: 9.1. Fonte externa de Alimentação

para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/10%), com ajuste

automático; 9.2. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada

padrão NBR 14136; 9.3. Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium Íon) com 3 (três) células.

10.   SOFTWARES:  10.1.  Todos  os  drivers  da  placamãe,  das  controladoras,  dos

adaptadores  e  outros  dispositivos  que  se  fizerem  necessários  para  a  instalação,

configuração e operação do equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser entregues

em mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet; 10.2. Os equipamentos

deverão ser entregues com o sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64

bits  OEM  préinstalado,  com  o  Idioma  Português  do  Brasil.  11.   OUTROS  ITENS  A

FORNECER:  11.1.  Maleta  de  couro  sintético  ou  nylon,  do  mesmo  fabricante  do

equipamento principal  ou fabricada sob sua especificação, para transporte do mesmo e

seus respectivos acessórios,  possuindo divisões adequadas para tal;  11.2.  Deverão ser

fornecidos todos os drivers dos componentes necessários para a instalação e configuração

do(s) equipamento(s)  cotado(s).  12.   COMPATIBILIDADE: 12.1.  Todos os componentes,
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processadores, placa mãe, dispositivos, controladoras, unidades, interfaces e subsistemas

cotados para os microcomputadores, deverão ser compatíveis com o sistema operacional

Microsoft Windows 10 mediante presença na lista Windows Catalog, mantida pela Microsoft

e  pelo  menos  uma distribuição  Linux,  tais  como:  RedHat,  Debian,  Ubuntu,  Fedora  ou

qualquer  outra,  todos  no  idioma  Português  do  Brasil;  12.2.  Atender  à  diretiva  RoHS

(RestrictionofHazardousSubstances)  quanto  a  não  utilização  de  substâncias  nocivas  ao

meio ambiente ou apresentar comprovação técnica demonstrando que o equipamento não

é fabricado utilizando substâncias nocivas ao meio ambiente como: cádmio (Cd), mercúrio

(Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilospolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados

(PBDEs) e chumbo (Pb). 13.  GARANTIA: 13.1. O período de Garantia Técnica deverá ser

de, no mínimo, 36 (Trinta e seis) meses para todo o equipamento cotado neste Termo de

Referência e será contado a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

13.2. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados no local

(ONSITE); 13.3. Chamados poderão ser abertos pela equipe técnica da Defensoria Pública

através de “Central de Atendimento” para abertura de chamado de Assistência Técnica, em

dias úteis (segundafeira a sextafeira), em horário das 08h às 18h, telefone 08009703355;

13.4.  O  atendimento  será  do  tipo  “on  site”  mediante  manutenção  corretiva  nas

dependências da Sede da Defensoria Pública, em dias úteis (segundafeira a sexta-feira),

em horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, por profissionais especializados e deverá

cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluindo o fornecimento e a substituição de

peças e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias. Modelo de referência:

Notebook Dell Vostro 5480

08

SCANNER Velocidades de produção: (retrato, tamanho carta/A4, preto e branco, tons de

cinza, cores) Até 30 ppm/60 ipm a 200 ppp e 300 ppp (dpi) Modo de transação: 40 ppm a

200 ppp e 300 ppp - primeiras 10 folhas Volume diário recomendado: Até 3.000 folhas por

dia Configuração recomendada para o PC: INTEL CORE 2 Duo E8200, de 2,66 GHz e 4 GB

de  RAM  Processamento  de  imagens:  Roda  no  PC  do  usuário  Tamanho  máximo  dos

documentos: 216 mm x 356 mm (8,5 pol x 14 pol);  Modo de documentos longos: até 3

metros (118.1 pol) Tamanho mínimo do documento: 63,5 mm x 65 mm (2,5 pol x 2,56 pol);

Largura  mínima:  50,8  mm (2  pol)  quando  centrado  usando  guias  visuais  Espessura  e

gramatura do papel: Papel de 34–413 g/m2 (9 a 110 lb.) Alimentador: Até 75 folhas (20

lb./80  g/m2).  Processa  documentos  de  pequena  dimensão,  tais  como  cartões  de

identificação, cartões rígidos com efeito de alto-relevo e cartões de seguros. Detecção de

documento: Detecção de multialimentação ultrassônica; Proteção inteligente de documento

Conectividade: Compatível com USB 2.0 de alta velocidade, USB 3.0 Software fornecido

MAC:  NEWSOFT PRESTO!  PAGEMANAGER;  NEWSOFT PRESTO!  BizCard  XPRESS;

driver  TWAIN2 (disponível  somente  através de  download online)  Leitura  de códigos  de

barras: Um por folha: Interleaved 2 de 5, Code 3 de 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E,

EAN-13, EAN-8, PDF417 Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e

PDF pesquisável,  PNG numa ou várias folhas Resolução óptica:  600 dpi  Resolução de

saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi Iluminação: LED duplo Sensor

de  imagem:  Scanner  CIS  baseado  em  CMOS  Recursos  de  geração  de  imagens:

Digitalização Perfect Page; Corte fixo; Corte relativo; Auto-orientação multilíngue; Rotação

ortogonal; Adicionar bordas; Remover bordas; Preenchimento de bordas Intelligent Image;

Suavização  da  cor  de  fundo;  Brilho/contraste  automático;  Equilíbrio  automático  de  cor;

35
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Preenchimento  de  orifícios  redondos/retangulares;  Nitidez;  Filtragem  de  riscos;  Ajuste

aprimorado  da  cor;  Gerenciamento  aprimorado  da  cor;  Detecção  automática  da  cor;

Remoção de folha em branco baseada no tamanho do arquivo ou conteúdo; Limiar fixo;

iThresholding; Remoção de ruído de pixel isolado; Remoção de ruído de regra da maioria;

Remoção de meio-tom; Eliminação eletrônica de cor (R, G ou B); Eliminação predominante

de cor  (1);  Eliminação múltipla de cor (até cinco);  Dual Stream; Compressão (Grupo 4,

JPEG); Mescla de imagens Painel de controle do operador: Visor LCD gráfico a cores de

quatro linhas, com quatro botões de controle do operador Dimensões: Altura: 246 mm (9,7

pol);  Largura:  330  mm (13  pol);  Profundidade:  162  mm (6,3  pol);  Peso:  3,2  kg  (7  lb.)

Consumo de energia:  Modo desligado/Em espera/Suspensão: <0,5 watts;  Em operação:

<21 watts;  Ocioso: < 14 watts Fatores ambientais:  Scanners com qualificação ENERGY

STAR; Temperatura durante a operação: 15-35° C (59-95° F) Umidade durante a operação:

15% a 80% UR Ruído acústico (nível de pressão do som na posição do operador): Modo

desligado ou pronto:  <20 dB(A) Digitalização: <50 dB(A) Requisitos elétricos: 100-240 V

(Internacional); 50-60 Hz Certificações do produto e aprovações: AS/NZS CISPR 22:2009

+A1:2010; (marca Class B RCM); CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (marca TUV

C);  Canada  CSA-CISPR  22-10  /  ICES-003  Issue  5  (Class  B);  China  GB4943.1:2011;

GB9254:2008  Class  B  (marca  CCC  S&E);  EN55022:2010  ITE  Emissions  (Class  B);

EN55024:2010 ITE Immunity (marca CE);  EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (marca TUV

GS);  IEC60950-1:2005  +A1;  Taiwan  CNS 13438:2006  (Class  B);  CNS 14336-1  (marca

BSMI); UL 60950-1:2007 R12.11 (marca TUV US); CFR 47 Part 15 (FCC Class B); marca

Argentina S Compatibilidade do SO: WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 8,1 (32

bits  e  64  bits)  WINDOWS 8  (32  bits  e  64  bits)  WINDOWS 7 SP1 (32  bits  e  64  bits)

WINDOWS SERVER 2008 (64 bits) e SERVER 2012 (64 bits) LINUX UBUNTU 14.04 (LTS)

MAC OS v. 10.8, 10.9 ou 10.10 Garantia: 48 (quarenta e oito) meses on site.

09

Nobreak NO-BREAK 1.   CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 1.1.   Tensão nominal: Bivolt

automático 115 / 127 / 220V 1.2.  Variação de tensão: 89 a 141V (rede 115V) e 175 a 262V

(rede 220V) 1.3.  Frequência de rede: 60 Hz (±5%) 1.4.  Plugue do cabo de força no Padrão

NBR 14136 2.  CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA 2.1.  Potência máxima 700VA /350W 2.2. 

Fator de Potência de 0,5 2.3.   Tensão nominal 115V/127V 2.4.   Regulação: ± 5% (para

operaçãobateria) e + 6%   10% (para operação rede) 2.5.   Frequência 60hz ± 1% (para

operação bateria) 2.6.  Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM) 2.7.  5

tomadas padrão NBR 14136; 3. CARACTERÍSTICAS GERAIS 3.1.  Cor: Preto 3.2.  Sistema

Interativo  com regulação  online  3.3.   Filtro  de  linha.  3.4.   Estabilizador  interno  com  4

estágios de regulação. 3.5.  Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica.

3.6.  Evita o consumo desnecessário das cargas da bateria. 3.7.  Possibilidade de recarga

das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga: Recarredador STRONG CHARGER

3.8.   RISC/FLASH de alta velocidade 3.9.   True RMS 3.10.   Autoteste:  ao ser ligado, o

nobreak testa os circuitos internos. 3.11.  Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).

3.12.   Circuito desmagnetizador 3.13.   Acionamento do inversor < 0,8 ms 3.14.   Alarme

audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do

tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. 3.15.   Botão liga/desliga temporizado

com função Mute 3.16.  Porta fusível externo com unidade Reserva. 3.17.  Rendimento 95%

(para operação rede) e 85% (para operação bateria) 3.18.  Bateria interna 1 bateria 12Vdc /

7Ah para autonomia de 25 minutos para 1 micro e 1 monitor 4.  PROTEÇÕES: 4.1.  Curto-

404

PE 12/2018



Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

 Fls:______
     CLDPE/AM

                   Página 45 de 73

                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.  0014  41  /2018

circuito no inversor; 4.2.  Surtos de tensão entre fase e neutro; 4.3.  Sub/sobtensão da rede

elétrica. 4.4.   Sobreaquecimento no transformador; 4.5.   Potência excedida com alarme e

posterior desligamento; 4.6.  Descarga total das baterias. 5.  GARANTIA 5.1.  Garantia de

12 (Doze) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. O fornecedor deverá

apresentar,  no momento da vistoria,  documento de extensão de garantia expedida pelo

fabricante  caso  o  produto  cotado não tenha  esta  garantia  por  padrão.  A garantia  será

devidamente comprovada junto ao fabricante no momento da vistoria técnica. Modelo de

Referência: Nobreak SMS New Station 700VA

10

MONITOR  DE  VÍDEO:  Tela  100%  plana  de  LED,  tamanho  mínimo  de  23  polegadas,

proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões de cores; Deve possuir taxa de contraste

dinâmica de no mínimo 4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); Possui três

entradas, sendo 1 (uma) do tipo HDMI (HighDefinitionMultimedia Interface) e 1 (uma) do

tipo DP (DisplayPort) e 1(uma) VGA. Não serão aceitos adaptadores para atender os tipos

de conectores solicitados; Deve possuir uma porta USB 3.0 Upstream e 2 (duas) portas

Downstream padrão USB 3.0. O ajuste de altura deve possibilitar regulações (subir/descer)

de no mínimo 10 cm (dez centímetros); O ajuste de giro deve possibilitar que o monitor seja

girado em até 90º, podendo ser utilizado tanto na posição horizontal ou vertical; Fonte de

Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC,

60Hz, com ajuste automático; A garantia do monitor deverá ser a mesma do equipamento,

devendo  ser  ratificada  na  proposta  comercial;  Os  monitores  deverão  ser  do  mesmo

fabricante do Micro Computador; Deverá possuir um cabo de conexão DisplayPort, HDMI e

um cabo de alimentação.

450

11

Data  show/  Projetor  multimídia  Características:  -Resolução  mínima:  VGA (800  X  600);

-Conexões mínimas: HDMI, USB tipo A, VGA; - Lumens: 3.200 no mínimo; -Tecnologia de

projeção: DLP; - Garantia mínima: 02 (dois) anos

03

12

Webcam, para uso em PC , conexão USB 2.0 ou superior, resolução mínima de 640 x

480/24 Bits 03 sensor CCD ou CMOS, 2 Megapixels reais e nativo colorido, microfone com

cancelamento de ruído, captura de vídeo de 30 FPS Q 640 x 480 Pixels ou superior com

foco  automático,  com correção  de  luz  automático,  captura  de  fotos  com mínimo  de  5

Megapixels não interpolados, com codec H 264 integrado. Sistemas Operacionais Windows

8.1 ou superior e MAC OSX. Garantia de 01 (um) ano.

50

13

NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS) Número mínimo de baias: 2(duas); Capacidade

mínima de armazenamento: 4TB; Bandejas de disco: hot swap; Interface interna: 2(dois)

canais  Serial  ATA II  ou superior;  Hardware para o firmware:  Processador  Dual Core de

700MHz  ou  superior,  512MB de  DRAM ou  superior;  256MB  de  memória  flash  para  o

sistema  operacional;  Interface  externa:  1(uma)  porta  Gigabit  RJ45  10/100/1000  Mbps,

2(duas)  portas USB 3.0,  1(uma) porta  USM; Deverá acompanhar 2(dois)  discos rígidos

específicos  para  o  equipamento  com  capacidade  mínima  de  2TB  cada,  7.200RPM  de

velocidade e no mínimo 64MB de cache.

Modelo de referência: Seagate Business Storage 2-Bay NAS.

18

14

SWITCH GIBABIT DE 16 PORTAS  – Padrões e protocolos:  IEEE 802.3i,  IEEE 802.3u,

IEEE 802.3ab ,IEEE 802.3x; Interface: 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000

Mbps (Auto MDI / MDIX); Capacidade de comutação: 32Gbps; Fonte de alimentação: 100-

240V CA, 50/60Hz; Deve possuir certificados: FCC. CE e RoHs.

Modelo de referência: TP-Link Switch Gigabit de 16 portas TL-SG1016D.

36
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Prazos de Entrega

O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade da DPE/AM, e com prazo de entrega não superior a 30

(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Forma de Pagamento

A forma  de  pagamento  dar-se-á,  mediante  apresentação  de  fatura  devidamente  acompanhada  das  requisições

comprovadamente  fornecidas,  cópias  da  nota  de  empenho,  recibo  e  requerimento,  taxa  de  expediente,  certidões

negativas de débito junto a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS, Divida Ativa da União, Débitos Trabalhistas e

regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme art.29, incisos III e IV da Lei 8.666/93

e Demais documentos solicitados no contrato.

Obrigações da Contratada

Efetuar  a  entrega dos  bens  em perfeitas condições,  novos,  lacrados e na  caixa,  no  prazo  e local  indicados  pela

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota

fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português,

e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir,

remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos; 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar

qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta

de contrato; 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os

maiores  de quatorze anos;  nem permitir  a  utilização do trabalho do menor  de dezoito  anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre; 

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes,

seguros,  deslocamento de pessoal,  prestação de garantia  e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir  na

execução do contrato.

Obrigações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme prazo e forma prevista neste Termo de Referência; 

Notificar a CONTRATADA, por escrito, todas as ocorrências atípicas registradas na fase de entrega e ou de garantia; 

Rejeitar no todo ou em parte os equipamentos não aprovados na fase de aceite, bem como aqueles entregues fora das

especificações técnicas definidas; 

Fiscalizar toda a execução do objeto,  inclusive durante o período de garantia,  como forma de assegurar todas as

condições estabelecidas neste Termo de Referência; e 

Aplicar à CONTRATADA, quando necessário, as sanções legais cabíveis, garantida a ampla defesa.
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Sanções Aplicáveis

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, serão aplicadas as penalidades previstas no

Decreto 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103 de 31 de maio de 2005, pág. 5 a 7, que

regulamentaram a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002.

Das Infrações e das Sanções Administrativas

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de

2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação: 

Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

Apresentar documentação falsa; 

Comportar-se de modo inidôneo; 

Cometer fraude fiscal; 

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Termo de Referência.

A Contratada que cometer  qualquer  das infrações discriminadas  no subitem acima ficará sujeita,  sem prejuízo da

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da

contratação; 

Multa: 

Moratória  de até 0,33% (trinta  e três centésimos por  cento)  por  dia  de atraso,  incidente sobre o valor da parcela

inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias. 

Compensatória de até 10% (Dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da

obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não

supere o valor total do contrato. 

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas pelo prazo de

até dois anos; 

Tal  penalidade pode implicar  suspensão de licitar  e impedimento de contratar com qualquer  órgão ou entidade da

Administração Pública Estadual.

Impedimento de licitar e contratar com o Estado e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de

inidoneidade,  previstas no parágrafo anterior,  as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente

desta aquisição: 

Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administrativo  que  assegurará  o

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na

Lei nº 9.784, de 1999. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação

enviada pela autoridade competente. 
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As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Controle de Execução

A fiscalização  da  contratação será  exercida  por  um representante  da  Administração,  ao  qual  competirá  dirimir  as

dúvidas que surgirem no curso da execução e recebimento dos bens, e de tudo dará ciência à Administração. 

O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução e

recebimento dos materiais. 

A fiscalização de  que  trata  este  item não exclui  nem reduz a  responsabilidade da  fornecedora,  inclusive  perante

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de

material  inadequado  ou  de  qualidade  inferior,  e  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  co-responsabilidade  da

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução,

indicando dia,  mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,  determinando o que for

necessário  à  regularização  das  faltas  ou  defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade

competente para as providências cabíveis.

Da Elaboração

O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Centro de Tecnologia da Informação em conformidade com as

atribuições legais e regimentais, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, com a

necessidade, interesse e conveniência da Administração, e integra o procedimento interno respectivo.

Declaração do Solicitante

Declaro que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei nº. 10.520/2002 e alterações

posteriores.

Manaus – AM,           de                       de  2018

_________________________________

Centro de Tecnologia da Informação

APROVAÇÃO
Despacho de Aprovação

(   ) Aprovado          (   ) Não aprovado

Manaus – AM,            /         / 2018.

_______________________________
Diretoria Administrativa
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro: Cidade:
CEP: E-MAIL:
Telefone: Fax:
Banco: Conta Bancária:
Nome e n.º da agência bancária:

À Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM

Ref.: Pregão Eletrônico n.º __/2018, a realizar-se em ____/____/2018.

Realizado em sessão pública eletrônica no site www.comprasgovernamentais.gov.br

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Apresentamos, abaixo, nossa proposta para ________________________,

nos termos do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.º___/2018.

Item Descrição do Material
Marca/
Modelo/

Fabricante
Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

VALOR TOTAL (R$)

1) Declaramos que estão inclusas no valor cotado todos os custos decorrentes da operação de

venda, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do

fornecimento na forma prevista no Edital.

2) Declaramos que a prestação do serviço atende às especificações do órgão.

3) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no

Edital e seus anexos.

Prazo de entrega: 

Validade da Proposta: 

Garantia:

Local e data

_________________________________________

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF n.º
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante devidamente

constituído  de  [IDENTIFICAÇÃO  COMPLETA  DO  LICITANTE]  doravante  denominado  [Licitante],  em

atendimento ao disposto no edital do  Pregão Eletrônico n.º 0xx/2018, declara, sob as penas da lei, em

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2018, por qualquer meio ou

por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer

outro  participante  potencial  ou  de fato  do  Pregão Eletrônico n.º  0xx/2018,  por  qualquer  meio  ou por

qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2018 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 0xx/2018 antes

da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,

discutido com ou recebido de qualquer integrante da DPE/AM antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para firmá-la.

Local e data

_________________________________________

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF n.º
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ANEXO IV

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos  que  a  empresa  ___________________________________________,  CNPJ  n.º

__________________________,  sediada  em  _____________(endereço)__________________,  forneceu

os serviços abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

Descrição Prazo de execução Valor Global

Cidade/data

Cargo/assinatura

Dados da empresa emitente (caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá

constar no atestado o nome, o CNPJ e o endereço da empresa)

OBS:  O cabeçalho deverá conter o timbre da pessoa jurídica de direito público ou privada emitente do

atestado.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF E NO

INCISO XVIII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93

(nome  da  empresa)  __________________________________________, inscrito(a)  no  CNPJ  n°.

___________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.

(a)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º__________________ e

do CPF n.º ___________________, DECLARA:

1)  que  está  ciente  e  concorda  com  as  condições  contidas  no  edital  e  seus  anexos,  e  que  cumpre

plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Local e data

_________________________________________

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF n.º
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR DE

HABILITAÇÃO

A empresa__________________, CNPJ n.º___________________, com sede em _____________

(endereço  completo),  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  infra-assinado,  para  cumprimento  do

previsto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º10.520/2002 e para os fins do PREGÃO n.º XX/2018, DECLARA

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Declaro também, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão de Licitação da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas que:

1.  Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa

recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações

necessários à elaboração da proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

2. Estou ciente da obrigação de, caso seja vencedor do certame e não cadastrado no SISTEMA DE

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE da  SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO

AMAZONAS – SEFAZ-AM,  efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis,  a contar da

adjudicação, sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor  dos demais licitantes

subsequentes,  sem  prejuízo  da  possibilidade  de  responder  a  procedimento  apuratório  por  eventual

retardamento da licitação;

Local e data

_________________________________________

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF n.º
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ANEXO VII

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO –

SEFAZ/AM

(cidade), ____ de ______ de ______

Ao

Setor de Cadastro do SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE SECRETARIA

DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM

Avenida André Araújo, 150 – Aleixo. 3º andar, sala 310.

CEP: 69060-000 -  MANAUS/AM

A empresa (informar a razão social, CNPJ e endereço) solicita a esse Setor o seu cadastro no

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE, dessa  SECRETARIA DA FAZENDA

DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento a documentação abaixo

listada, exigida para a efetivação do contrato:

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil; 

b) Cópia legível do comprovante (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário, etc.)

dos seguintes dados bancários:

Banco: ____________

Agência: ___________

Conta: _____________

________________________________________

Razão Social e CNPJ da empresa

Nome completo e CPF do Representante Legal
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 28.182, de 18 de dezembro de 2008, que

dispõe sobre o tratamento diferenciado concedido às Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte, nas

licitações de bens, serviços e obras na Administração Pública Estadual Direta e Indireta:

Eu,_______________,  RG___________,  legalmente  nomeado  representante  da

empresa___________,  CNPJ___________,  e  participante  do  Pregão  Eletrônico  n.º  ___________,  na

modalidade de___________, declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos

os requisitos legais,  previsto na lei,  para a qualificação como Microempresa (ou Empresa de Pequeno

Porte),  estando apta a usufruir  do tratamento diferenciado, e,  que,  não se enquadra em nenhuma das

vedações previstas no §4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06.
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ANEXO IX

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º ____/2018 – DPE/AM

OBJETO:  Registro  de  Preços  para  aquisição  de

material permanente de informática, para reposição e

ampliação  do  parque  tecnológico  desta  Defensoria

Pública  do  Estado  e  suas  Unidades,  conforme

especificações  e  condições  definidas  no  Termo  de

Referência deste edital.

Aos ............. dias do mês de ............. do ano de 2018, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas –

DPE/AM, situada na Rua Maceió, n.º 307 – Nossa Senhora das Graças - Manaus - AM., inscrita no CNPJ

sob o n.º 19.421.427/0001-91, representada neste ato pelo Sr.____________________________________,

nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Federal n.º 7.892/2013,

Decreto Estadual n.º  24.818/2005, Lei  Complementar  Federal  n.º  123/2006 e subsidiariamente pela Lei

Federal n.º 8.666/1993 e legislação pertinente e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação

da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n° ______/2018 RESOLVE registrar o preço ofertado pela

empresa fornecedora, abaixo relacionadas, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os

fornecedores  classificados  na  licitação  supracitada,  bem  como  as  cláusulas  e  condições  abaixo

estabelecidas, constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  A presente  licitação  tem  por  objeto Registro  de  Preços  para  aquisição  de  material

permanente de informática,  para reposição e ampliação do parque tecnológico desta Defensoria

Pública do Estado e suas Unidades.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL

R$
FORNECEDOR

01

Servidor  Tipo  Rack  padrão  19” com  altura  de  no
máximo 2U original do fabricante do equipamento; Novo
(sem  uso  anterior),  com  trilhos,  manuais  e  quaisquer
outros componentes necessários para instalação; Deverá
apresentar LEDs indicativos de falhas na parte frontal do
servidor; possuir projeto toolless, ou seja, não necessitar
de  ferramentas  para  abertura  do  gabinete  e
instalação/desinstalação de placas de expansão; Sistema
de  Ventilação  Possuir  ventilação  adequada  para  a
refrigeração do sistema interno do equipamento na sua
configuração máxima e dentro dos limites de temperatura
adequados  para  operação;  Ventiladores  redundantes;

18
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Fonte  de  Alimentação  Fontes  de  alimentação
redundantes e hotplugable com potência suficiente para
o funcionamento de 08 unidades de disco rígido e de 24
slots de memória ocupados; Faixa de tensão de entrada
de  100-127  VAC  e  200-240  VAC  em  60  Hz  com
chaveamento  automático  de  voltagem;  Fornecer  cabos
de alimentação para cada fonte de alimentação de forma
a possibilitar a instalação em circuitos elétricos distintos;
Processadores Equipado com 2 (dois) processadores de
6 (seis) núcleos (SixCore) ou superior, padrão x86 e x64,
originalmente concebidos para servidores; Frequência de
clock interna de no mínimo 2.5 GHz;  Cache L3 de no
mínimo 15 MB; Controladora de memória integrada com
suporte à DDR3 ou superior de, no mínimo, 1600MHz;
Link de comunicação do processador com o restante do
sistema de 6.4 GT/s ou superior; Possuir tecnologia de
otimização  para  virtualização;  Chipset  e  Slots  de
Expansão  O  chipset  deve  ser  da  mesma  marca  do
fabricante dos processadores e suportar a velocidade de
comunicação com os mesmos; Deverá possuir no mínimo
6 slots padrão PCI Express x4, x8 e x16 , sendo destes
no  mínimo  1  com  conector  do  tipo  x16;  Bios  Possuir
recursos  de controle  de permissão através de senhas,
uma para inicializar o equipamento e outra para acesso e
alterações  das  configurações;  Possuir  o  número  de
série/serviço  do  equipamento  e  campo  editável  que
permita  inserir  identificação  de  ativo  podendo  ser
consultada  por  software  de  gerenciamento;  Memória
RAM  Módulos  de  memória  tipo  DDR3  RDIMM
(Registered  DIMM),  ou  superior,  com  tecnologia  de
correção  ECC  (ErrorCorrectingCode)  e  velocidade  de
1.600 MHz ou superior;  Possuir  16 (dezesseis)  GB de
memória RAM instalada. Portas de Comunicação Todos
os  conectores  das  portas  de  entrada/saída  de  sinal
devem  ser  identificados  pelos  nomes  ou  símbolos;
Possuir  no  mínimo  4  (quatro)  portas  USB,  sendo,  no
mínimo,  2  (duas)  delas  situadas  na  parte  frontal  do
gabinete;  Interfaces  de  Rede  Possuir  no  mínimo  4
(quatro)  interfaces de  rede RJ45 de 1Gbps e  1  (uma)
interface  10GB SFP+,  uma  placa  Fiber  Chanel  de  no
mínimo 8GBPS dual port; - As interfaces de rede devem
ser possuir a tecnologia TOE (TCP/IP OffloadEngine) ou
equivalente;  Controladora  RAID  Controladora  RAID,
compatível  com discos rígido padrão SAS e SATA com
Interface  de  6Gb/s;  Suportar  RAID  1  e  5;  Suportar
expansão  de  capacidade  de  forma  online;  Permitir
detecção  e  recuperação  automática  de  falhas  e
reconstrução, também de forma automática, dos volumes
de  RAID  sem  impacto  para  as  aplicações  e  sem
necessidade  de  reiniciar  o  equipamento;  Suportar
SelfMonitoring;  Armazenamento  Deverá  ser  fornecido
com 4 (quatro) unidades de discos rígidos, tipo SAS de
2,5 pol de no mínimo 1 TB bruto com velocidade de 7.200
RPM e interface de 6Gb/s; Não serão aceitos discos em
gabinetes  externos  ao  servidor;  11.  Baias  para
dispositivos  de  armazenamento  -  Interface  de
comunicação  SAS;  -  Deverão  ser  Hot-swap/HotPlug;  -
Deverão  suportar  no  mínimo  8  (oito)  discos  de  2,5”;
Controladora  de  Vídeo  Onboard  ou  placa  de  vídeo;
Barramento  compatível  com  PCI  ou  PCI  Express;
Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de
vídeo de mínimo de 8 MB; Resolução gráfica de 1280 x
1024  pixels  ou  superior;  Unidade  de  Leitura  de  DVD-
ROM  Possuir  1  (uma)  unidade  de  leitura  de  CD/DVD
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interna ao gabinete; Compatível com leitura de mídias CD
e  DVD;  Gerenciamento  e  Inventário  O  equipamento
ofertado deverá possuir placa de gerenciamento remoto
que possibilite o gerenciamento “outofband”  através de
porta RJ45, não sendo essa nenhuma das interfaces de
controladora de rede; A placa de gerenciamento deve ter
total  compatibilidade  com  o  mesmo  e  integração  total
com  software  de  gerenciamento  solicitado;  Utilizar  de
protocolos para criptografia SSL para acesso a console
WEB e SSH para console CLI; Permitir controle remoto
tipo virtual  KVM mesmo quando o sistema operacional
estiver  inoperante;  Suportar  autenticação  via  Active
Directory;  Possuir  tecnologia  de  mídia  virtual
possibilitando  que  drivers  do  tipo  CD/DVD/Floppy
localizados em estação de gerenciamento remota, sejam
emulados no servidor gerenciado, permitindo inclusive a
inicialização (boot) através dessa mídia; Capacidade de
monitorar  o  consumo  de  energia  do  servidor;  Permitir
desligar  e  reiniciar  o  servidor  através  da  console  de
gerenciamento,  mesmo  em  condições  de
indisponibilidade  do  sistema  operacional;  Realizar
inventário de hardware, BIOS e firmware; Suportarupdate
de Bios e firmware; Emitir alertas de falha de hardware e
permitir  a  criação  de  filtros  de  alertas  isolados  e
notificação  por  e-mail;  Sistema  Operacional  O
equipamento  deverá  vim  instalado  com  o  sistema
operacional Microsoft Windows Server 2012 ou superior;
O  modelo  do  equipamento  ofertado  deverá  suportar  o
sistema  operacional  RedHat  Enterprise  Linux  5.5  ou
posterior. Esse item deverá ser comprovado através do
HCL  (Hardware  CompatibilityList)  da  RedHat  no  link
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi;  Drivers
Acompanhar  mídia  de  inicialização  e  configuração  do
equipamento contendo todos  os drivers  de dispositivos
de forma a permitir a fácil instalação do equipamento ou
entregue em memória  flash embarcada no  servidor;  O
fabricante  do  equipamento  deve  disponibilizar,  no  seu
respectivo  web  site,  download  gratuito  de  todos  os
drivers  de  dispositivos,  BIOS  e  firmwares,  permitindo
todas  as  atualizações  de  melhorias  necessárias;
Acessórios Devem ser fornecidos, junto com o servidor,
todos os acessórios e cabos necessários para o pleno
funcionamento;  Kit  de  trilhos  e  braço  organizador  de
cabos para fixação dos equipamentos em rack padrão 19
polegadas, permitindo o deslizamento do equipamento a
fim  de  facilitar  a  manutenção;  Certificados  Deve  ser
entregue  certificação comprovando  que o  equipamento
está  em  conformidade  com a  norma  IEC 60950,  para
segurança  do  usuário  contra  incidentes  elétricos  e
combustão  dos  materiais  elétricos;  Serviços  de
Instalação  Serviço  de  instalação  física  no  Estado  do
Amazonas em local indicado pela contratante, incluindo a
devida  energização  para  testes  dos  equipamentos.
Garantia e suporte: - Durante o prazo de garantia será
substituída sem ônus pela contratante a parte ou peça
defeituosa.  -  O  equipamento  proposto  deverá  possuir
garantia de 5 (cinco)anos para reposição de peças, mão
de obra e atendimento On-site; - Durante o período da
garantia o atendimento para falhas de hardware deve ser
realizado  9  horas  por  dia,  5  dias  por  semana,  com
atendimento no local no próximo dia útil após abertura do
chamado; - A empresa fabricante do equipamento deverá
prover  assistência  técnica  nos  Estados  do  Amazonas
sem  qualquer  ônus  adicional  por  deslocamento;  -  A
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empresa fabricante do equipamento deverá dispor de um
numero  telefônico  tipo  0800  para  suporte  técnico  e
abertura de chamados técnicos; - Todos os drivers para
os  sistemas  operacionais  suportados  devem  estar
disponíveis na “Web Site” do fabricante do equipamento.

02

Nobreak  senoidal. Modelo  Bivolt  automático:  entrada
(115/127V~  ou  220V~)  e  saída  115V~  (sufixo  Bi).
Tomadas: 8 tomadas padrão NBR 14136 (20A). Sistema
hotswap de baterias:  permite a troca das baterias sem
desligar o nobreak. Expansão de autonomia: permite a
conexão  de  até  dois  módulos  externos  Kit  trilho  para
instalação em rack 19” incluso. Comunicação Inteligente:
portas RS232 e USB (acompanha cabo USB tipo A-B).
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro
de linha interno. Fusível rearmável. Recarga automática
das  baterias  (mesmo  com  o  nobreak  desligado).
Recarregador  “Strong Charger”,  que  permite  a  recarga
das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.
Permite  ser  ligado  na  ausência  de  rede  elétrica  (DC
Start).  Função  True  RMS:  analisa  corretamente  os
distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa
do equipamento.  Indicada para todos os tipos de rede,
principalmente  para  redes  instáveis.  Autoteste:  ao  ser
ligado  o  nobreak  testa  os  circuitos  internos.
Autodiagnóstico  de  baterias:  informa  quando  a  bateria
precisa ser substituída. Rearme automático. Bargraph de
Leds:  sinalização  completa  que  indica  potência
consumida, nível de carga da bateria, condições da rede
elétrica  e  alarmes  de  advertência.  Função  Mute
(inibe/habilita o alarme sonoro). Garantia: 01 ano.

18

03

RACK:  Largura  padrão  19  polegadas,  profundidade
mínima de 1070 mm e altura mínima de 42U (unidades
modulares) EIA-310D; - Possuir base (pés) que permita a
perfeita estabilidade do equipamento e ainda possa ser
regulável  de maneira a compensar  eventuais desníveis
no piso; - Deverá suportar carga estática de pelo menos
1350  kg;  -  Portas  frontal  e  traseira  perfuradas,  que
permitam  o  perfeito  fluxo  de  ar  para  refrigeração  dos
equipamentos  e  que  possuam  fechaduras,  evitando  o
acesso  não  autorizado  aos  equipamentos;  -  Porta
traseira bipartida.

17

04

Disco Rígido Externo - Capacidade de no mínimo 2TB
(terabytes),  Disco tipo SATA, Velocidade de rotação de
7200RPM,  Conexão  USB  3.0,  Indicador  luminoso  de
funcionamento  e  atividade,  Compatível  com  sistema
operacional Windows 7/8.1/10 Pro., Alimentação externa.
Referência:  HD  Seagate  Externo  Expansion  USB  3.0
3TB.

18

05

Access Point - Dimensões 20 x 20 x 3.65 cm Peso 290 g
(430  g  com  suporte)  Portas  2  Ethernet  Poe  (Auto
MDX,auto-sensing  10/100/1000  Mbps)  Botões  Reset
Antenas  3  Integradas  (suporta  MIMO  2x2  com
diversidade espacial) 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi Wi-Fi
Standards 802.11 a/b/g/n/ac Energia Power over Ethernet
passivo (12-24V) Fonte Alimentação 24V 1A PoE Adapter
included Consumo Máximo de Energia 9 Watts (Power
Save  Supported)  Potência  do  Cartão  (wlan)  20  dBm
(100mW) BSSID 4 por rádio Segurança Wireless WEP,
WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Certifications
CE, FCC, IC Suporte de Montagem Mounting Wall/Ceiling
(Kits inclusos); Temperatura de Operação -10°C to 70°C
Recursos  IP  Advanced  Traffic  Management,  VLAN
802.1Q QoS Advanced QoS WLAN prioritization, Guest
Traffic  Isolation  Supported,  WMM  Voice,  video,  best

18
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effort,  and  background  Qtde  de  Clientes  Simultâneos
100+Velocidades  WLAN  Suportadas  (MIMO)  802.11n
MCS0  -  MCS15  (6.5  Mbps  a  300  Mbps),  HT  20/40
Velocidades WLAN Suportadas (Wi-fi) 802.11b 1, 2, 5.5,
11 Mbps Velocidades WLAN Suportadas (Wi-fi) 802.11g
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps MARCA: Access Point
UBIQUITI  -  UNIFI  UAP  AC  PRO  –  ou  de  qualidade
superior.

06

ESTAÇÃO  DE TRABALHO  1.   PROCESSADOR:  1.1.
Processador de 4 (quatro) núcleos e 4 (quatro) cabeça
de  leitura  (threads),  com  frequência  inicial  de
processamento de no mínimo 3.2 GHz, cache de 6MB e
arquitetura  64  bits.  A  frequência  mínima  deve  ser
alcançada sem o uso de recursos de turbo ou overclock;
1.2.  Processador  no  mínimo  em  sua  penúltima
versão/geração  e  não  superior  à  14  (quatorze)
nanômetros: Processador nº i56500 1.3. Barramento de 8
GT/s;  1.4.  Arquitetura  64  bits,  com  extensões  de
virtualização  e  instruções  SSE 4.1.  2.   PLACAMÃE  e
MEMÓRIA:  2.1.  Deve  suportar  integralmente  o
processador cotado; 2.2. Possui 01 (um) slot PCI Express
x16;  2.3.  Possui  01  (um)  slot  PCI  Express  x1;  2.4.
Memória  DDR3  PC310600,  com  frequência  de
comunicação com o barramento de 1600MHz (um mil e
seiscentos  megahertz);  2.5.  8GB  (Oito  gigabytes)
divididos em 02 (dois) módulos iguais operando em “dual
channel”;  2.6.  02  (dois)  soquetes  de  memória  DIMM
DDR3, expansível  em até 16GB (dezesseis gigabytes);
2.7.  06  (seis)  interfaces  USB  3.0  (02  frontal  e  04
traseiras) e 04 (quatro) interfaces USB 2.0 (02 frontais) e
(02 traseiras)  totalizando 10 (dez)  interfaces USB;  2.8.
BIOS com as seguintes características: 2.8.1. Compatível
com  o  padrão  Plug&  Play;  2.8.2.  Deve  permitir  a
regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU;
2.8.3. Permitir a inserção de código de identificação do
equipamento  dentro  da  própria  BIOS  (número  do
patrimônio  e  número  de  série  do  equipamento);  2.8.4.
Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido
após tempo determinado pelo usuário, e religamento por
acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse
(função Suspend, Sleep ou Standby); 2.8.5. Controle de
permissões  de  acesso através  de  senhas,  sendo uma
para inicializar o computador, outra para os recursos de
administração da BIOS; 2.8.6. Implementada em Flash-
ROM  com  capacidade  de  proteção  contra  gravação,
realizada  por  software;  2.9.  Chip  de  segurança  TPM
versão  2.0  (Trusted  Platform  Module)  integrado;  2.10.
Controladora  Serial  ATA  (SATA  lII)  ou  superior  para
gerenciamento  do  disco  rígido,  com  conectores  para
ligar,  2  (duas)  unidades;  2.11.  Controladora  Serial  ATA
para  gerenciar  a  unidade  leitora  de  mídia  óptica
especificada; 2.12. Controladora de som com conectores
para  entrada,  saída  e  microfone  (podendo  ser  como
combo  ou  não)  na  parte  traseira  do  gabinete  e  com
suporte  para  conexões  de saída  e  microfone na parte
frontal  do  gabinete;  2.13.  Deverá  ser  do  mesmo
fabricante  do  microcomputador  ou  fabricada  sob  sua
especificação, não sendo aceito  o emprego de placas-
mãe de livre comercialização no mercado.  A placamãe
fornecida  deverá  ser  totalmente  compatível  com  o
processador ofertado. 3.   ADAPTADOR DE REDE: 3.1.
Adaptador  de  rede  integrado  (onboard);  3.2.  Deve
possuir  conector  RJ45 fêmea com leds indicadores de
atividade  de  rede;  3.3.  Deve  possuir  interface  padrão

256
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Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autosense e fullduplex;
3.4.  Deve  ser  configurável  totalmente  por  softwares  e
possuir  a  função  wakeonlan  instalada  e  em
funcionamento.  4.   CONTROLADORA DE VÍDEO:  4.1.
Controladora  de  vídeo  integrada  (onboard);  4.2.  Deve
possuir, 256MB (duzentos e cinquenta e seis megabytes)
de  memória  compartilhada  dinamicamente  com  a
memória do sistema; 4.3. Deve ser capaz de controlar até
dois  monitores  simultaneamente  e  possui  uma  saída
HDMI  e  2  DisplayPort  juntamente  com  adaptador
conversor Displayport para VGA, inclusive ofertando na
proposta marca e modelo do adaptador: EMPIRE CABO
DISPLAY PORT PARA VGA HDB15 CBDVGA  2796 4.4.
Resolução de 4096x2304 pixels com suporte a DirectX
12.  5.   DISPOSITIVOS  DE  ARMAZENAMENTO:  5.1.
Unidade  de  disco  rígido  interna  com  as  seguintes
características: 5.1.1. Capacidade de armazenamento de
500GB (quinhentos  gigabytes);  5.1.2.  Padrão  SATA III;
5.1.3.  Buffer  de  16MB  (dezesseis  megabytes);  5.1.4.
Velocidade  de  rotação  de  7.200  RPM  (sete  mil  e
duzentas  rotações  por  minuto);  5.2.  Unidade  de  mídia
óptica  interna  do  tipo  DVD±RW  com  as  seguintes
características: 5.2.1. Interface Serial ATA (SATA); 5.2.2.
Da  mesma  cor  predominante  do  gabinete  do
equipamento  (CPU);  5.2.3.  Indicador  luminoso  de
atividade; 5.2.4. Deve possuir mecanismo na parte frontal
da unidade que possibilite a ejeção de emergência em
caso  de  travamento  de  mídia  óptica  na  unidade.  6.  
MONITOR  DE VÍDEO:  6.1.  Tela  100%  plana  de  LED,
tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho
de 250 cd/m², 16,7 milhões de cores; 6.2. Deve possuir
taxa de  contraste dinâmica de no  mínimo 4.000.000:1;
6.3. Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); 6.4. Possui
três  entradas,  sendo  1  (uma)  do  tipo  HDMI  (High-
DefinitionMultimedia  Interface)  e  1  (uma)  do  tipo  DP
(DisplayPort)  e  1(uma)  VGA.  Não  serão  aceitos
adaptadores  para  atender  os  tipos  de  conectores
solicitados;  6.5.  Deve  possuir  uma  porta  USB  3.0
Upstream  e  2  (duas)  portas  Downstream  padrão  USB
3.0. 6.6. O ajuste de altura deve possibilitar regulações
(subir/descer)  de  no  mínimo  10  cm (dez  centímetros);
6.7. O ajuste de giro deve possibilitar que o monitor seja
girado em até 90º, podendo ser utilizado tanto na posição
horizontal ou vertical; 6.8. Fonte de Alimentação interna
para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a
240 VAC, 60Hz, com ajuste automático; 6.9. A garantia
do  monitor  deverá  ser  a  mesma  do  equipamento,
devendo ser ratificada na proposta comercial;  6.10. Os
monitores  deverão  ser  do  mesmo  fabricante  do  Micro
Computador; 6.11. Deverá possuir um cabo de conexão
DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação. MODELO:
P2317H 7.   TECLADO: 7.1. Do tipo estendido com, no
mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2;
7.2.  Teclas  Windows Logo (acesso  ao  menu Iniciar)  e
aplicação (acesso menu de atalhos;  equivale ao botão
direito do mouse); 7.3. Regulagem de altura e inclinação
do teclado; 7.4. Cabo para conexão ao microcomputador
com,  no  mínimo,  1,5m  (um  metro  e  meio)  de
comprimento;  7.5.  Conexão  USB,  sem  uso  de
adaptadores; 7.6. Bloco numérico separado das demais
teclas;  7.7.  No  caso  de  fornecimento  de  teclas  de
desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem
vir na parte superior do teclado; 7.8. A impressão sobre
as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
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apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 7.9.
Da  mesma  cor  predominante  do  gabinete  do
equipamento (CPU). 8.   MOUSE: 8.1. Tecnologia óptica;
8.2.  Dois  botões  e  botão  de  rolagem  (“scroll  wheel”),
ambidestro  (simétrico);  8.3.  Compatível  com  o  padrão
Microsoft  Optical  Technology;  8.4.  Mouse com fio,  com
conector USB, sem uso de adaptadores; 8.5. Mouse pad
com  superfície  adequada  para  utilização  com  mouse
óptico; 8.6. Da mesma cor predominante do gabinete do
equipamento (CPU). 9.  GABINETE: 9.1. Deve suportar o
peso do monitor cotado sobre o gabinete e possuir base
antiderrapante;  9.2.  Botão  de  liga/desliga  e  luzes  de
indicação de atividade da unidade de disco rígido e de
computador  ligado  (poweron)  na  parte  frontal  do
gabinete;  9.3.  Identificação  gráfica  ou  escrita  para  as
interfaces  dos  dispositivos  cotados  (p.  ex.  USB,  rede,
áudio, etc.); 9.4. Abertura sem o uso de ferramenta (tool
less);  9.5.  Permitir  a  retirada,  colocação  e  fixação  de
adaptadores (placas) de expansão PCI) e das unidades
de armazenamento  sem a  necessidade  de  retirada  de
parafusos e a utilização de ferramentas; 9.6. Sistema de
ventilação dimensionado para a perfeita refrigeração dos
componentes internos; 9.7. Cor preta, prata ou cinza ou
combinação de ambos; 9.8. Gabinete Small Desktop ou
SmallFormFactor,  horizontal,  reversível  para  minitorre,
com dimensões máximas de: 36cm de largura, 35cm de
profundidade e 11cm de altura. 9.9. Será tolerada uma
variação de até 5% para cima nas medidas indicadas;
9.10.  Deverão  ser  fornecidos  todos  os  acessórios
necessários  para  utilização  do  gabinete  na  posição
horizontal  e  vertical;  9.11.  Autofalante  integrado,  com
capacidade de reproduzir os sons de alerta gerados pelo
sistema operacional e alarmes gerados por problemas de
inicialização; 9.12. Sensor de intrusão com detecção de
abertura  do  gabinete  e  registro  de  evento;  9.13.
Fornecimento  de  cadeado  com  chave  de  segredo
individual,  apropriado  para  trancamento  do  gabinete  e
que prenda os cabos do mouse, teclado e caixas de som.
Não  serão  aceitos  cadeados  comuns  ou  travas
eletromecânicas. 10.   FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 10.1.
Alimentação 110V (cento e dez volts) e 220V (duzentos e
vinte  volts),  com  chaveamento  automático,  e  com
potência suficiente para suportar a máxima configuração
e o uso simultâneo de todos os slots e dispositivos; 10.2.
Possuir  tecnologia PFC (Power FactorCorrection)  ativa,
velocidade variável do ventilador, proteção antisurto “built
in”, suporte à tecnologia “wakeonlan” e eficiência de, no
mínimo,  87%  a  meia  carga  (tecnologia  80  plus),
comprovada através do cadastramento da fonte no sítio
www.80plus.com; 10.3. Após a configuração completa, o
equipamento deve utilizar apenas uma tomada da rede
elétrica. Será permitida a utilização de extensões (cabo
em  “Y”)  ou  réguas,  desde  que  ofertado  junto  com  o
equipamento  e  descrito  em  proposta  comercial.  11.  
SOFTWARES: 11.1. Todos os drivers da placamãe, das
controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que
se fizerem necessários para a instalação, configuração e
operação  do  equipamento  no  Microsoft  Windows  10,
deverão  ser  entregues  em  mídia  eletrônica  ou
disponibilizados  para  download  na  Internet;  11.2.  Os
equipamentos  deverão  ser  entregues  com  o  sistema
operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM pré-
instalado,  com direito  de “downgrade”  para o Microsoft
Windows  7  Professional  64  bits,  todos  no  Idioma
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Português do Brasil. 12.  OUTROS ITENS A FORNECER
12.1.  Deverão  ser  fornecidos  todos  os  drivers  dos
componentes  necessários  para  a  instalação  e
configuração do(s) equipamento(s) cotado(s); 12.2. O(s)
equipamento(s)  deverá(ão)  atender  rigorosamente  a
todas  as  especificações  técnicas  obrigatórias  exigidas,
inclusive  no  tocante  a  marcas,  modelos  dos
componentes  e  módulos  internos  e  externos.  13.  
COMPATIBILIDADE  13.1.  Todos  os  componentes,
processadores,  placa  mãe,  dispositivos,  controladoras,
unidades,  interfaces  e  subsistemas  cotados  para  os
microcomputadores,  deverão  ser  compatíveis  com  o
sistema  operacional  Microsoft  Windows  10  mediante
presença  na  lista  Windows  Catalog,  mantida  pela
Microsoft e pelo menos uma distribuição Linux, tais como:
RedHat,  Debian,  Ubuntu,  Fedora  ou  qualquer  outra,
todos  no  idioma  Português  do  Brasil;  13.2.  Para  o
microcomputador deverá ser comprovada a adequação à
norma de segurança IEC 60950 (adotada pelo Inmetro)
ou UL 60950 e Energy Star 5.0; 13.3. Atender à diretiva
RoHS (RestrictionofHazardousSubstances) quanto a não
utilização de substâncias nocivas ao meio ambiente ou
apresentar  comprovação  técnica  demonstrando  que  o
equipamento  não  é  fabricado  utilizando  substâncias
nocivas ao meio ambiente como: cádmio (Cd), mercúrio
(Hg),  cromo hexavalente (Cr(VI)),  bifenilospolibromados
(PBBs),  éteres  difenilpolibromados  (PBDEs)  e  chumbo
(Pb). 14.  GARANTIA 14.1. Garantia mínima de 36 (trinta
e  seis)  meses  (microcomputador  e  monitor  de  vídeo),
com suporte técnico de segundafeirà sextafeira, exceto
feriados,  das 8hs às  18hs,  deverá ser  comprovado na
Proposta, através de declaração do fabricante; 14.2. Os
serviços  de  reparo  dos  equipamentos  especificados
serão  executados  no  local  (ONSITE);  14.3.  O
FABRINCANTE deve possuir Central de Atendimento tipo
(0800)  para  abertura  dos  chamados  de  garantia,
comprometendose  a  manter  registros  dos  mesmos
constando  a  descrição  do  problema:  14.4.  O
FABRICANTE  também  deve  oferecer  canais  de
comunicação e ferramentas adicionais de suporte online
como  “chat”,  “email”  e  página  de  suporte  técnico  na
Internet com disponibilidade de atualizações e “hotfixes”
de  drivers,  BIOS,  firmware,  sistemas  operacionais  e
ferramentas de troubleshooting; 14.5. Durante o prazo de
garantia  será  substituída  sem  ônus  para  o
CONTRATANTE,  a  parte  ou  peça  defeituosa,  após  a
conclusão do respectivo analista de atendimento de que
há a necessidade de substituir uma peça ou recolocála
no sistema, salvo se quando o defeito for provocado por
uso inadequado; 14.6. Possuir recurso disponibilizado via
web,  site  do  próprio  fabricante  (informar  url  para
comprovação),  que  permita  verificar  a  garantia  do
equipamento  através  da  inserção  do  seu  número  de
série.  Modelo  de referência:  Computador  Dell  OptiPlex
5040 SFF.

07

NOTEBOOK 1.   PROCESSADOR: 1.1. Processador de
02 (dois) núcleos reais de processamento e 04 (quatro)
cabeças de leitura (threads), com frequência inicial de 2.4
GHz e cachê L3 de 4 MB ou superior; 1.2. Arquitetura 64
bits, com instruções SSE 4.2 e Litografia não superior à
14  nanômetros.  MODELO:  INTEL CORE i1755004  2.  
PLACA MÃE E MEMÓRIA: 2.1. Permite a instalação de
no  mínimo  (oito)  Gigabytes  de  memória  RAM;  2.2.
Memória  DDR3  PC310600,  com  frequência  de

88
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comunicação  de  1600MHz  (um  mil,  seiscentos  mega-
hertz); 2.3. 8GB (Oito gigabytes) de RAM; 2.4. 03 (três)
portas padrão USB (Universal Serial Bus) versão 3.0, não
serão aceitos adaptadores externos ou hubs; 2.5. Leitor
de cartão de memória integrado que leia  no mínimo a
tecnologia SD, não serão aceitos adaptadores externos
ou hubs. 3.   BIOS: 3. 1. Possuir senhas de Setup para
Sistema,  Administrador  e  Disco  rígido;  3.2.  Permitir  a
inserção  de  código  de  identificação  do  equipamento
dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número
de série); 3. 3. Capacidade de desligamento do vídeo e
do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e
religamento  por  acionamento  de  teclado  ou  pela
movimentação  do  mouse  (função  Suspend,  Sleep  ou
Standby).  4.   INTERFACES  E  DISPOSITIVOS
INTEGRADOS:  4.1.  01(um)  conector  HDMI;  4.2.
Controladora de Rede integrada à placa principal,  com
velocidade  de  10/100/1000  Mbits/s,  padrões  Ethernet,
FastEthernet  e  Gigabit  Ethernet,  autosense,  fullduplex,
plugandplay,  configurável  totalmente  por  software,  com
conector  padrão  RJ45;  4.3.  Controladora  de
comunicação  sem  fio  de  banda  dupla  (2x2)  com
velocidade  de  300Mbps  compatível  com  os  padrões
“802.11 a/g/n” ou “802.11 ac” e Bluetooth 4.0. Não será
aceito customização com dispositivos USB, PCMCIA ou
similares;  4.4.  Microfone  e  altofalante  integrados,  não
sendo aceito adaptadores; 4.5. Câmera de vídeo 720HD
de no mínimo 1,0 megapixels integrada ao chassi, não
sendo aceito adaptadores. 5.  TELA E CONTROLADORA
DE VÍDEO: 5.1. Tela com tecnologia de iluminação por
LED  de  14  polegadas;  5.2.  Controle  de  brilho;  5.3.
Capacidade de visualização simultânea das imagens na
tela e em um monitor externo; 5.4. Resolução mínima de
1366 x 768 pixels com profundidade de cores de 32 bits;
5.5. Controladora gráfica integrada à placa principal com
memória  dedicada  de  02  (dois)  GB  com  suporte  a
monitor  estendido,  DirectX  10.2  e  OpenGL  4.4.  6.  
DISPOSITIVOS  DE  ARMAZENAMENTO:  6.1.  Unidade
de disco rígido interna com as seguintes características:
6.1.1.  Capacidade  de  armazenamento  de  500GB
(quinhentos  gigabytes);  6.1.2.  Padrão  SATA III;  6.1.3.
Velocidade  de  rotação  de  5.400  RPM  (cinco  mil  e
quatrocentos rotações por minuto). 7.  DIMENSÕES: 7.1.
Produzido nas variações de cores preta, prata ou cinza
escuro (grafite); 7.2. Deve ter peso máximo de 1,9 Kg,
com bateria  e  discos  instalados;  7.3.  Deve possuir  as
seguintes  medidas  máximas  com  o  equipamento
fechado:  7.3.1.  Altura máxima:  2,10  centímetros;  7.3.2.
Largura  máxima:  35,00  centímetros;  Profundidade
máxima: 24,00 centímetros. 8.   TECLADO: 8.1. Teclado
padrão ABNT2 ou com 95% de correspondência com o
padrão  ABNT2.  O  equipamento  deverá  funcionar
corretamente  quando  o  Sistema  Operacional  estiver
configurado  para  o  Teclado  Brasileiro  ABNT2;  8.2.
Dispositivo  apontador  do  tipo  touchpad.  9.  
ALIMENTAÇÃO  ELÉTRICA  E  BATERIA:  9.1.  Fonte
externa  de  Alimentação  para  corrente  alternada  com
tensões  de  entrada  de  100  a  240  VAC  (+/10%),  com
ajuste  automático;  9.2.  Conector  Plug  do  cabo  de
alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão
NBR 14136; 9.3. Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium
Íon) com 3 (três) células. 10.  SOFTWARES: 10.1. Todos
os  drivers  da  placamãe,  das  controladoras,  dos
adaptadores  e  outros  dispositivos  que  se  fizerem
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necessários para a instalação, configuração e operação
do equipamento no Microsoft Windows 10, deverão ser
entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados para
download  na  Internet;  10.2.  Os  equipamentos  deverão
ser  entregues  com  o  sistema  operacional  Microsoft
Windows 10 Professional 64 bits OEM préinstalado, com
o Idioma Português do Brasil.  11.   OUTROS ITENS A
FORNECER: 11.1. Maleta de couro sintético ou nylon, do
mesmo fabricante do equipamento principal ou fabricada
sob sua especificação, para transporte do mesmo e seus
respectivos  acessórios,  possuindo  divisões  adequadas
para tal;  11.2.  Deverão ser fornecidos todos os drivers
dos  componentes  necessários  para  a  instalação  e
configuração  do(s)  equipamento(s)  cotado(s).  12.  
COMPATIBILIDADE:  12.1.  Todos  os  componentes,
processadores,  placa  mãe,  dispositivos,  controladoras,
unidades,  interfaces  e  subsistemas  cotados  para  os
microcomputadores,  deverão  ser  compatíveis  com  o
sistema  operacional  Microsoft  Windows  10  mediante
presença  na  lista  Windows  Catalog,  mantida  pela
Microsoft e pelo menos uma distribuição Linux, tais como:
RedHat,  Debian,  Ubuntu,  Fedora  ou  qualquer  outra,
todos  no  idioma  Português  do  Brasil;  12.2.  Atender  à
diretiva  RoHS  (RestrictionofHazardousSubstances)
quanto a não utilização de substâncias nocivas ao meio
ambiente  ou  apresentar  comprovação  técnica
demonstrando  que  o  equipamento  não  é  fabricado
utilizando substâncias nocivas ao meio ambiente como:
cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)),
bifenilospolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados
(PBDEs)  e  chumbo  (Pb).  13.   GARANTIA:  13.1.  O
período de Garantia Técnica deverá ser de, no mínimo,
36 (Trinta e seis) meses para todo o equipamento cotado
neste  Termo de Referência  e será contado a partir  da
data  da  emissão do  Termo de  Recebimento  Definitivo;
13.2.  Os  serviços  de  reparo  dos  equipamentos
especificados serão executados no local (ONSITE); 13.3.
Chamados poderão ser abertos pela equipe técnica da
Defensoria Pública através de “Central de Atendimento”
para abertura de chamado de Assistência Técnica,  em
dias úteis (segundafeira a sextafeira), em horário das 08h
às 18h, telefone 08009703355; 13.4. O atendimento será
do  tipo  “on  site”  mediante  manutenção  corretiva  nas
dependências da Sede da Defensoria Pública,  em dias
úteis (segundafeira a sexta-feira), em horário das 08h às
12h e das 14h às 17h, por profissionais especializados e
deverá  cobrir  todo  e  qualquer  defeito  apresentado,
incluindo o fornecimento e a substituição de peças e/ou
componentes, ajustes, reparos e correções necessárias.
Modelo de referência: Notebook Dell Vostro 5480.

08

SCANNER Velocidades de produção:  (retrato,  tamanho
carta/A4,  preto e branco,  tons de cinza,  cores)  Até 30
ppm/60  ipm  a  200  ppp  e  300  ppp  (dpi)  Modo  de
transação: 40 ppm a 200 ppp e 300 ppp - primeiras 10
folhas Volume diário recomendado: Até 3.000 folhas por
dia Configuração recomendada para o PC: INTEL CORE
2  Duo  E8200,  de  2,66  GHz  e  4  GB  de  RAM
Processamento  de  imagens:  Roda  no  PC  do  usuário
Tamanho máximo dos documentos: 216 mm x 356 mm
(8,5 pol  x 14 pol);  Modo de documentos longos: até 3
metros (118.1 pol) Tamanho mínimo do documento: 63,5
mm x 65 mm (2,5 pol x 2,56 pol); Largura mínima: 50,8
mm  (2  pol)  quando  centrado  usando  guias  visuais
Espessura e gramatura do papel: Papel de 34–413 g/m2

35
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(9 a 110 lb.) Alimentador: Até 75 folhas (20 lb./80 g/m2).
Processa documentos de pequena dimensão, tais como
cartões  de  identificação,  cartões  rígidos  com efeito  de
alto-relevo  e  cartões  de  seguros.  Detecção  de
documento:  Detecção de multialimentação ultrassônica;
Proteção  inteligente  de  documento  Conectividade:
Compatível  com USB 2.0 de alta  velocidade,  USB 3.0
Software  fornecido  MAC:  NEWSOFT  PRESTO!
PAGEMANAGER;  NEWSOFT  PRESTO!  BizCard
XPRESS; driver TWAIN2 (disponível somente através de
download online) Leitura de códigos de barras: Um por
folha:  Interleaved  2  de  5,  Code  3  de  9,  Code  128,
Codabar,  UPC-A,  UPC-E,  EAN-13,  EAN-8,  PDF417
Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP,
PDF  e  PDF  pesquisável,  PNG numa  ou  várias  folhas
Resolução  óptica:  600  dpi  Resolução  de  saída:  100  /
150  /  200  /  240  /  250  /  300  /  400  /  600  /  1200  dpi
Iluminação: LED duplo Sensor de imagem: Scanner CIS
baseado em CMOS Recursos de geração de imagens:
Digitalização  Perfect  Page;  Corte  fixo;  Corte  relativo;
Auto-orientação multilíngue; Rotação ortogonal; Adicionar
bordas;  Remover  bordas;  Preenchimento  de  bordas
Intelligent  Image;  Suavização  da  cor  de  fundo;
Brilho/contraste automático; Equilíbrio automático de cor;
Preenchimento  de  orifícios  redondos/retangulares;
Nitidez;  Filtragem de riscos;  Ajuste  aprimorado da cor;
Gerenciamento aprimorado da cor; Detecção automática
da  cor;  Remoção  de  folha  em  branco  baseada  no
tamanho  do  arquivo  ou  conteúdo;  Limiar  fixo;
iThresholding;  Remoção  de  ruído  de  pixel  isolado;
Remoção  de  ruído  de  regra  da  maioria;  Remoção  de
meio-tom;  Eliminação  eletrônica  de  cor  (R,  G  ou  B);
Eliminação predominante de cor (1); Eliminação múltipla
de cor (até cinco); Dual Stream; Compressão (Grupo 4,
JPEG);  Mescla  de  imagens  Painel  de  controle  do
operador:  Visor  LCD gráfico  a  cores  de  quatro  linhas,
com quatro botões de controle do operador Dimensões:
Altura:  246  mm  (9,7  pol);  Largura:  330  mm  (13  pol);
Profundidade:  162  mm  (6,3  pol);  Peso:  3,2  kg  (7  lb.)
Consumo  de  energia:  Modo  desligado/Em
espera/Suspensão: <0,5 watts; Em operação: <21 watts;
Ocioso:  <  14  watts  Fatores  ambientais:  Scanners  com
qualificação  ENERGY  STAR;  Temperatura  durante  a
operação:  15-35°  C  (59-95°  F)  Umidade  durante  a
operação:  15%  a  80%  UR  Ruído  acústico  (nível  de
pressão  do  som  na  posição  do  operador):  Modo
desligado ou pronto: <20 dB(A) Digitalização: <50 dB(A)
Requisitos elétricos: 100-240 V (Internacional); 50-60 Hz
Certificações do produto e aprovações: AS/NZS CISPR
22:2009 +A1:2010; (marca Class B RCM); CAN / CSA –
C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (marca TUV C); Canada
CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B); China
GB4943.1:2011;  GB9254:2008  Class  B  (marca  CCC
S&E);  EN55022:2010  ITE  Emissions  (Class  B);
EN55024:2010  ITE  Immunity  (marca  CE);  EN60950-
1:2006  +A1,+A11,+A12  (marca  TUV  GS);  IEC60950-
1:2005  +A1;  Taiwan  CNS 13438:2006  (Class  B);  CNS
14336-1 (marca BSMI); UL 60950-1:2007 R12.11 (marca
TUV  US);  CFR  47  Part  15  (FCC  Class  B);  marca
Argentina S Compatibilidade do SO: WINDOWS 10 (32
bits  e  64  bits)  WINDOWS  8,1  (32  bits  e  64  bits)
WINDOWS 8 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 7 SP1 (32
bits  e  64  bits)  WINDOWS  SERVER  2008  (64  bits)  e
SERVER  2012  (64  bits)  LINUX  UBUNTU  14.04  (LTS)
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MAC OS v. 10.8, 10.9 ou 10.10 Garantia: 48 (quarenta e
oito) meses on site.

09

Nobreak  NO-BREAK  1.   CARACTERÍSTICAS  DE
ENTRADA 1.1.   Tensão nominal: Bivolt automático 115 /
127 / 220V 1.2.   Variação de tensão: 89 a 141V (rede
115V)  e  175 a 262V (rede 220V)  1.3.   Frequência  de
rede:  60  Hz  (±5%)  1.4.   Plugue  do  cabo  de  força  no
Padrão NBR 14136 2.   CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA
2.1.   Potência  máxima  700VA /350W  2.2.   Fator  de
Potência de 0,5 2.3.   Tensão nominal  115V/127V 2.4.  
Regulação: ± 5% (para operaçãobateria) e + 6%   10%
(para operação rede) 2.5.   Frequência 60hz ± 1% (para
operação  bateria)  2.6.   Forma  de  onda  Senoidal  por
aproximação (retangular PWM) 2.7.   5 tomadas padrão
NBR 14136; 3. CARACTERÍSTICAS GERAIS 3.1.   Cor:
Preto 3.2.  Sistema Interativo com regulação online 3.3. 
Filtro de linha. 3.4.  Estabilizador interno com 4 estágios
de regulação. 3.5.  Permite que o nobreak seja ligado na
ausência  de  rede  elétrica.  3.6.   Evita  o  consumo
desnecessário das cargas da bateria. 3.7.   Possibilidade
de recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos
de  carga:  Recarredador  STRONG  CHARGER  3.8.  
RISC/FLASH de alta velocidade 3.9.   True RMS 3.10.  
Autoteste:  ao  ser  ligado,  o  nobreak  testa  os  circuitos
internos. 3.11.  Inversor sincronizado com a rede (sistema
PLL). 3.12.  Circuito desmagnetizador 3.13.  Acionamento
do  inversor  <  0,8  ms  3.14.   Alarme  audiovisual:
sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e
sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida
útil da bateria. 3.15.  Botão liga/desliga temporizado com
função Mute  3.16.   Porta  fusível  externo com unidade
Reserva. 3.17.  Rendimento 95% (para operação rede) e
85%  (para  operação  bateria)  3.18.   Bateria  interna  1
bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia de 25 minutos para
1 micro e 1 monitor 4.  PROTEÇÕES: 4.1.  Curto-circuito
no inversor; 4.2.   Surtos de tensão entre fase e neutro;
4.3.   Sub/sobtensão  da  rede  elétrica.  4.4.  
Sobreaquecimento  no  transformador;  4.5.   Potência
excedida  com  alarme  e  posterior  desligamento;  4.6.  
Descarga total das baterias. 5.  GARANTIA 5.1.  Garantia
de  12  (Doze)  meses,  do  fabricante,  para  todos
componentes e peças. O fornecedor deverá apresentar,
no  momento  da  vistoria,  documento  de  extensão  de
garantia expedida pelo fabricante caso o produto cotado
não  tenha  esta  garantia  por  padrão.  A  garantia  será
devidamente  comprovada  junto  ao  fabricante  no
momento  da  vistoria  técnica.  Modelo  de  Referência:
Nobreak SMS New Station 700VA.

404

10

MONITOR  DE  VÍDEO:  Tela  100%  plana  de  LED,
tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho
de 250 cd/m², 16,7 milhões de cores; Deve possuir taxa
de  contraste  dinâmica  de  no  mínimo  4.000.000:1;
Resolução  Full  HD  (1920  x  1080  pixels);  Possui  três
entradas,  sendo  1  (uma)  do  tipo  HDMI  (High-
DefinitionMultimedia  Interface)  e  1  (uma)  do  tipo  DP
(DisplayPort)  e  1(uma)  VGA.  Não  serão  aceitos
adaptadores  para  atender  os  tipos  de  conectores
solicitados; Deve possuir uma porta USB 3.0 Upstream e
2 (duas) portas Downstream padrão USB 3.0. O ajuste de
altura  deve possibilitar  regulações (subir/descer)  de no
mínimo 10 cm (dez centímetros); O ajuste de giro deve
possibilitar  que  o  monitor  seja  girado  em  até  90º,
podendo  ser  utilizado  tanto  na  posição  horizontal  ou
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vertical;  Fonte  de  Alimentação  interna  para  corrente
alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC,
60Hz,  com  ajuste  automático;  A  garantia  do  monitor
deverá  ser  a  mesma  do  equipamento,  devendo  ser
ratificada na proposta comercial;  Os monitores deverão
ser do mesmo fabricante do Micro Computador; Deverá
possuir  um cabo de  conexão DisplayPort,  HDMI e um
cabo de alimentação.

11

Data  show/  Projetor  multimídia  Características:
-Resolução  mínima:  VGA  (800  X  600);  -Conexões
mínimas: HDMI, USB tipo A, VGA; - Lumens: 3.200 no
mínimo;  -Tecnologia  de  projeção:  DLP;  -  Garantia
mínima: 02 (dois) anos.

03

12

Webcam,  para  uso  em  PC  ,  conexão  USB  2.0  ou
superior,  resolução  mínima  de  640  x  480/24  Bits  03
sensor  CCD  ou  CMOS,  2  Megapixels  reais  e  nativo
colorido, microfone com cancelamento de ruído, captura
de vídeo de 30 FPS Q 640 x 480 Pixels ou superior com
foco automático, com correção de luz automático, captura
de fotos com mínimo de 5 Megapixels não interpolados,
com  codec  H  264  integrado.  Sistemas  Operacionais
Windows 8.1 ou superior e MAC OSX. Garantia de 01
(um) ano.

50

13

NETWORK  ATTACHED  STORAGE  (NAS) Número
mínimo  de  baias:  2(duas);  Capacidade  mínima  de
armazenamento:  4TB;  Bandejas  de  disco:  hot  swap;
Interface interna: 2(dois) canais Serial ATA II ou superior;
Hardware  para  o  firmware:  Processador  Dual  Core  de
700MHz  ou  superior,  512MB  de  DRAM  ou  superior;
256MB  de  memória  flash  para  o  sistema  operacional;
Interface  externa:  1(uma)  porta  Gigabit  RJ45
10/100/1000 Mbps, 2(duas) portas USB 3.0, 1(uma) porta
USM;  Deverá  acompanhar  2(dois)  discos  rígidos
específicos para o equipamento com capacidade mínima
de  2TB  cada,  7.200RPM  de  velocidade  e  no  mínimo
64MB de cache.
Modelo de referência: Seagate Business Storage 2-Bay
NAS.

18

14

SWITCH  GIBABIT  DE  16  PORTAS  –  Padrões  e
protocolos:  IEEE  802.3i,  IEEE  802.3u,  IEEE  802.3ab
,IEEE  802.3x;  Interface:  16 portas  RJ45  com  Auto
Negociação  10/100/1000  Mbps  (Auto  MDI  /  MDIX);
Capacidade  de  comutação:  32Gbps;  Fonte  de
alimentação:  100-240V  CA,  50/60Hz;  Deve  possuir
certificados: FCC. CE e RoHs.
Modelo  de  referência:  TP-Link  Switch  Gigabit  de  16
portas TL-SG1016D.

36

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA

2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional com característica de

compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações,

conforme o inciso III do § 3.° do art. 15 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a CONTRATANTE não estará

obrigada a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitando

a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em

igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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3.1. A partir da emissão de Nota de Empenho, Ordem de Serviço e 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.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada a partir de sua assinatura.

3.3. Mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços, estará caracterizado o compromisso de

fornecimento do material.

3.4. Os serviços prestados serão executados de acordo com o edital e o Termo de Referência,

com a proposta vencedora da licitação, bem como com as cláusulas da presente Ata.

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

4.1. Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,  poderá ser acrescido ou

suprimido até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial, obedecidas as disposições contidas no

artigo 65 da Lei n.º 8.666/93.

4.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço

praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução

de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será

liberado do compromisso assumido. 

4.4.  Na hipótese  do  parágrafo  anterior,  a  CONTRATANTE convocará  os  demais  fornecedores

visando igual oportunidade de negociação. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR,

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a CONTRATANTE

poderá:

4.5.1.  Liberar  o  FORNECEDOR  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de  penalidade,

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do

pedido de fornecimento.

4.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo

êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando

as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O local e o prazo da prestação dos serviços deste objeto deverá ocorrer de acordo com o

Termo de Referência desta licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1.  O pagamento  deverá ocorrer  de acordo com o item Forma de Pagamento do Termo de

Referência.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, a CONTRATANTE poderá aplicar

à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e

penal cabíveis.

7.2.  Além das  penalidades a  serem previstas  no  contrato,  a  empresa  vencedora  da  licitação

sujeitar-se-á a multa, igual ao valor da categoria do funcionário, quando este não for substituído dentro do

prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de reincidência, este valor dobrará.

7.3. Caso a situação persista e ultrapasse 45 (quarenta e cinco) dias sem a devida substituição

será autuado Processo Administrativo para apuração de responsabilidade por perdas e danos que venham

a ser causados ao interesse público e da possibilidade de aplicação de multas e rescisão contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

8.1. Os órgãos que não participaram do procedimento licitatório, quando desejarem poderão fazer

uso da Ata de Registro de Preços, devendo consultar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas para

manifestação sobre a possibilidade de adesão.

8.1.1.  O  total  das  adesões  não  poderá  exceder  ao  quíntuplo  do  quantitativo  de  cada  item

registrado na ata do órgão gerenciador e órgãos participantes.

8.1.2. As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão e entidade, a 100% (cem por

cento) dos quantitativos dos itens previstos no instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de

Preços para a DPE e órgãos/entidades participantes.

8.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE , para

que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidas a ordem

de classificação.

8.3.  Caberá  ao  FORNECEDOR  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  observadas  as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízos dos quantitativos

registrados  em  Ata,  desde  que  este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  assumidas  com  o

CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços

praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  serviços  ou  bens  registrados,  cabendo  a

Defensoria Pública promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas

na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993.

9.2. Quando o preço registrado tornar-se superior  ao preço praticado no mercado por  motivo

superveniente, a DPE/AM convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores

praticados pelo mercado.

9.2.1.  Os  fornecedores  que  não  aceitarem  reduzir  seus  preços  aos  valores  praticados  pelo

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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9.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores

de mercado observará a classificação original.

9.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não

puder cumprir o compromisso, a DPE/AM poderá:

I. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes

apresentados; e

II. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

9.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a DPE/AM deverá proceder à revogação da ata de

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

9.4 - O registro do fornecedor será cancelado quando:

I. descumprir as condições da ata de registro de preços;

II. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido nesta Ata de

Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

III.  não  aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar  superior  àqueles

praticados no mercado; ou

IV. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no

art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.

9.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens I, II e IV será formalizado por

despacho da DPE/AM, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRIVAS

10.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de

registro de preços, o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital e seus anexos, apresentar

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude

fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de

multa de até 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação ou do valor contratado, conforme o

caso, e demais cominações legais.

10.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa, de acordo com

o estabelecido Ata de Registro de Preços.

10.3.  As multas poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pela Defensoria

Pública do Estado do Amazonas ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

10.4. Serão aplicados subsidiariamente ao previsto no item 10.1, pela inexecução total ou parcial

da Ata de Registro de Preços, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:
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a) advertência;

b) multa, graduável conforme a gravidade da infração;

c)  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a

Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade.

10.5. A aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item anterior e a prevista no

item 26.1 poderão ser aplicadas juntamente com a sanção prevista na alínea “b” do item anterior.

10.6. O não comparecimento do licitante vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços e o

contrato, no prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a proposta,

ficando sujeito às sanções estabelecidas neste edital.

10.7. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Defensor

Público Geral, na forma do parágrafo único do art. 13, da Resolução n.º 28, de 03 de junho de 2014 –

Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas – CSDPE/AM.

10.7.1. O Defensor Público Geral, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado

o princípio da proporcionalidade.

10.8. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores (SICAF).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a presente licitação poderá ser:

a)  Adiada,  por  conveniência  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do Amazonas,  devidamente

justificada;

b) Revogada, a juízo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, se considerada inoportuna

ou  inconveniente  ao  interesse  público,  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

c) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer

escrito  e  devidamente  fundamentado  na  defesa  do  interesse  do  serviço  público  e  de  acordo  com  a

legislação vigente.

11.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

11.3. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes

neste presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.

11.4.  É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços

com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha

reta, colateral  ou por afinidade, até o terceiro grau,  inclusive,  de ocupantes de cargos de direção e de

assessoramentos vinculados ao da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.
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11.5. Na contagem dos prazos  deste  edital  será excluído o  dia  de  início  e  incluído o  dia  do

vencimento,  considerando-se o expediente  normal deste  órgão,  de segunda a sexta-feira,  das 8 às 14

horas, salvo expressa disposição em contrário.

11.6.  Integram esta Ata o Edital do Pregão, na forma eletrônica,  n.º ____/2018, os anexos e a

proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supra citado. 

11.7. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na Lei n.°

8.666/1993, no Decreto n.° 7.892/2013, na Lei n.° 10.520/2002, no Decreto n.° 3.555/2000 e no Decreto n.°

5.450/2005, com suas alterações.

11.8.  Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital  do Estado do Amazonas,  para dirimir

quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assim ajustadas, obrigando-se por si e sucessores, as partes firmam o presente instrumento

em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Manaus,       de                        de 2018.

Pelo CONTRATANTE:

___________________________________

Pelo CONTRATADA:

___________________________________

TESTEMUNHAS:

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass:________________________

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass:________________________
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