
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2014

PROCESSO Nº 345/2014

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Razão Social: _______________________________________________________________

C.N.P.J. Nº: _________________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________

Cidade: ______________  Estado: ________ Fone: ______________ Fax: _______________

Pessoa para contato: ________________________________________________________

RECEBEMOS ATRAVÉS DO:

     ACESSO À PÁGINA   HYPERLINK "http://www.e-

negociospublicos.com.br/" www.e-negociospublicos.com.br 

     ACESSO À PÁGINA   HYPERLINK "http://

www.tvcultura.com.br/" www.tvcultura.com.br 

NESTA DATA, CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA.
Local: ______________________, ______ de ___________________ de 2014.

_______________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este Setor e essa Empresa, solicitamos a V. 

Sa., preencher o recibo de entrega do Edital e remeter à TV CULTURA, por e-mail  
HYPERLINK "mailto:licitacao@tvcultura.com.br" licitacao@tvcultura.com.br ou Fax nº (11) 
3611-1518.

A não remessa do recibo exime o Setor de Compras da TV CULTURA, 
da responsabilidade de informar a empresa licitante, eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como quaisquer informações adicionais.   

Setor de Compras
Roberto Lima



Marcos Silva
Tel.: (11) 2182-3156/3161

 HYPERLINK 
"mailto:licitacao@tvcultura.com.br" licitacao@tvcultura.com.br



PREÂMBULO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 026/2014 
PROCESSO n° 345/2014
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou HYPERLINK "http://
www.bec.fazenda.sp.gov.br/"www.bec.fazenda.sp.gov.br

OFERTA DE COMPRA: 121101120452014OC00032
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 
21/07/2014
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 31/07/2014 – às 
09h00min
A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, por 
meio do pregoeiro designado pelo Senhor Diretor Administrativo e Financeiro, 
usando a competência delegada pelos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto 
estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, do Decreto 
estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, torna público que se acha aberta, 
nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio 
do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 
Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com 
utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 345/2014, objetivando o 
fornecimento de  EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, que será regida pela Lei 
federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de 
junho de 2005, pelo regulamento anexo a Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro 
de 1989, do Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, da 
Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, as disposições do 
Regulamento de Compras e Contratos desta Fundação e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico após o 
registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento de seus 
representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo 
- CAUFESP.

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e 
hora mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro 
com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em 
epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

I - DO OBJETO
1. A presente licitação tem por objeto o fornecimento de EQUIPAMENTOS DE 



INFORMÁTICA, conforme especificações técnicas e condições constantes 
do Memorial Descritivo, que integra este edital como Anexo I.

II - DA PARTICIPAÇÃO
1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a 

Administração Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em 
atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de 
senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado 
os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que 
disciplina a inscrição no referido Cadastro.

1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão 
em nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso, 
deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam 
a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do 
Sistema BEC/SP.

1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a 
serem cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de 
representantes e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao 
acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema 
BEC/SP, declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste 
qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua 
contratação, que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, 
relativos a Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico.

3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão 
eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como 
pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, 
inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.

4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, 
em cada pregão eletrônico.

5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as 
condições e obrigações inerentes ao certame.

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem 
como para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal 
previsto na alínea “f”, do subitem 9, ambos do item V, deste edital, a 
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte que preencha 
as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488, de 
15/06/2007, deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP.

III - DAS PROPOSTAS
1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no 

endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção 



PREGAO – ENTREGAR PROPOSTA, desde a divulgação da íntegra do 
edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no 
preâmbulo, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de 
que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do edital.

2. A Proposta deverá conter o preço Unitário e Total, por item, em moeda 
corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas 
e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento de 
objeto da presente licitação.

2.1 Nos preços a Licitante deverá considerar a isenção de ICMS, conforme 
artigo 55, do ANEXO I, do Decreto Estadual nº 45.490/00, alterado pelo 
Decreto Estadual nº 48.034, de 19/08/03 (para operações internas), 
apontando ao lado, o respectivo valor a ser deduzido.

3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.

4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

5. Em campo próprio do formulário eletrônico de encaminhamento da proposta 
deverá ser anexado arquivo contendo, planilha/proposta, conforme modelo 
constante do Anexo V, do Edital, devidamente preenchida com os preços 
unitários e total ofertados.

5.1 Só serão aceito arquivos contento o anexo indicado no subitem 5, deste 
item III, elaborado no(s) formato(s) indicado(s) no formulário eletrônico 
de encaminhamento da proposta.

5.2 Havendo divergência entre os valores consignados no anexo indicado 
no subitem 5, deste item III, e os valores indicados no formulário 
eletrônico de encaminhamento da proposta, prevalecerão estes últimos.

5.3 Ao elaborar o arquivo indicado no subitem 5, deste item III, a licitante por 
meio de acesso ao campo “propriedade”, deverá apagar as 
informações relativas à “Títulos”, “Autor” e “Empresa”, ou qualquer 
outras que possam identificar autor da proposta, sob pena de 
desclassificação.

IV - DA HABILITAÇÃO
1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, 

do item V, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir 
relacionados, os quais dizem respeito a:

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 
individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na 



Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou 
cooperativa;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e 
Municipal, da sede da licitante;

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade 
Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e 
dívida ativa da União.

f) Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, onde comprove ter fornecido equipamentos 
com características semelhantes ao objeto do presente edital, onde 
conste, inclusive, declaração de inexistência de qualquer fato 
desabonador em relação à licitante ficando reservado à Fundação Padre 
Anchieta o direito de solicitar cópia do contrato a que se refere tal 
documento.

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
1.5.1 - Declaração subscrita por representante legal da licitante, elaborada em 



papel timbrado, atestando que:

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, em 
obediência ao Anexo do Decreto Estadual nº 42.911, de 06/03/1998, 
conforme modelo constante do ANEXO III.

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
inclusive em virtude das disposições da Lei estadual nº 10.218, de 12 de 
fevereiro de 1999, conforme modelo constante do ANEXO IV.

1.5.2 – As declarações exigidas nos subitens 1.4 e 1.5, deste item IV, deverão 
ser enviadas por meio de fac-símile para o número nº (0xx11) 3611-1518 
ou para o endereço eletrônico licitacao@tvcultura.com.br, por ocasião da 
verificação dos dados e informações do autor da oferta de compras 
aceitas, prevista na alínea “a”, do subitem 9, do item V, deste edital.

2. –DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 -Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, 

a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e 
oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas.

V – DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO
1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão 

pública do pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a 
sua divulgação, pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem 
crescente de preços.

2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.1. Serão desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 
Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes;

c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a 
sua identificação.

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes.

2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo 
sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.

3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das 
propostas classificadas e das desclassificadas.

4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes 



detentoras de propostas classificadas.

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema 
eletrônico.

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e 
decrescentes inferiores ao do último valor apresentados pela própria 
licitante ofertante, observada, ambos os casos, a redução mínima entre 
eles de:

R$ 80,00 (oitenta reais) Para o item 01
R$ 20,00 (vinte reais) Para o item 02
R$ 100,00 (cem reais) Para o item 03
R$ 115,00 (cento e quinze reais) Para o item 04
R$ 26,00 (vinte e seis reais) Para o item 05
R$ 34,00 (trinta e quatro reais) Para o item 06
R$ 26,00 (vinte e seis reais) Para o item 07
R$ 123,00 (cento e vinte e três 
reais)

Para o item 08

R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete 
reais)

Para o item 09

R$ 363,00 (trezentos e sessenta e 
três reais)

Para o item 10

R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e 
dois reais)

Para o item 11

R$ 86,00 (oitenta e seis reais) Para o item 12
R$ 9,00 (nove reais) Para o item 13
R$ 50,00 (cinquenta reais) Para o item 14

R$ 29,00 (vinte e nove reais) Para o item 15
R$ 9,00 (nove reais) Para o item 16

aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o 
primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do 
mesmo valor.

4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o 
preço unitário por item.

4.2. A etapa de lances terá a duração inicial de 15 (quinze) minutos.

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo 



sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lances 
admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o 
subitem 4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.

4.2.1.1 Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas 
no subitem 4.2.1, a duração da prorrogação encerrar-se-á, 
automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do 
registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação.

4.3.No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 
eletrônico:

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no 
sistema e respectivos valores;

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

4.4. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de 
duração indicados no subitem 4.2.

5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, 
contendo a classificação final, em ordem crescente de valores.

5.1.Para essa classificação, será considerado o último preço admitido de cada 
licitante.

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será 
assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que 
preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 
11.488, de 15/06/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes 
regras:

6.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte, que preencha as condições 
estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, 
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam 
iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor 
classificada, será convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço 
inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena 
de preclusão do direito de preferência.

6.1.1 A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de 
haver propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1.

6.2.Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 
preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas 
e empresas de pequeno porte, que preencha as condições estabelecidas no 
artigo 34, da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, cujos valores das 
propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.1.

6.3.Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que 
trata o subitem 5, seja microempresa ou empresa de pequeno porte que 
preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488, 



de 15/06/2007, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, 
desde logo, à negociação do preço.

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida 
com base nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com 
base na classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de 
mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço.

8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo, motivadamente, a respeito.

8.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada 
pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

8.2 O pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os 
esclarecimentos que julgar necessários.

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao 
julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes:

a) verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, 
constantes do CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item 
IV, deste edital;

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam 
aos requisitos estabelecidos no item IV, deste Edital, o Pregoeiro 
verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou 
falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos 
hábeis de informações;

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão 
pública, devendo ser anexados aos autos, os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente certificada e justificada;

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, 
relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação 
estabelecidos no Edital, mediante a apresentação de novos 
documentos, desde que os envie no curso da própria sessão pública do 
pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de fac-símile para o 
número 3611-1518 ou por correio eletrônico para o endereço  
H Y P E R L I N K " m a i l t o : l i c i t a c a o @ t v c u l t u r a . c o m . b r " 
licitacao@tvcultura.com.br;

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste 
subitem 9, serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por 
correio eletrônico, as declarações a que se refere o subitem 1.5.1, 
do item IV, deste edital.

d) A Fundação Padre Anchieta não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações, no 



momento da verificação a que se refere a alínea “b”, ou dos meios para 
a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, 
ambas deste subitem 9. Na hipótese de ocorrerem essas 
indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais 
omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante 
será inabilitada, mediante decisão motivada;

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos 
documentos enviados na forma constante da alínea “c”, deverão ser 
apresentados no Setor de Compras Bloco A1, na Rua Cenno Sbrighi, nº 
378 – Água Branca São Paulo/SP, em até 02 (dois) dias após o 
encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo 
ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis;

f) Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, que 
preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 
11.488, de 15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade 
fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados 
no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item IV, deste Edital, ainda que os 
mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no 
Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais 
licitantes que poderão consultar as informações cadastrais da licitante 
vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para 
tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por fac-
símile ou outro meio eletrônico.

10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9, deste item V, 
deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

11. A comprovação de que trata o subitem 10, deste item V, deverá ser efetuada 
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, 
ou positivas com efeito de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado 
a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da Fundação Padre Anchieta.

12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a 
sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos 
previstos no subitem 11, para que a licitante vencedora possa comprovar a 
regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11, deste item V.

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente 
sobre a comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os 
subitens 10 e 11, deste item V, ou sobre a prorrogação de prazo para a 
mesma comprovação, observado o disposto no mesmo subitem 11;

14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a 



habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos 
subitens 10 a 13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de 
classificação de que trata o subitem 5, do mesmo item V, examinará a oferta 
subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos 

moldes dos subitens 10 a 13, do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, 
por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, 
imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, 
exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema.

2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1”, deste 
item, o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos 
recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de 
recurso, no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e 
às demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número 
de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para 
apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos, no endereço da unidade promotora da licitação, ou seja, Setor de 
Compras Bloco A5, na Rua Cenno Sbrighi, nº 378 – Água Branca São Paulo/
SP.

2.1.Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidas por meio 
eletrônico, no sítio www.bec.sp.gov.br/ ou www.bec.fazenda.sp.gov.br opção 
RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes 
indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no Setor de 
Compras Bloco A5, na Rua Cenno Sbrighi, nº 378 – Água Branca São Paulo/
SP, observados os prazos estabelecidos no subitem 2, deste item.

3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1”, deste item, 
importará a decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o 
objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, encaminhando o 
processo à autoridade competente, para homologação.

4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatório.

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

6. A adjudicação será feita por item.



VII- DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante 

a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão 
ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão 
pública, implicará:

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o 
ponto em que foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir 
por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser 
suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes 
de nova data e horário para a sua continuidade;

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances 
pelas licitantes, até o término do período estabelecido no edital.

3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 
conclusão válida da sessão pública ou do certame.

VIII - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO
1. O objeto contratual será fornecido conforme constante do Memorial 

Descritivo - ANEXO I, do Edital, e entregue à Fundação Padre Anchieta, sita 
na Rua Cenno Sbrighi, nº 378 – Água Branca – São Paulo/SP.

. O objeto deverá ser entregue em até o dia 16/08/2014, após a confirmação do 
Pedido.

3. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 
decorrentes da entrega e do próprio fornecimento do produto.

4. A CONTRTADA deverá providenciar todos os equipamentos necessários 
para a descarga e locomoção até o local de entrega, conforme anexo I – 
Memorial descritivo.

5. Garantia do objeto contratual será conforme especificações e condições 
contidas no Memorial Descritivo, Anexo I, deste Edital.

IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
1 - O objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente em até 05 

(cinco) dias úteis, contados da data da entrega do bem, no local e endereço 
indicados no subitem 1, do item VIII, deste Edital, acompanhada da 
respectiva nota fiscal/fatura.

2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante 
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro 
Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do 



Contratante responsável pelo recebimento.

3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação ou suas condições, rejeitá-lo no todo 
ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Fundação Padre Anchieta, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar 
sua adequação ou complementação de quantidade ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1)na hipótese de adequação ou complementação, a Contratada 
deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado.

4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento 
integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de 
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

X - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efeito mediante a apresentação da nota fiscal/fatura 

devidamente atestada pela área requisitante e encaminhada à Fundação 
Padre Anchieta, sita na Rua Cenno Sbrighi, nº 378 – Água Branca São 
Paulo/SP, na seguinte forma:

a) Equipamento entregue entre os dias 1º a 15º, o pagamento será no dia 
10 do mês subseqüente;

b) Equipamento entregue entre os dias 16º a 31º, o pagamento será no dia 
23 do mês subseqüente;

2 - O documento fiscal deverá ser emitido de acordo com a legislação aplicável, 
em especial a do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias – ICMS (observado, nas operações internas, o § 1º, do artigo 
55, do ANEXO I, do Decreto Estadual nº 45.490/00, alterado pelo Decreto 
Estadual nº 48.034, de 19/08/03);

3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 
apresentação válida.

4 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome 
da Contratada no Banco do Brasil.

5 - Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de 



registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – 
CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização 
do pagamento.

XI - DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 

assinatura da Autorização de Fornecimento.

1.1 - Se, por ocasião da assinatura da Autorização de Fornecimento, as 
certidões de regularidade de débito da adjudicatária perante o Sistema 
de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) estiverem 
com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a 
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis 
de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.

1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de 
informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o 
subitem 1.1 deste item XI, mediante a apresentação das certidões 
respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a 
contratação não se realizar.

2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data 
da convocação, comparecer ao Setor de Compras Bloco A5, na Rua Cenno 
Sbrighi, nº 378 – Água Branca, São Paulo/SP, para assinar a Autorização de 
Fornecimento.

3 - Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos 
moldes das alíneas “10” e “11”, ou na hipótese de invalidação do ato de 
habilitação com base no disposto na alínea “e”, todas do subitem “9”, do item 
V ou, ainda, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1, 
deste item XI, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as 
demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do 
pregão, com vistas à celebração da contratação.

3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 05 (cinco) 
dias úteis, contados da divulgação do aviso.

3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo - DOE e divulgação nos endereços eletrônicos 
w w w. b e c . s p . g o v. b r o u w w w. b e c . f a z e n d a . s p . g o v. b r e 
www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos”.

3.3 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as 



disposições dos subitens 7 a 10, do item V, e subitens 1, 2, 3, 4 e 6, do 
item VI, todos deste Edital.

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta 

do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física 
ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o artigo 15, da Resolução CEGP-10 
de 19 de novembro de 2002.

2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente 
com as multas previstas na Resolução FPA nº. 005/PR/05 de 10/08/2005, 
Anexo II, deste Edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 
deverá ser registrada no CAUFESP e sítio www.sancoes.sp.gov.br.

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL
1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante 
desta licitação.

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as 
licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação.

2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14°, inciso XIII, da 
Resolução CC – 27/2006, com a redação dada pela Resolução CC 52 – 
52/2009, a ser assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.

3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes para o Pregoeiro 
até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais 
até a etapa de habilitação.

4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, 
sujeitos à publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos 
sítios eletrônicos www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e 
www.bec.sp.gov.br ou ww.bec.fazenda.sp.gov.br opção “pregao eletronico”.

5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão 
Eletrônico.

5.1.A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos, será 
formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL, 
sendo respondida pelo subscritor do Edital que decidirá no prazo de até 
1 (um) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública.

5.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada 



nova data para realização da sessão pública.

6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e 
as questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de 
Contratações Eletrônicas – DCC.

7. Integram o presente Edital:

ANEXO I - Memorial Descritivo;

ANEXO II - Cópia da Resolução FPA nº 005/PR/2005; 

ANEXO III – Declaração de situação regular perante o Ministério do 
Trabalho;

ANEXO IV – Declaração de Inexistência de fato impeditivo e 
superveniente;

ANEXO V – Modelo de Proposta;

8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo.

São Paulo, 18 de julho de 2014.

  Roberto Lima Marcos Pereira da Silva
       Pregoeiro  Coordenador de 

Suprimentos



ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

Pregão Eletrônico nº 026/2014                                -                                 
Processo nº 345/2014

Item 01
Produto MICROCOMPUTADOR – GERENCIAL 2

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 11
Deverão ser fornecidos 11 (Onze) Computadores novos e sem uso anterior.

Descrição do Produto: 

Computador, com as seguintes configurações mínimas para cada equipamento:

PROCESSADOR 

1.1. Deverá ser fornecido com 1 processador intel Core i7 ou superior instalado, com tecnologia 
Quad-Core, originalmente concebido para computadores.
1.2. A frequência de clock deverá ser no mínimo de 3,4Ghz, sem utilização de overboost ou 

tecnologia 
de aumento de frequência, com tecnologia Intel VPro para segurança, consumo energetico 

máximo de 
84 Watts(TDP), QPI 5GT/s
1.3. Deverá possuir cache inteligente de no mínimo 8Mb.
1.4. Deverá possuir no mínimo 4 núcleos e 8 threads.
1.5. Deverá possuir arquitetura não maior que 22nm.
1.6. Deverá possuir tecnologia de Virtualização e Hyper-Threading.
1.7 Tecnologia Vpro e chipset TPM instalados

MEMÓRIA RAM 

2.1. Deverão ser fornecidos no mínimo 16 GBytes de memória instalada, por microcomputador, do 
tipo DDR3, 1600Mhz, ECC;
2.2. O microcomputador deverá suportar expansibilidade de memória de no mínimo 32 Gbytes.
2.3. Deverá suportar no mínimo memórias do tipo DDR3 1333 / 1600 MHz, ECC e Non ECC.

BIOS

3.1. BIOS com no mínimo 64MB, deverá ser do tipo Flash Memory EEPROM.



3.2. Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
3.3. Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o 
microcomputador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
3.4. A bios deverá dar suporte às seguintes tecnologias Plug and Play (PnP), APM 1.2, DMI 2.3, 

PCI 2.3, ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, USB Keyboard support, Hardware BIOS Virus protection, 
SMBIOS 2.7.1, UEFI 2.3.1, RTC (Real Time Clock) Wakeup;

3.5 A Placa mãe deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para 
perfeita compatibilidade.

SLOTS PCI

4.1. Disponibilizar no mínimo 2 slots de expansão PCI-E X16
4.2. Disponibilizar no mínimo 2 slots de expansão PCI-E X1 OU X4
4.3. Disponibilizar no mínimo 1 slot de expansão PCI-32

PLACA VIDEO

5.1. 01 (uma) placa de vídeo dedicada por microcomputador.
5.2. Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 2 GB. DDR5
5.3. Com no mínimo duas saídas Display Port

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

6.1. Deverá possuir no mínimo 1 disco rígido 3,5”, novo e sem uso.
6.2. Disco rígido no mínimo padrão SATA III.
6.3. Capacidade mínima de armazenamento por disco de 1 TB.
6.4. Velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm para discos padrão SATA

UNIDADE ÓTICA E INTERFACES DE COMUNICAÇÂO

7.1. Deverá possuir uma unidade ótica, leitora e gravadora de CD/DVD SATA interna.

7.2. Deverá possuir 1(uma)  interface  de  rede  RJ-45,  padrão  gigabit  ethernet integrada a 
placa-mãe, em conformidade com padrões IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3ab, 
802.3az e 802.3u.

7.3. Deverá possuir 08 portas USB externas ao gabinete sem utilização de Hubs ou placas PCI, 
sendo no mínimo 04 portas USB 3.0

MONITOR DE VÍDEO

8.1. Deverá ser fornecido 01 monitor de vídeo;
8.2. Tecnologia LED FULL HD policromático de no mínimo 23,6 polegadas;



8.3. Formato widescreen;
8.4. Resolução gráfica mínima suportada de 1920x1080 pixels a 60Hz;
8.5. Deverá possuir ajuste de altura.
8.6. Deverá possuir portas DVI-D, DP, VGA E USB.

TECLADO, MOUSE E OUTROS.

9.1. Deverá ser fornecido teclado PS2 ou USB com teclas silenciosas e ergonômico no padrão 
português do Brasil padrão ABNT Variant 2;
9.2. Deverá ser fornecido mouse PS2 ou USB, ambidestro;
9.3. Deverá ser fornecido com fonte nova tendo potência real de no mínimo 850 Watts;
9.4. Equipamento novo com todos os cabos, conectores e demais peças necessárias para o 
perfeito funcionamento no padrão brasileiro.

GABINETE

10.1. Os Computadores e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e 
calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o equipamento e as vibrações.

11. SISTEMA OPERACIONAL

11.1. Deverá ser fornecido com 01 (uma) licença do sistema operacional Windows 7 Professional 
64bits com a versão em português – Brasil, pré-instalado e acompanhado de licença OEM;
11.2 O computador ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da 
Microsoft para o sistema operacional ofertado que será comprovado através do link  
HYPERLINK "https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/" https://
sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/.

12. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

12.1 Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um 
órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Computador está 
em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipment Incluiding 
Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão 
dos materiais elétricos.
12.2 O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo 
e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com etiquetas de fácil remoção ou 
danificação. 

13. GARANTIA

13.1. Garantia de no mínimo 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento 
no local de uso dos equipamentos, sendo que, o primeiro atendimento do problema não poderá 
ultrapassar 48 horas.



14. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

14.1 Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração.



Item 02
Produto MICROCOMPUTADOR

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 38
Deverão ser fornecidos 38 (trinta e oito) Microcomputadores novos e sem uso anterior.

Descrição do Produto: 

Microcomputadores, com as seguintes configurações mínimas para cada equipamento:

1. PROCESSADOR

1.1. Possuir 1 (um) processador Intel Core i5-4570 (quatro núcleos) de 3.2GHz ou 3.8GHz 
(em modo turbo) e cache de 6MB ou superior;

1.2. Deve prover suporte nativo a virtualização;
1.3. Deve possuir assistência em hardware para instruções de criptografia AES;
1.4. Deve possuir suporte a quatro threads por núcleo;
1.5 Deve Possuir chip de segurança TPM e tecnologia Vpro

2. MEMÓRIA

2.1. Possuir 8 (oito) GB de memória RAM instalada em 2 (dois) módulos de 4 (quatro) GB DDR3 
1600MHz;

2.2. Deve suportar configurações single-channel e dual-channel;
2.3. Deve oferecer capacidade de expansão para no mínimo 32 (trinta e dois) GB;

3. PLACA-MÃE E CHIPSET

3.1. Placa-mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida e fabricada 
exclusivamente para o modelo de equipamento ofertado, não sendo aceitas placas em 
regime OEM ou customizadas;

3.2. Mínimo de 8 (oito) interfaces USB, sendo no mínimo 2 (duas) portas padrão USB 3.0 e no 
mínimo 2 (duas) na parte frontal do gabinete; Todas as portas deverão ser integradas, não 
sendo aceito placa de expansão PCI ou PCI-Express;

3.3. BIOS padrão UEFI com interface em Português e/ou Inglês;
3.4. A BIOS deve ser desenvolvida pelo fabricante do equipamento, ou exclusivamente para o 

modelo com direitos de Copyright;
3.5. Possibilidade d e  configurar senhas de Setup para Power on e Administrador;

3.6. Possuir interfaces PS/2, sendo uma para teclado e uma para mouse. Caso não possua as 
interfaces PS/2, devem ser fornecidas interfaces USB adicionais para teclado e mouse;



3.7. Possuir no mínimo 4 (quatro) interfaces SATA, sendo pelo menos 2 (duas) padrão SATA 
3.0 (6.0 Gb/s);

3.8. Possuir 1 (uma) interface VGA e 1 (uma) interface DisplayPort ou DVI nativa;
3.9 Possuir no mínimo 4 (quatro) slots de memória, que suportem  o padrão DDR3 até 

1600MHz, permitindo a expansão para no mínimo 32 (trinta e dois) GB, com suporte a Dual 
Channel;

3.10 Deve possuir no mínimo 1 (um) slot PCI, 1 (um) slot PCI Express x1 e 1 (um) slot PCI 
Express x16;

3.11 Deve prover suporte a autenticação IEEE 802.1x na interface de rede integrada para 
autenticação na rede corporativa, mesmo sem que o sistema operacional tenha sido 
inicializado;

3.12 O Chipset deve suportar características de virtualização;
3.13 O equipamento deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora 

da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT;
3.14 O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft 

NAP ou Cisco NAC);
3.15 Possuir controle remoto KVM (teclado, monitor e mouse) suportado em modo gráfico via 

hardware;
3.16 Capacidade de ligar a máquina remotamente em horário pré - agendado, mesmo se a 

máquina estiver desconectada da rede;
3.17 Chip de segurança no padrão TPM versão 1.2 ou superior, integrado a placa mãe, não 

sendo aceita solução através de slots;
3.18 Deverá prover recursos para gerenciamento de energia do equipamento em conformidade 

com o padrão ACPI 1.0;

4. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO

4.1 Unidade de Disco Rígido
4.1.1. Pelo menos 01 (uma) unidade de disco rígido, com as seguintes características:
4.1.2. Velocidade mínima  de  7.200  (sete  mil  e  duzentas)  rotações  por minuto;
4.1.3. Buffer (Cachê) de no mínimo 16 MB;
4.1.4. Capacidade mínima de 1TB;
4.1.5. Conectada à Controladora Serial ATA (SATA) 6.0 Gb/s, AHCI versão 1.2 integrada ao 

equipamento;
4.1.6. Deve possuir tecnologia SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting 

Technology);
4.2 Unidade de Mídia Óptica

4.2.1 Possuir 1 (uma) unidade leitora e gravadora de DVDs/CDs



5. INTERFACE DE VÍDEO

5.1 Controladora de vídeo com as seguintes especificações mínimas:
5.1.1. Controladora gráfica integrada ao equipamento;
5.1.2. Suporte de hardware a DirectX e OpenGL;
5.1.3. Mínimo 1 (uma) interface VGA e 2 (duas) interface Display Port o u  DVI; permitindo 
assim a utilização de 02 monitores digitais em conjunto, se as conexões forem Display Port, 
deverão ser enviados adaptadores para DVI, para conexão aos monitores solicitados, se os 
monitores possuírem conexão DVI.

6. INTERFACE DE REDE

6.1. Possuir 1(uma)  interface  de  rede  RJ-45,  padrão  gigabit  ethernet integrada a placa-mãe;
6.2. Suportar os modos de operação Full-Duplex com suporte a taxas de transferência 

10/100/1000Mbps;
6.3. Em conformidade com padrões IEEE 802.1P, 802.1Q, 802.2, 802.3, 802.3ab, 802.3az e 

802.3u;
6.4. Deve oferecer suporte aos padrões de gerenciamento e alerta: WOL, PXE, RSS e AMT;

7. INTERFACE DE SOM

7.1. Controladora de áudio com as seguintes especificações mínimas:
7.1.1. Controladora de áudio de alta-definição integrada a placa-mãe;
7.1.2. Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete de no mínimo 1W, o alto-

falante deverá entrar em modo silencioso quando fones de ouvido estiverem em 
utilização; Não serão aceitas caixa de som externas;

7.1.3. Deve possuir entrada para microfone e saída para fones de ouvido na parte frontal 
do equipamento;

8. MOUSE E TECLADO

8.1. Teclado padrão ABNT-2;
8.2. Conector tipo PS/2 ou USB sem utilização de adaptadores;
8.3. Mouse do tipo óptico;
8.4. Resolução de no mínimo 800 dpi, acompanhado de mousepad;
8.5. O tipo de conexão deverá ser PS/2 ou USB, sem utilização de adaptadores;
8.6. Possuir 2 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”;
8.7. Ambos devem ser do mesmo fabricante do equipamento e manter os mesmos padrões de 

cores;

9. MONITOR



9.1 Monitor de vídeo com tela tipo Matriz Ativa – LCD com iluminação em LED, Widescreen de 
no mínimo 19.5” (polegadas);

9.2. Interface de configuração em português e/ou inglês;
9.3. Resolução mínima de 1600 x 900 pixels a 60 Hz, dot pitch maximo de 0,28 mm;
9.4. Ângulos de visão típicos: 160 graus (vertical) e 170 graus (horizontal);
9.5. Brilho mínimo de 250 nits cd/m2, contraste de no mínimo 1000:1;
9.6. Tempo de resposta máximo de 8 ms;
9.7. Conectores padrão VGA (DB-15) e DVI-D ou Display Port;
9.8. Fonte de alimentação interna com ajuste automático de voltagem, suportando as faixas 

de tensão de 100-240VAC em 50-60Hz;
9.9. Externamente na cor semelhante ao do gabinete da CPU e com botões para ligar/

desligar e de controle digitais (Menu OSD);
9.10. Deve possuir furação padrão VESA 75mm ou 100mm para instalação em suportes;
9.11. Deve estar listado na ferramenta eletrônica EPEAT (http://www.epeat.net) como categoria
Gold, ou atender as normas TCO 6.0 e EnergyStar.

10. GABINETE

10.1 Gabinete padrão SFF (small form factor) ou desktop projetado para utilização na posição 
vertical ou horizontal;

10.2. O gabinete deverá ter características “tool less”, isso é, não há necessidade de uso de 
ferramentas para abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica; Não 
serão aceitas adaptações e parafusos recartilhados.

10.3. Deve possuir espaço próprio para instalação de cadeado ou trava tipo Kensington. Não 
serão aceitas adaptações;

10.4. Possuir indicadores liga/desliga e acesso ao disco rígido, na parte frontal;

11. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

11.1. Fonte bivolt automática com potência de no maximo de 255Watts;
11.2. Deve possuir PFC (correção de fator de potência) ativo e eficiência mínima de 85%;
11.3. Deve possuir ventiladores com velocidade de rotação variável para menores níveis de 

ruído;
11.4. Deve ser capaz de suportar a configuração máxima do equipamento;
11.5. Deve acompanhar cabo de alimentação;

12. SISTEMA OPERACIONAL

12.1. Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional OEM 64 
bits. O sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional de 64 bits deve estar pré-



instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu pleno 
funcionamento;

12.2. Deverá acompanhar mídias de reinstalação do sistema 64 Bits, seus respectivos drivers e 
softwares;

12.3. O equipamento deverá constar na HCL da Microsoft na categoria System / Desktop, 
como compatível com o sistema operacional Windows 7 Professional 64 bits.

12.4. O equipamento ofertado deverá possuir certificação de compatibilidade com pelo menos 
uma das seguintes distribuições Linux: Novell SUSE, Ubuntu, RedHat, Debian ou Librix;

13. DRIVERS E SOFTWARE

13.1. 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 melhoria necessárias;
13.2. Deverá ser disponibilizado no site do fabricante ou em mídia de CD / DVD, software de 
diagnóstico, desenvolvido pelo fabricante ou homologado por ele, que permita fazer uma 
verificação da saúde do sistema, e de seus principais dispositivos, como disco rígido, 
memória, dispositivo de áudio, vídeo, rede. Esta solução deverá ser bootável, ou seja, não 
poderá ser executada em ambiente de sistema operacional;

14. ACESSÓRIOS

14.1. Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários 
para o pleno funcionamento do mesmo;

15. OUTROS

15.1. Equipamento deve ser novo, sem uso, com todos os cabos, conectores e demais peças 
necessárias para seu perfeito funcionamento;

15.2. O equipamento deverá ser da linha corporativa do fabricante, não sendo aceito 
equipamentos da linha doméstica;

15.3. Os componentes do microcomputador deverão ser homologados pelo fabricante. Não será 
aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para 
adequação do equipamento;

16. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

16.1 Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um 
órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Computador 
está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipment 
Incluiding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes 
elétricos e combustão dos materiais elétricos.

16.2 O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo 
e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com etiquetas de fácil 
remoção ou danificação.



17. GARANTIA

17.1. Os equipamentos, incluindo monitor, devem possuir garantia por um período mínimo de 36 
(trinta e seis) meses ON-SITE, a partir da data do aceite dos equipamentos, com um 
período de disponibilidade para chamada de manutenção de 9 horas por dia, 05 dias por 
semana;



Item 03
Produto WORKSTATION – TÉCNICO 1 (Design – 

Edição)
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 12
Deverão ser fornecidas 12 (Doze) Workstations novas e sem uso anterior.

Descrição do Produto: 

Workstation, com as seguintes configurações mínimas para cada equipamento:

GABINETE 

Gabinete do tipo Torre.
A Workstation deverá ser entregue com todos os acessórios necessários para instalação em rack.
Deverá possuir 2 ventiladores de exaustão interna do gabinete. Tais fans solicitados são distintos 

de eventuais fans de fonte de alimentação.
Deverá possuir no mínimo 3 baias internas de 3 ½ para discos SATA/SAS com funcionalidade 

Tool-less., 04 Hard Drive pode ser instalado em baia externa.
Deverá possuir uma baia para drive DVDRW.
Deverá possuir em sua parte frontal:

Botão Power On/Off
Display LCD
2 (duas) portas USB.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

2.1. A Workstation deverá ser entregue com 1 fonte instalada.
2.2. A fonte deverá ser nova tendo potência real de no mínimo 600 Watts.
2.3. Faixa de tensão de entrada de 100 - 240V, 50-60Hz, capaz de sustentar a configuração 

máxima do workstation.
2.4. As fontes deverão ser certificadas IEC 60.950. Deverá ser apresentado comprovação, 

podendo ser extraída do site oficial do fabricante.
2.5. Deverá possu i r ce r t i f i cação 80+ n íve l Go ld e cons ta r no s i te h t tp : / /

www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
2.6. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação com plug de 3 pinos para cada fonte de 

alimentação fornecida.

PROCESSADOR 



3.1. A Workstation deverá ser fornecido com 1 processador Intel Core i7 instalado ou superior, com 
tecnologia Quad-Core, originalmente concebido para desktop ou  Workstation. 

3.2. A frequência de clock deverá ser no mínimo de 3,6 Ghz. 
3.3. Deverá possuir cache inteligente de no mínimo 8Mb.e QPI de 5 GT/s
3.4. Deverá possuir no mínimo 4 núcleos e 8 threads.
3.5. Deverá possuir arquitetura não maior que 22nm.
3.6. Deverá possuir tecnologia de Virtualização e Hyper-Threading.
3.7 Deve Possuir Chip de segurança TPM e tecnologia VPro.

MEMÓRIA RAM 

4.1. Deverão ser fornecidos no mínimo 32 GBytes de memória instalada, por Workstation, do tipo 
DDR3, 1600Mhz, ECC;

4.2. A Workstation deverá suportar expansibilidade de memória de no mínimo 64 Gbytes.
4.3. Deverá suportar no mínimo memórias do tipo DDR3 1333 / 1600 MHz, ECC e Non ECC;
4.4. Deverá possuir no mínimo 4 slots de expansão para memória, livres.

BIOS

5.1. BIOS com no mínimo 64MB, deverá ser do tipo Flash Memory EEPROM.
5.2. Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
5.3. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via 

disquete e/ou CD-ROM e/ou disco rígido.
5.4. Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o 

servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
5.5. A bios deverá dar suporte às seguintes tecnologias Plug and Play (PnP), APM 1.2, DMI 2.3, 

PCI 2.3, ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, USB Keyboard support, Hardware BIOS Virus protection, 
SMBIOS 2.7.1, UEFI 2.3.1, RTC (Real Time Clock) Wakeup;

5.6. A Placa mãe deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para 
perfeita compatibilidade.

SLOTS PCI

6.1. Disponibilizar no mínimo 2 slots de expansão PCI-express X16;  
6.2. Disponibilizar no mínimo 2 slots de expansão PCI-express X4;
6.3. Disponibilizar no mínimo 1 slot de expansão PCI-32;

CONECTIVIDADE DA PLACA MÃE. 

7.1. 05 (cinco) portas USB 2.0 sendo no mínimo, 4 (quatro) portas no painel traseiro.
7.2. 02 (duas) portas USB 3.0 no painel traseiro.



7.3. 2 (duas) portas serial Fast UART 16550 sendo, 1(uma) no painel traseiro e 1(uma) via header.
7.4. 02 (duas) interfaces RJ-45 LAN, sendo no mínimo 02 Gigabit on-board, 

CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD

8.1. 01 (uma) controladora de vídeo por Workstation.
8.2. Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 08 MBytes, exclusivo para vídeo.

CONTROLADORA DE VÍDEO OFF-BOARD

9.1. 01 (uma) controladora de vídeo PCI-E por Workstation.
9.2. Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 2 GBytes GDDR5, exclusivo para vídeo.
9.3. Interface de memória de 128-bit.
9.4 Velocodade de memória de 64 GB/s
9.5. 384 Cuda Cores
9.6. Resolução máxima de 3840 x 2160 x 30 bpp @ 60Hz.
9.7. Suporte a Microsoft DirectX 11.2.
9.8. 2(dois) conectores de vídeo Display Port.
9.9. 1(um) conector de vídeo DVI.

CONTROLADORA DE DISCOS 

10.1. Deverá possuir no mínimo 06 conectores Onboard.
10.2. 2(duas) portas SATA 3.0 de 6 Gb/s onboard.
10.3. 4(duas) portas SATA 2.0 de 3 Gb/s onboard.
10.4. A Controladora SATA deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5 e 10.

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 1

11.1. Deverá possuir no mínimo 1 disco rígido, novo e sem uso.
11.2. Disco rígido no mínimo padrão SATA (Serial ATA).
11.3. Capacidade mínima de armazenamento por disco de 1 TBYTE.
11.4. Velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm para discos padrão SATA
11.5. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GB/s MBytes

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 2

12.1. Deverá possuir no mínimo 1 SSD, novo e sem uso.
12.2. SSD padrão SATA III (Serial ATA).
12.3. Capacidade mínima de armazenamento de 240 GIGABYTES.
12.4. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GB/s MBytes



UNIDADE ÓTICA

13.1. Deverá possuir uma unidade ótica, leitora e gravadora de CD/DVD interna.

DRIVERS

14.1. Deverá ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de 
vídeo, unidade de DVD e demais componentes que acompanham para apoio ás instalações 
de sistema operacional.

15. MONITOR DE VÍDEO

15.1. Deverá ser fornecido 01 monitor de vídeo;
15.2. Tecnologia LED FULL HD policromático de no mínimo 23,6 polegadas;
15.3. Formato widescreen;
15.4. Resolução gráfica mínima suportada de 1920x1080 pixels a 60Hz;
15.5. Deverá possuir ajuste de altura.
15.6. Deverá possuir portas DVI-D, DP, VGA E USB.

16. TECLADO, MOUSE E OUTROS.

16.1. Deverá ser fornecido teclado PS2 ou USB com teclas silenciosas e ergonômico no padrão 
português do Brasil padrão ABNT Variant 2;

16.2. Deverá ser fornecido mouse PS2 ou USB, ambidestro;
16.3. Equipamento novo com todos os cabos, conectores e demais peças necessárias para o 

perfeito funcionamento no padrão brasileiro.

17. SISTEMA OPERACIONAL

17.1. Deverá ser fornecido com 01 (uma) licença do sistema operacional Windows 7 Professional 
64bits com a versão em português – Brasil, pré-instalado e acompanhado de licença OEM;

17.2 A Workstation ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da 
Microsoft para o sistema operacional ofertado que será comprovado através do link  
HYPERLINK "https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/" https://
sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/.

18. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

18.1 Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um 
órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Computador 
está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipment 
Incluiding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes 
elétricos e combustão dos materiais elétricos.

18.2 O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo 
e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com etiquetas de fácil remoção 
ou danificação. 



19. GARANTIA

19.1. Garantia de no mínimo 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento 
no local de uso dos equipamentos, sendo que, o primeiro atendimento do problema não 
poderá ultrapassar 48 horas.

20. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

20.1 Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração.

Item 04
Produto WORKSTATION – TÉCNICO 2 ( T.I. - 

Engenharia – Projetos)
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 07
Deverão ser fornecidas 07 (sete) Workstations novas e sem uso anterior.

Descrição do Produto:

Workstation, com as seguintes configurações mínimas para cada equipamento:

1. GABINETE 

1.1. Gabinete do tipo Torre.
1.2. A Workstation deverá ser entregue com todos os acessórios necessários para instalação
1.3. Deverá possuir 2 ventiladores de exaustão interna do gabinete. Tais fans solicitados são 

distintos de eventuais fans de fonte de alimentação.
1.4. Deverá possuir no mínimo 4 baias internas de 3 ½ para discos SATA/SAS com 

funcionalidade Tool-less.
1.5. Deverá possuir uma baia para drive DVDRW.
1.6. Deverá possuir em sua parte frontal:

1.6.1. Botão Power On/Off
1.6.2. Display LCD
1.6.3 2 (duas) portas USB.

2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

2.1. A Workstation deverá ser entregue com 1 fonte instalada.
2.2. A fonte deverá ser nova tendo potência real de no mínimo 850 Watts.
2.3. Faixa de tensão de entrada de 100 - 240V, 50-60Hz, capaz de sustentar a configuração 



máxima da workstation.
2.4. As fontes deverão ser certificadas IEC 60.950. Deverá ser apresentado comprovação, 

podendo ser extraída do site oficial do fabricante.
2.5. Deverá possui r cer t i f icação 80+ níve l Gold e constar no s i te ht tp : / /

www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
2.6. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação com plug de 3 pinos para cada fonte de 

alimentação fornecida.

3. PROCESSADOR 

3.1. A Workstation deverá ser fornecido com 1 processador Intel XEON instalador, com 
tecnologia Six-Core, originalmente concebido para Workstation, suportando a instalação de 
2º processador.

3.2. A frequência de clock deverá ser no mínimo de 2,1 Ghz. 
3.3. Deverá possuir cache inteligente de no mínimo 15Mb.e QPI de 7,2 GT/s
3.4. Deverá possuir no mínimo 6 núcleos e 12 threads.
3.5. Deverá possuir arquitetura não maior que 22nm e TDP máximo de 80 watts
3.6. Deverá possuir tecnologia de Virtualização e Hyper-Threading.
3.7. Deverá Possuir Chip de segurança TPM e Tecnologia VPro

4. MEMÓRIA RAM 

4.1. Deverão ser fornecidos no mínimo 32 GBytes de memória instalada, por Workstation, do 
tipo DDR3, 1600Mhz, ECC;

4.2. A Workstation deverá suportar expansibilidade de memória de no mínimo 512 Gbytes, 
quando o segundo processador é instalado.

4.3. Deverá suportar no mínimo memórias do tipo DDR3 1333 / 1600 MHz, ECC e Non ECC;
4.4. Deverá possuir no mínimo 8 slots de expansão para memória, livres.

5. BIOS

5.1. BIOS com no mínimo 64MB, deverá ser do tipo Flash Memory EEPROM.
5.2. Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
5.3. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via 

disquete e/ou CD-ROM e/ou disco rígido.
5.4. Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para 

inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
5.5. A bios deverá dar suporte às seguintes tecnologias Plug and Play (PnP), APM 1.2, DMI 

2.3, PCI 2.3, ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, USB Keyboard support, Hardware BIOS Virus 
protection, SMBIOS 2.7.1, UEFI 2.3.1, RTC (Real Time Clock) Wakeup;

5.6. A Placa mãe deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para 



perfeita compatibilidade.

6. SLOTS PCI

6.1. Disponibilizar no mínimo 2 slots de expansão PCI-express X16;  
6.2. Disponibilizar no mínimo 2 slots de expansão PCI-express X4;
6.3. Disponibilizar no mínimo 1 slot de expansão PCI-32;

7. CONECTIVIDADE DA PLACA MÃE. 

7.1. 05 (cinco) portas USB 2.0 sendo no mínimo, 4 (quatro) portas no painel traseiro.
7.2. 02 (duas) portas USB 3.0 no painel traseiro.
7.3. 2 (duas) portas serial Fast UART 16550 sendo, 1(uma) no painel traseiro e 1(uma) via 

header.
7.4. 02 (duas) interfaces RJ-45 LAN, sendo no mínimo 02 Gigabit on-board, 

8. CONTROLADORA DE VÍDEO ON-BOARD

8.1. 01 (uma) controladora de vídeo por Workstation.
8.2. Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 08 MBytes, exclusivo para vídeo.

9. CONTROLADORA DE VÍDEO OFF-BOARD

9.1. 01 (uma) controladora de vídeo PCI-E por Workstation.
9.2. Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 2 GBytes GDDR5, exclusivo para vídeo.
9.3. Interface de memória de 128-bit.
9.4. Velocodade de memória de 64 GB/s
9.5. 384 Cuda Cores
9.6. Resolução máxima de 3840 x 2160 x 30 bpp @ 60Hz.
9.7. Suporte a Microsoft DirectX 11.2.
9.8. 2(dois) conectores de vídeo Display Port.
9.9. 1(um) conector de vídeo DVI.

10. CONTROLADORA DE DISCOS 

10.1. Deverá possuir no mínimo 06 conectores Onboard.
10.2. 2(duas) portas SATA 3.0 de 6 Gb/s onboard.
10.3. 4(duas) portas SATA 2.0 de 3 Gb/s onboard.
10.4. A Controladora SATA deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5 e 10.

11. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 1

11.1. Deverá possuir no mínimo 1 disco rígido, novo e sem uso.



11.2. Disco rígido no mínimo padrão SATA (Serial ATA).
11.3. Capacidade mínima de armazenamento por disco de 1 TBYTE.
11.4. Velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm para discos padrão SATA
11.5. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GB/s MBytes

12. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 2

12.1. Deverá possuir no mínimo 1 SSD, novo e sem uso.
12.2. SSD padrão SATA III (Serial ATA).
12.3. Capacidade mínima de armazenamento de 240 GIGABYTES.
12.4. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GB/s MBytes

13. UNIDADE ÓTICA

13.1. Deverá possuir uma unidade ótica, leitora e gravadora de CD/DVD interna.

14. DRIVERS

14.1. Deverá ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de 
vídeo, unidade de DVD e demais componentes que acompanham para apoio ás instalações 
de sistema operacional.

15. MONITOR DE VÍDEO

15.1. Deverá ser fornecido 01 monitor de vídeo;
15.2. Tecnologia LED FULL HD policromático de no mínimo 23,6 polegadas;
15.3. Formato widescreen;
15.4. Resolução gráfica mínima suportada de 1920x1080 pixels a 60Hz;
15.5. Deverá possuir ajuste de altura.
15.6. Deverá possuir portas DVI-D, DP, VGA E USB.

16. TECLADO, MOUSE E OUTROS.

16.1. Deverá ser fornecido teclado PS2 ou USB com teclas silenciosas e ergonômico no padrão 
português do Brasil padrão ABNT Variant 2;

16.2. Deverá ser fornecido mouse PS2 ou USB, ambidestro;
16.3. Equipamento novo com todos os cabos, conectores e demais peças necessárias para o 

perfeito funcionamento no padrão brasileiro.

17. SISTEMA OPERACIONAL

17.1. Deverá ser fornecido com 01 (uma) licença do sistema operacional Windows 7 Professional 
64bits com a versão em português – Brasil, pré-instalado e acompanhado de licença OEM;

17.2 A Workstation ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da 



Microsoft para o sistema operacional ofertado que será comprovado através do link  
HYPERLINK "https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/" https://
sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/.

18. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

18.1. Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um 
órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Computador 
está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology 
Equipment Incluiding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

18.2. O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo 
e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com etiquetas de fácil 
remoção ou danificação. 

19. GARANTIA

19.1. Garantia de no mínimo 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento 
no local de uso dos equipamentos, sendo que, o primeiro atendimento do problema não 
poderá ultrapassar 48 horas.

20. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

20.1 Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração.

Item 05
Produto MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE - 

ADMINISTRATIVO
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 20
Deverão ser fornecidos 20 (vinte) Microcomputadores All-in-One novos e sem uso anterior.

Descrição do Produto: 

Microcomputadores, com as seguintes configurações mínimas para cada equipamento:

1. PROCESSADOR:

1.1. Processador Intel Core i5, ou superior, com frequência mínima de 2,9GHz.
1.2. Memória cache de no mínimo 6MB.
1.3. Deverá possuir no mínimo 4 núcleos e 4 threads.
1.4. 01 (uma) interface para headphone/microfone ou Displayport com função para áudio.



1.5. Mínimo de 01 (um) slots mini PCI Express.
1.6 Tecnologia Vpro e chipset TPM 1.2 instalados

2. BIOS:

2.1. BIOS, implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo microcomputador;
2.2. Sempre que o equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do 

fabricante do microcomputador;
2.3. Capacidade de habilitar/desabilitar: USB e demais portas;
2.4. Deverá suportar senha de acesso a BIOS e senha de “Power-on”;
2.5. A Placa mãe deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para 

perfeita compatibilidade.

3. MEMÓRIA RAM:

3.1. Memória instalada de 4 GB padrão DDR3 com velocidade mínima de 1600 Mhz;
3.2. Capacidade de expansão até 16 (dezesseis) Gigabytes;

4. ARMAZENAMENTO:

4.1. Deverá possuir no mínimo 1 disco rígido, novo e sem uso.
4.2. Disco rígido no mínimo padrão SATA (Serial ATA).
4.3. Capacidade mínima de armazenamento de 500GB.
4.4. Velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm para discos padrão SATA
4.5. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GB/s MBytes

5. CONTROLADORA DE VÍDEO:

5.1. Padrão Integrada;
5.2. Deverá ser compatível no mínimo com DirectX 10;
5.3. Suporte resolução gráfica de 1920 x 1080 pixel;
5.4. Tipo de conexão padrão DVI ou superior;

6. KIT DE AÚDIO:

6.1. Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) controladora de som, 01 
(um) Alto-falante por computador;

6.2. A controladora deverá possuir 01 (uma) saída amplificada para canais estereofônicos e 01 
(uma) entrada para microfone;

6.3. Deverá ser fornecido alto-falante interno com amplificador de sinal, de modo a eliminar o uso 
de caixas de som externas.

7. TECLADO E MOUSE:



7.1. Deverá ser fornecido teclado PS2 ou USB com teclas silenciosas e ergonômico no padrão 
português do Brasil padrão ABNT Variant 2;

7.2. Deverá ser fornecido mouse PS2 ou USB, ambidestro;
7.3. Equipamento novo com todos os cabos, conectores e demais peças necessárias para o 

perfeito funcionamento no padrão brasileiro.

8. MONITOR:

8.1. Deverá ser fornecido 01 (um) monitor de vídeo integrado ao gabinete formando um único 
volume;

8.2. Tecnologia LED FULL HD policromático de no mínimo 23 polegadas;
8.3. Formato widescreen;
8.4. Resolução gráfica mínima suportada de 1920x1080 pixels a 60Hz;
8.5. Deverá possuir ajuste de altura.

9. PORTAS DE COMUNICAÇÃO

9.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados no padrão 
de cores PC-99 System Desing Guide, bem como pelos nomes ou símbolos;

9.2.  No mínimo 06 (seis) portas USB versão 2.0, com os conectores externos na cor preta, sendo 
que pelo menos 02 (dois) estejam livres e localizadas na parte frontal do computador;

9.3. 01 (uma) porta para monitor de vídeo externo padrão VGAI, HDMI ou Display;
9.4. 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45.

10. INTERFACE PARA REDE LOCAL COM AS CARACTERÍSTICAS:

10.1. Padrão Fast Ethernet (10/100/1000 TX Mbps) Gigabit;
10.2. Capacidade implementada de ligar o equipamento por comando para a placa de Rede 

(Wake Up on Lan / Remote Wake Up);
10.3. Total compatibilidade com rede Ethernet - padrões IEEE 802.2 e 802.3;

11. INTERFACE DE REDE WIRELESS:

11.1. No mínimo 01 (uma) interface de rede wireless por computador;
11.2. Padrão PCI ou superior;
11.3. Faixa de frequência 2.4GHz a 2.4835GHz;
11.4. Segurança WPA, WPA2;
11.5. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e 

IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac;

12. UNIDADE ÓPTICA

12.1. Deverá possuir uma unidade ótica, leitora e gravadora de CD/DVD padrão SATA ou superior.



13. FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

13.1. Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação externa, bivolt com seleção automática 
100 ~ 240 VAC, capaz de sustentar a configuração máxima do computador;

13.2. Deverá ser fornecido cabo para cada fonte de alimentação de energia elétrica com plugue 
padrão NBR 14136 (novo);

13.3. Deverá ser fornecido adaptador para cada cabo de alimentação fornecido, isto é, do novo 
padrão BNR 14136 para padrão NEMA 5-15P;

13.4. A fonte de alimentação deverá possuir certificação 80PLUS Gold, que será comprovada 
através de publicação no site  HYPERLINK "http://www.80plus.org" http://www.
80plus.org em nome do fabricante da fonte ofertada.

14. SISTEMA OPERACIONAL

14.1. Deverá ser fornecido com 01 (uma) licença do sistema operacional Windows 7 Professional 
64bits com a versão em português – Brasil, pré-instalado e acompanhado de licença OEM;

14.2. A Workstation ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da 
Microsoft para o sistema operacional ofertado que será comprovado através do link  
HYPERLINK "https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/" https://
sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/.

15. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

15.1. Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um 
órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Computador 
está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology 
Equipment Incluiding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

15.2. O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo 
e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com etiquetas de fácil 
remoção ou danificação. 

16. GARANTIA

16.1. Garantia de no mínimo 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento 
no local de uso dos equipamentos, sendo que, o primeiro atendimento do problema não 
poderá ultrapassar 48 horas.

17. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

17.1.  Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração.

Item 06



Produto MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE TOUCH 
SCREEN - REUNIÃO
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 04
Deverão ser fornecidos 04 (quadro) Microcomputadores All-in-One Touch Screen, novos e sem 
uso anterior.

Descrição do Produto:

Microcomputadores, com as seguintes configurações mínimas para cada equipamento:

1. PROCESSADOR:

1.1. Processador Intel Core i5, ou superior, com frequência mínima de 2,9GHz;
1.2. Memória cache de no mínimo 6MB;
1.3. Deverá possuir no mínimo 4 núcleos e 4 threads.
1.4. 01 (uma) interface para headphone/microfone ou Displayport com função para áudio;
1.5. Mínimo de 01 (um) slots mini PCI Express:
1.6 Tecnologia Vpro e chipset TPM 1.2 instalados

2. BIOS:

2.1. BIOS, implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo microcomputador;
2.2. Sempre que o equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do 

fabricante do microcomputador;
2.3. Capacidade de habilitar/desabilitar: USB e demais portas;
2.4. Deverá suportar senha de acesso a BIOS e senha de “Power-on”;
2.5. A Placa mãe deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para 

perfeita compatibilidade.

3. MEMÓRIA RAM:

3.1. Memória instalada de 4 GB padrão DDR3 com velocidade mínima de 1600 Mhz;
3.2. Capacidade de expansão até 16 (dezesseis) Gigabytes;

4. ARMAZENAMENTO:

4.1. Deverá possuir no mínimo 1 disco rígido, novo e sem uso.
4.2. Disco rígido no mínimo padrão SATA (Serial ATA).
4.3. Capacidade mínima de armazenamento de 500GB.
4.4. Velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm para discos padrão SATA



4.5. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GB/s MBytes

5. CONTROLADORA DE VÍDEO:

5.1. Padrão Integrada;
5.2. Deverá ser compatível no mínimo com DirectX 10;
5.3. Suporte resolução gráfica de 1920 x 1080 pixel;
5.4. Tipo de conexão padrão DVI ou superior;

6. KIT DE AÚDIO:

6.1. Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) controladora de som, 01 
(um) Alto-falante por computador;

6.2. A controladora deverá possuir 01 (uma) saída amplificada para canais estereofônicos e 01 
(uma) entrada para microfone;

6.3. Deverá ser fornecido alto-falante interno com amplificador de sinal, de modo a eliminar o uso 
de caixas de som externas.

7. TECLADO E MOUSE:

7.1. Deverá ser fornecido teclado PS2 ou USB com teclas silenciosas e ergonômico no padrão 
português do Brasil padrão ABNT Variant 2;

7.2. Deverá ser fornecido mouse PS2 ou USB, ambidestro;
7.3. Equipamento novo com todos os cabos, conectores e demais peças necessárias para o 

perfeito funcionamento no padrão brasileiro.

8. MONITOR:

8.1. Deverá ser fornecido 01 (um) monitor de vídeo integrado ao gabinete formando um único 
volume;

8.2. Tecnologia LED FULL HD policromático de no mínimo 23 polegadas touch screen;
8.3. Formato widescreen;
8.4. Resolução gráfica mínima suportada de 1920x1080 pixels a 60Hz;
8.5. Deverá possuir ajuste de altura.

9. PORTAS DE COMUNICAÇÃO

9.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados no padrão 
de cores PC-99 System Desing Guide, bem como pelos nomes ou símbolos;

9.2.  No mínimo 06 (seis) portas USB versão 2.0, com os conectores externos na cor preta, sendo 
que pelo menos 02 (dois) estejam livres e localizadas na parte frontal do computador;

9.3. 01 (uma) porta para monitor de vídeo externo padrão VGAI, HDMI ou Display;
9.4. 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45.



10. INTERFACE PARA REDE LOCAL COM AS CARACTERÍSTICAS:

10.1. Padrão Fast Ethernet (10/100/1000 TX Mbps) Gigabit;
10.2. Capacidade implementada de ligar o equipamento por comando para a placa de Rede 

(Wake Up on Lan / Remote Wake Up);
10.3. Total compatibilidade com rede Ethernet - padrões IEEE 802.2 e 802.3;

11. INTERFACE DE REDE WIRELESS:

11.1. No mínimo 01 (uma) interface de rede wireless por computador;
11.2. Padrão PCI ou superior;
11.3. Faixa de frequência 2.4GHz a 2.4835GHz;
11.4. Segurança WPA, WPA2;
11.5. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e 

IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac;

12. UNIDADE ÓPTICA

12.1. Deverá possuir uma unidade ótica, leitora e gravadora de CD/DVD padrão SATA ou superior.

13. FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

13.1. Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação externa, bivolt com seleção automática 
100 ~ 240 VAC, capaz de sustentar a configuração máxima do computador;

13.2. Deverá ser fornecido cabo para cada fonte de alimentação de energia elétrica com plugue 
padrão NBR 14136 (novo);

13.3. Deverá ser fornecido adaptador para cada cabo de alimentação fornecido, isto é, do novo 
padrão BNR 14136 para padrão NEMA 5-15P;

13.4. A fonte de alimentação deverá possuir certificação 80PLUS Gold, que será comprovada 
através de publicação no site  HYPERLINK "http://www.80plus.org" http://www.
80plus.org em nome do fabricante da fonte ofertada.

14. SISTEMA OPERACIONAL

14.1. Deverá ser fornecido com 01 (uma) licença do sistema operacional Windows 7 Professional 
64bits com a versão em português – Brasil, pré-instalado e acompanhado de licença OEM;

14.2. A Workstation ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da 
Microsoft para o sistema operacional ofertado que será comprovado através do link  
HYPERLINK "https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/" https://
sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/.

15. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

15.1. Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um 
órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Computador 



está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology 
Equipment Incluiding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

15.2. O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo 
e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com etiquetas de fácil 
remoção ou danificação. 

16. GARANTIA

16.1. Garantia de no mínimo 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento 
no local de uso dos equipamentos, sendo que, o primeiro atendimento do problema não 
poderá ultrapassar 48 horas.

17. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

17.1.  Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração.

Item 07
Produto MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE - 

PROFESSORES
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 20
Deverão ser fornecidos 20 (vinte) Microcomputadores All-in-One novos e sem uso anterior.

Descrição do Produto:

Microcomputadores, com as seguintes configurações mínimas para cada equipamento:

1. PROCESSADOR:

1.1. Processador Intel Core i3, ou superior, com frequência mínima de 2,9GHz;
1.2. Memória cache de no mínimo 3MB;
1.3. Deverá possuir no mínimo 2 núcleos e 4 threads.
1.4. 01 (uma) interface para headphone/microfone ou Displayport com função para áudio;
1.5. Mínimo de 01 (um) slots mini PCI Express:
1.6 Chipset TPM 1.2 instalados

2. BIOS:

2.1. BIOS, implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo microcomputador;
2.2. Sempre que o equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do 



fabricante do microcomputador;
2.3. Capacidade de habilitar/desabilitar: USB e demais portas;
2.4. Deverá suportar senha de acesso a BIOS e senha de “Power-on”;
2.5. A Placa mãe deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para 

perfeita compatibilidade.

3. MEMÓRIA RAM:

3.1. Memória instalada de 4 GB padrão DDR3 com velocidade mínima de 1600 Mhz;
3.2. Capacidade de expansão até 16 (dezesseis) Gigabytes;

4. ARMAZENAMENTO:

4.1. Deverá possuir no mínimo 1 disco rígido, novo e sem uso.
4.2. Disco rígido no mínimo padrão SATA (Serial ATA).
4.3. Capacidade mínima de armazenamento de 500GB.
4.4. Velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm para discos padrão SATA.
4.5. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GB/s MBytes.

5. CONTROLADORA DE VÍDEO:

5.1. Padrão Integrada;
5.2. Deverá ser compatível no mínimo com DirectX 10;
5.3. Suporte resolução gráfica de 1920 x 1080 pixel;
5.4. Tipo de conexão padrão DVI ou superior;

6. KIT DE AÚDIO:

6.1. Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) controladora de som, 01 
(um) Alto-falante por computador;

6.2. A controladora deverá possuir 01 (uma) saída amplificada para canais estereofônicos e 01 
(uma) entrada para microfone;

6.3. Deverá ser fornecido alto-falante interno com amplificador de sinal, de modo a eliminar o uso 
de caixas de som externas.

7. TECLADO E MOUSE:

7.1. Deverá ser fornecido teclado PS2 ou USB com teclas silenciosas e ergonômico no padrão 
português do Brasil padrão ABNT Variant 2;

7.2. Deverá ser fornecido mouse PS2 ou USB, ambidestro;
7.3. Equipamento novo com todos os cabos, conectores e demais peças necessárias para o 

perfeito funcionamento no padrão brasileiro.



8. MONITOR:

8.1. Deverá ser fornecido 01 (um) monitor de vídeo integrado ao gabinete formando um único 
volume;

8.2. Tecnologia LED FULL HD policromático de no mínimo 23 polegadas;
8.3. Formato widescreen;
8.4. Resolução gráfica mínima suportada de 1920x1080 pixels a 60Hz;
8.5. Deverá possuir ajuste de altura.

9. PORTAS DE COMUNICAÇÃO

9.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados no padrão 
de cores PC-99 System Desing Guide, bem como pelos nomes ou símbolos;

9.2.  No mínimo 06 (seis) portas USB versão 2.0, com os conectores externos na cor preta, sendo 
que pelo menos 02 (dois) estejam livres e localizadas na parte frontal do computador;

9.3. 01 (uma) porta para monitor de vídeo externo padrão VGAI, HDMI ou Display;
9.4. 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45.

10. INTERFACE PARA REDE LOCAL COM AS CARACTERÍSTICAS:

10.1. Padrão Fast Ethernet (10/100/1000 TX Mbps) Gigabit;
10.2. Capacidade implementada de ligar o equipamento por comando para a placa de Rede 

(Wake Up on Lan / Remote Wake Up);
10.3. Total compatibilidade com rede Ethernet - padrões IEEE 802.2 e 802.3;

11. INTERFACE DE REDE WIRELESS:

11.1. No mínimo 01 (uma) interface de rede wireless por computador;
11.2. Padrão PCI ou superior;
11.3. Faixa de frequência 2.4GHz a 2.4835GHz;
11.4. Segurança WPA, WPA2;
11.5. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e 

IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac;

12. UNIDADE ÓPTICA

12.1. Deverá possuir uma unidade ótica, leitora e gravadora de CD/DVD padrão SATA ou superior.

13. FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

13.1. Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação externa, bivolt com seleção automática 
100 ~ 240 VAC, capaz de sustentar a configuração máxima do computador;

13.2. Deverá ser fornecido cabo para cada fonte de alimentação de energia elétrica com plugue 
padrão NBR 14136 (novo);



13.3. Deverá ser fornecido adaptador para cada cabo de alimentação fornecido, isto é, do novo 
padrão BNR 14136 para padrão NEMA 5-15P;

13.4. A fonte de alimentação deverá possuir certificação 80PLUS Gold, que será comprovada 
através de publicação no site  HYPERLINK "http://www.80plus.org" http://www.
80plus.org em nome do fabricante da fonte ofertada.

14. SISTEMA OPERACIONAL

14.1. Deverá ser fornecido com 01 (uma) licença do sistema operacional Windows 7 Professional 
64bits com a versão em português – Brasil, pré-instalado e acompanhado de licença OEM;

14.2. A Workstation ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da 
Microsoft para o sistema operacional ofertado que será comprovado através do link  
HYPERLINK "https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/" https://
sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/.

15. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

15.1. Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um 
órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Computador 
está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology 
Equipment Incluiding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

15.2. O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo 
e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com etiquetas de fácil 
remoção ou danificação. 

16. GARANTIA

16.1. Garantia de no mínimo 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento 
no local de uso dos equipamentos, sendo que, o primeiro atendimento do problema não 
poderá ultrapassar 48 horas.

17. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

17.1.  Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração.



Item 08
Produto SERVIDOR EM RACK 19” 1U (Serviços – 

Monitoramento)
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 05
Deverão ser fornecidos 05 (cinco) Servidores, novos e sem uso anterior.

Descrição do Produto:

Servidores, com as seguintes configurações mínimas para cada equipamento:

GABINETE

Gabinete do tipo rack 1U.
O servidor deverá ser entregue com todos os acessórios necessários para instalação em rack.
Deverá possuir 6 (seis) ventiladores de exaustão interna do gabinete. Tais fans solicitados são 

distintos de eventuais fans de fonte de alimentação.
Deverá possuir no mínimo 8 baias de 2 ½ para discos SATA/SAS, do tipo hotswap.
Deverá possuir uma baia para drive DVDRW slim.
Deverá acompanhar backplane SATA/SAS.
Deverá possuir em sua parte frontal:

1.7.1. Botão Power On/Off
1.7.2. Botão Reset
1.7.3. Sistema de LEDs para Power, Power Fail, atividade disco rígido e atividade da rede (2 

lan on board).
1.7.4. 2 (duas) portas USB.

Trilhos estáticos genéricos para rack 19”.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

2.1. O servidor deverá ser entregue com 2 fontes redundantes (1 + 1) instaladas.
2.2. As Fontes deverão ser novas e idênticas, tendo potência real de no mínimo 460 Watts com 

PMbus, cada uma.
2.3. Faixa de tensão de entrada de 100 VAC - 127 VAC a 200 VAC - 240 VAC, capaz de sustentar 

a configuração máxima do servidor.
2.4. As fontes deverão ser certificadas IEC 60.950. Deverá ser apresentado comprovação, 

podendo ser extraída do site oficial do fabricante.
2.5. Deverá possuir certificação 80+ nível Gold e constar no site http://www.plugloadsolutions.com/



80PlusPowerSupplies.aspx
2.6. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação com plug de 3 pinos para cada fonte de 

alimentação fornecida.

PROCESSADOR 

3.1. O equipamento deverá ser fornecido com 02 processadores intel Xeon ou superior, instalados, 
com tecnologia Octa-Core, originalmente concebido para servidores.

3.2. A freqüência de clock deverá ser no mínimo de 2,0 GHz. 
3.3. Deverá possuir cache inteligente de no mínimo 20Mb.
3.4. Velocidade do QPI de no mínimo 8,0 GT/s.
3.5. Deverá possuir no mínimo 8 núcleos e 16 threads.
3.6. Deverá possuir arquitetura não maior que 32nm.
3.7. Deverá possuir tecnologia de Virtualização e Hyper-Threading.

MEMÓRIA RAM 

4.1. Deverão ser fornecidos no mínimo 32 GBytes de memória instalada, em 4 pentes de 8 GBytes 
por equipamento, do tipo RDIMM, 1600Mhz, ECC Reg.

4.2. O equipamento deverá suportar expansibilidade de memória de no mínimo 784 Gigabites.
4.3. Deverá suportar no mínimo memórias do tipo DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 MHz, 

Registrada, ECC e Non ECC.
4.4. Deverá possuir no mínimo 24 slots de expansão para memória.

BIOS

5.1. BIOS com no mínimo 128MB, deverá ser do tipo Flash Memory EEPROM.
5.2. Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
5.3. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via 

disquete e/ou CD-ROM e/ou disco rígido.
5.4. Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o 

servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
5.5. A bios deverá dar suporte às seguintes tecnologias Plug and Play (PnP), APM 1.2, PCI 2.3, 

ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, BIOS rescue hot keys, USB Keyboard support, SMBIOS 2.7.1 e 
UEFI .

5.6. A Placa mãe deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para 
perfeita compatibilidade.

5.7. Deverá possuir suporte ao protocolo de gerenciamento IPMI 2.0.

SLOTS PCI

6.1. Disponibilizar no mínimo 2 (dois) slots de expansão, sendo pelo menos: 01 (um) PCI-express 



X8  e 01 (hum) PCI-Express X16.

CONECTIVIDADE DA PLACA MÃE. 

7.1. 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port.
7.2. 02 (duas) portas USB 2.0 sendo no painel traseiro e 2(duas) portas frontais, não serão aceitos 

hubs USB ou semelhantes para a composição das portas USB frontais.
7.3. 2(duas) portas serial Fast UART 16550 sendo, 1(uma) no painel traseiro e 1(uma) via header.
7.4. 05 (cinco) interfaces RJ-45 LAN, sendo no mínimo 04 Gigabit on-board, e mais 01 (uma) 

interface de LAN 10/100 ou 10/100/1000, RJ–45, dedicada para controle IPMI.
7.5. 1(uma) porta DOM onboard.

CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD

8.1. 01 (uma) controladora de vídeo por servidor.
8.2. Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 08 MBytes, exclusivo para vídeo.

CONTROLADORA DE DISCOS SATA

9.1. Deverá possuir no mínimo 06 conectores Onboard.
9.2. 2(duas) portas SATA 3.0 de 6 Gb/s onboard.
9.3. 4(quatro) portas SATA 2.0 de 3 Gb/s onboard.
9.4. A Controladora SATA deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5 e 10.

CONTROLADORA DE DISCOS SAS

10.1. Deverá possuir no mínimo 08 portas Onboard distribuídos em 2 conectores.
10.2. A Controladora SATA deverá possuir suporte para RAID 0, 1 e 10.

GERENCIAMENTO 

11.1. Deverá possuir suporte à Interface de Gerenciamento Inteligente da Plataforma (IPMI), na 
versão 2.0.
11.2. Deverá possuir uma porta dedicada para tal funcionalidade.

DISCO RÍGIDO 

12.1. Deverá possuir no mínimo 2 (dois) discos rígidos por servidor, novo e sem uso.
12.2. Disco rígido no mínimo padrão SAS e com 2,5 polegadas.
12.3. Capacidade mínima de armazenamento por disco de 900 GIGABYTES cada.
12.4. Velocidade de rotação mínima de 10.000 rpm para discos padrão SAS.
12.5. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GB/s MBytes

UNIDADE ÓTICA



13.1. Deverá prover uma unidade ótica leitora e gravadora de CD/DVD SATA interna.

DRIVERS

14.1. Deverá ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de 
vídeo, unidade de DVD e demais componentes que acompanham para apoio ás instalações 
de sistema operacional.

15. TECLADO E MOUSE:

15.1. Deverá ser fornecido teclado PS2 ou USB com teclas silenciosas e ergonômico no padrão 
português do Brasil padrão ABNT Variant 2;

15.2. Deverá ser fornecido mouse PS2 ou USB, ambidestro;
15.3. Equipamento novo com todos os cabos, conectores e demais peças necessárias para o 

perfeito funcionamento no padrão brasileiro.

16. SISTEMA OPERACIONAL

16.1. Sem sistema operacional;

17. GARANTIA

17.1. Garantia de no mínimo 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento 
no local de uso dos equipamentos, sendo que, o primeiro atendimento do problema não 
poderá ultrapassar 48 horas.

18. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

18.1.  Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração.

19. ACONDICIONAMENTO

19.1. Os servidores e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e 
calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o equipamento e as 
vibrações.

20. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

20.1. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre o produto.

20.2. Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um 
órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Computador 
está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology 
Equipment Incluiding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.



Item 09
Produto SERVIDOR

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 02
Deverão ser fornecidos 02 (dois) Servidores, novos e sem uso anterior.

Descrição do Produto:

Servidores, com as seguintes configurações mínimas para cada equipamento:

1. GABINETE

1.1. Gabinete do tipo rack 1U.
1.2. O servidor deverá ser entregue com todos os acessórios necessários para instalação em rack.
1.3. Deverá possuir 6 (seis) ventiladores de exaustão interna do gabinete. Tais fans solicitados são 

distintos de eventuais fans de fonte de alimentação.
1.4. Deverá possuir uma baia para drive DVDRW slim.
1.5. Deverá acompanhar backplane SATA/SAS.
1.6. Deverá possuir em sua parte frontal:

1.6.1. Botão Power On/Off
1.6.2. Botão Reset
1.6.3. Sistema de LEDs para Power, Power Fail, atividade disco rígido e atividade da rede (2 

lan on board).
1.7. 2 (duas) portas USB.
1.8. Trilhos estáticos genéricos para rack 19”.

2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

2.1. O servidor deverá ser entregue com 2 fontes redundantes (1 + 1) instaladas.
2.2. As Fontes deverão ser novas e idênticas, tendo potência real de no mínimo 460 Watts.
2.3. Faixa de tensão de entrada de 100 VAC - 127 VAC a 200 VAC - 240 VAC, capaz de sustentar 

a configuração máxima do servidor.
2.4. Deverá possuir certificação 80+ nível Gold e constar no site http://www.plugloadsolutions.com/

80PlusPowerSupplies.aspx
2.5. Deverá ser fornecido cabo para cada fonte de alimentação de energia elétrica com plugue 

padrão NBR 14136 (novo);
2.6. Deverá ser fornecido adaptador para cada cabo de alimentação fornecido, isto é, do novo 

padrão BNR 14136 para padrão NEMA 5-15P;



3. PROCESSADOR 

3.1. O equipamento deverá ser fornecido com 02 processadores intel Xeon E5-2430 ou superior, 
instalados, com tecnologia Octa-Core, originalmente concebido para servidores.

3.2. A freqüência de clock deverá ser no mínimo de 2,0 GHz. 
3.3. Deverá possuir cache inteligente de no mínimo 20Mb.
3.4. Velocidade do QPI de no mínimo 8,0 GT/s.
3.5. Deverá possuir no mínimo 8 núcleos e 16 threads.
3.6. Deverá possuir arquitetura não maior que 32nm.
3.7. Deverá possuir tecnologia de Virtualização e Hyper-Threading.

4. MEMÓRIA RAM 

4.1. Deverão ser fornecidos no mínimo 32 GBytes de memória instalada, em 4 pentes de 8 GBytes 
por equipamento, do tipo RDIMM, 1600Mhz, ECC Reg.

4.2. O equipamento deverá suportar expansibilidade de memória de no mínimo 768GB.
4.3. Deverá suportar no mínimo memórias do tipo DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 MHz, 

Registrada, ECC e Non ECC.
4.4. Deverá possuir no mínimo 24 slots de expansão para memória.

5. BIOS

5.1. BIOS com no mínimo 128MB, deverá ser do tipo Flash Memory EEPROM.
5.2. Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
5.3. A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via 

disquete e/ou CD-ROM e/ou disco rígido.
5.4. Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o 

servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
5.5. A bios deverá dar suporte às seguintes tecnologias Plug and Play (PnP), APM 1.2, PCI 2.3, 

ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, BIOS rescue hot keys, USB Keyboard support, SMBIOS 2.7.1 e 
UEFI .

5.6. A Placa mãe deverá possuir chipset do mesmo fabricante do processador ofertado, para 
perfeita compatibilidade.

5.7. Deverá possuir suporte ao protocolo de gerenciamento IPMI 2.0.

6. SLOTS PCI

6.1. Disponibilizar no mínimo 2 (dois) slots de expansão, sendo pelo menos: 01 (um) PCI-express 
X8  e 01 (hum) PCI-Express X16.

7. CONECTIVIDADE DA PLACA MÃE. 



7.1. 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port.
7.2. 02 (duas) portas USB 2.0 sendo no painel traseiro e 2(duas) portas frontais, não serão aceitos 

hubs USB ou semelhantes para a composição das portas USB frontais.
7.3. 2(duas) portas serial Fast UART 16550 sendo, 1(uma) no painel traseiro e 1(uma) via header.
7.4. 05 (cinco) interfaces RJ-45 LAN, sendo no mínimo 04 Gigabit on-board, e mais 01 (uma) 

interface de LAN 10/100 ou 10/100/1000, RJ–45, dedicada para controle IPMI.
7.5. 1(uma) porta DOM onboard.

8. CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD

8.1. 01 (uma) controladora de vídeo por servidor.
8.2. Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 16 MBytes, exclusivo para vídeo.

9. GERENCIAMENTO 

9.1. Deverá possuir suporte à Interface de Gerenciamento Inteligente da Plataforma (IPMI), na 
versão 2.0.

9.2. Deverá possuir uma porta dedicada para tal funcionalidade.

10. DISCO RÍGIDO 

10.1. Deverá possuir no mínimo 2 (dois) discos rígidos por servidor, novo e sem uso.
10.2. Disco rígido no mínimo padrão SAS e com 2,5 ou 3,5 polegadas.
10.3. Capacidade mínima de armazenamento por disco de 300 GIGABYTES cada.
10.4. Velocidade de rotação mínima de 15.000 rpm para discos padrão SAS.
10.5. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GBps.
10.6. Chassi para até 4 discos rígidos de 2,5 ou 3,5  polegadas.

11. UNIDADE ÓTICA

11.1. Deverá prover uma unidade ótica leitora e gravadora de CD/DVD SATA interna.

12. CONTROLADORA DE DISCOS SATA

12.1. Deverá possuir no mínimo 06 conectores Onboard.
12.4. A Controladora SATA deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5 e 10.

13. CONTROLADORA DE REDE ON-BOARD

13.1. Deverá possuir no mínimo 02 portas.
13.2. Compatível com o padrão IEEE 802.3.
13.3. Ethernet 10/100/1000, barramento PCI Express.

14. DRIVERS



14.1. Deverá ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de 
vídeo, unidade de DVD e demais componentes que acompanham para apoio ás instalações 
de sistema operacional.

15. SISTEMA OPERACIONAL

15.1. Sem sistema operacional;

16. GARANTIA

16.1. Garantia de no mínimo 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento 
no local de uso dos equipamentos, sendo que, o primeiro atendimento do problema não 
poderá ultrapassar 48 horas.

17. ACONDICIONAMENTO

17.1. Os servidores e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e 
calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o equipamento e as 
vibrações.

18. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

18.1. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre o produto.

18.2. Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por 
um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o 
Computador está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information 
Technology Equipment Incluiding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário 
contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

Item 10
Produto S TO R A G E / N A S E M R A C K 1 9 ” 2 U 

(Armazenamento – Backup - Imagens)
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 01
Deverá ser fornecido 01(um) Storage/NAS, novo e sem uso anterior.

Descrição do Produto: 

Storage/NAS, com as seguintes configurações mínimas:

GABINETE 

Gabinete para rack com altura máxima de 2U.
O equipamento deverá ser entregue com todos os acessórios necessários para instalação em 

rack.



Deverá possuir 3 ventiladores hot-swap de exaustão interna do gabinete. Tais fans solicitados são 
distintos de eventuais fans de fonte de alimentação.

Deverá possuir no mínimo 12 baias de 3 ½ para discos SATA/SAS, do tipo hot-swap.
Deverá possuir no mínimo 2 baias de 2½ para discos SATA/SAS, do tipo hot-swap, não sendo 

aceito adaptador de 3,5” para 2,5” para a baia.
Capacidade total de 14 discos sendo 12 discos de 3 ½ e 2 discos de 2½
Deverá acompanhar backplane SATA/SAS.
Deverá possuir em sua parte frontal:
1.8.1. Botão Power On/Off
1.8.2. Botão Reset
1.8.3. Sistema de LEDs para Power, Power Fail, atividade disco rígido e atividade da rede (2 lan 

on board).

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

2.1. O equipamento deverá ser entregue com 2 fontes redundantes instaladas.
2.2. As Fontes deverão ser novas e idênticas, tendo potência real de no mínimo 750 Watts com 

PMbus, cada uma.
2.3. Faixa de tensão de entrada de 100 a 240 V, capaz de sustentar a configuração máxima do 

equipamento com chaveamento automático.
2.4. As fontes deverão ser certificadas IEC 60.950. Deverá ser apresentado comprovação, 

podendo ser extraída do site oficial do fabricante.
2.5. Deverá possuir certif icação 80+ nível Platinum e constar no site http://

www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
2.6. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação com plug de 3 pinos para cada fonte de 

alimentação fornecida.

PROCESSADOR 

3.1. O equipamento deverá ser fornecido com 01 processador intel Xeon ou superior instalado, 
com tecnologia Quad-Core, originalmente concebido para servidores.
3.2. A placa mãe deverá dar suporte à instalação de segundo processador em futuros upgrades.
3.3. A freqüência de clock deverá ser no mínimo de 2,5 GHz. 
3.4. Deverá possuir cache inteligente de no mínimo 10Mb.
3.5. Velocidade do QPI de no mínimo 6,4GT/s.
3.6. Deverá possuir no mínimo 4 núcleos e 8 threads.
3.7. Deverá possuir arquitetura não maior que 32nm.
3.8. Deverá possuir tecnologia de Virtualização e Hyper-Threading.



MEMÓRIA RAM 

4.1. Deverão ser fornecidos no mínimo 8 GBytes de memória instaladado tipo DDR3, 1600Mhz, 
ECC Reg.

4.2. O equipamento deverá suportar expansibilidade de memória de no mínimo 1 Terabyte.
4.3. Deverá suportar no mínimo memórias do tipo DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 MHz, 

Registrada, ECC e Non ECC.
4.4 Deverá possuir no mínimo 16 slots de expansão para memória.

BIOS

5.1. BIOS com no mínimo 128MB, deverá ser do tipo Flash Memory EEPROM.
5.2. Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
5.3. A inicialização do equipamento deverá ser realizada na seqüência definida pelo usuário, via 

disquete e/ou CD-ROM e/ou disco rígido.
5.4. Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o 

equipamento e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
5.5. A bios deverá dar suporte às seguintes tecnologias: 
5.6. Plug and Play (PnP), APM 1.2, DMI 2.3, PCI 2.3, ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, BIOS rescue hot 

keys, USB Keyboard support, SMBIOS 2.7.1 e UEFI.

SLOTS PCI

6.1. Disponibilizar no mínimo 6 slots de expansão, PCI-Express x8.
6.2. Deverá disponibilizar 5 slots PCI-Express x8 livres após a configuração completa do 

equipamento.

PLACA MÃE.

7.1. A placa mãe deverá prover:
7.1.1. porta para monitor de vídeo padrão VGA.
7.1.2. Mínimo de 09 portas USB 2.0 sendo, 04 portas no painel traseiro, 01 porta USB Tipo A 

e 4 portas internas via header.
7.1.3. 2(duas) portas serial Fast UART 16550 sendo, 1 no painel traseiro e 1 via header.
7.1.4. 05 interfaces RJ-45 LAN, sendo no mínimo 04 Gigabit on-board, e mais 01 interface de 

LAN 10/100 ou 10/100/1000, RJ–45, dedicada para controle IPMI.
7.1.5. 1 porta DOM onboard.
7.1.6. Header TPM versão 1.2 com 20 pinos.

CONTROLADORA DE VÍDEO ON BOARD

8.1. 01 controladora de vídeo por equipamento.



8.2. Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 08 MBytes, exclusivo para vídeo.

CONTROLADORA DE DISCOS SATA

9.1. Deverá possuir no mínimo 06 conectores Onboard.
9.2. 2(duas) portas SATA 3.0 de 6 Gb/s onboard.
9.3. 4(quatro) portas SATA 2.0 de 3 Gb/s onboard.
9.4. A Controladora SATA deverá possuir suporte para RAID 0, 1, 5 e 10.

CONTROLADORA DE DISCOS SAS

10.1. Deverá possuir interface PCIe 2.0 x8.
10.2. Deverá realizar Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 via hardware.
10.3. Deverá ser compatível com SAS Expander.
10.4. Deverá possuir no mínimo 512MB memória cache com frequência mínima de 800 MHz e 

suporte à bateria.
10.5. Deverá possuir no mínimo 8 portas internas com taxa de transferência de 6Gb/s.
10.6. Negocia automaticamente larguras de banda PCI-E.
10.7. Suporte de gerenciamento de energia.
10.8. Ser compatível com os sistemas operacionais Windows XP/2003/2008/Vista, RedHat 

Enterprise e SUSE Linux sendo comprovado através de link do site do fabricante.

MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO

11.1. Deverá prover as seguintes funcionalidades:
11.2. Gerenciamento através de interface WEB.
11.3. Informação do sistema(WMI).
11.4. Monitoramento de performance.
11.5. Reinicialização e desligamento remoto.
11.6. Log de saúde do equipamento
11.7. Administração do sistema
11.8. Alerta via email
11.9. Temperatura da CPU e do sistema
11.10. Alarme de abertura do chassis

GERENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO

12.1. Deverá possuir suporte à Interface de Gerenciamento Inteligente da Plataforma (IPMI), na 
versão 2.0.
12.2. Deverá possuir uma porta RJ-45 dedicada para tal funcionalidade.



12.3. Deverá prover as seguintes funcionalidades:
12.3.1. Monitoramento de saúde de hardware
12.3.2. Controle remoto de energia
12.3.3. KVM virtual para teclado, mouse e monitor
12.3.4. Serial over lan(SOL)
12.3.5. Redirecionamento de mídia
12.3.6. Redirecionamento simultâneo de CD / DVD 
12.3.7. Suporte para chave USB
12.3.8. Suporte VLAN
12.3.9. Registro de eventos e alertas
12.3.10. SMTP
12.3.11. Leituras dos sensores
12.3.12. SNMP
12.3.13. Alertas via e-mail
12.3.14. Gerenciamento avançado de usuários 
12.3.15. Gerenciamento de usuário baseada em IPMI
12.3.16. SSL (HTTPS)
12.3.17. Vários perfis de usuário
12.3.18. Active Directory / apoio cliente LDAP
12.3.19. Suporte LDAP direto do dispositivo
12.3.20. Suporte a Windows Active Directory e LDAP Open
12.3.21. SSH baseado SOL

DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO
13.1. Deverá possuir no mínimo 4 discos rígidos para armazenamento, novos e idênticos de 3,5”.
13.2. Disco rígido no mínimo padrão SATA (Serial ATA).
13.3. Capacidade mínima de armazenamento por disco de 4 Terabytes cada.
13.4. Até 48 Terabytes de capacidade bruta (12HDs x 4TB).
13.5. Velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm para discos padrão SATA.
13.6. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6 GB/s MBytes
13.7. Serão aceitos apenas discos para servidor, da linha Enterprise à ser comprovado no site 

do fabricante do disco.
13.8. Não serão aceitos discos fabricados para a linha de desktops.
13.9. Deverá possuir no mínimo 2 discos rígidos para armazenamento, novos e idênticos de 

2,5”.
13.10. Disco rígido no mínimo padrão SAS.
13.11. Capacidade mínima de armazenamento por disco de 300 Gigabytes cada.



13.12. Até 600 Gigabytes de capacidade bruta (2HDs x 300GB).
13.13. Velocidade de rotação mínima de 10.000 rpm para discos padrão SAS.
13.14. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6 GB/s Mbytes.
13.15. Serão aceitos apenas discos para servidor, da linha Enterprise à ser comprovado no site 

do fabricante do disco.
13.16. Não serão aceitos discos fabricados para a linha de desktops.

DRIVERS

14.1. Devera ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de 
vídeo, unidade de DVD e demais componentes que acompanham para apoio ás instalações 
de sistema operacional.

ACONDICIONAMENTO

15.1. Os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e 
calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o equipamento e as 
vibrações.

GARANTIA

16.1. Garantia de no mínimo 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento 
no local de uso dos equipamentos, sendo que, o primeiro atendimento do problema não 
poderá ultrapassar 48 horas.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

17.1.  Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração.

17.2. Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um 
órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Computador 
está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipment 
Incluiding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes 
elétricos e combustão dos materiais elétricos.

ACONDICIONAMENTO

18.1. O Storage/Nas e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e 
calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o equipamento e as 
vibrações.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

19.1. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre o produto.

Item 11



Produto STORAGE
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 01
Deverá ser fornecido 01(um) Storage, novo e sem uso anterior.

Descrição do Produto: 

Storage, com as seguintes configurações mínimas:

1. GABINETE 

1.1. Gabinete para rack com altura de 1U.
1.2. Gigabit Ethernet.
1.3. O equipamento deverá ser entregue com todos os acessórios necessários para instalação em 
rack.
1.4. Deverá possuir no mínimo 4 baias internas;
1.5. Deverá possuir em sua parte frontal:

1.5.1. Botão Power On/Off
1.5.2. Botão Reset
1.5.3. Sistema de LEDs para Power, Power Fail, atividade disco rígido e atividade da rede (2 

lan on board).

2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

2.1. O equipamento deverá ser entregue com 2 fontes redundantes instaladas.
2.2. As Fontes deverão ser novas e idênticas, tendo potência real de no mínimo 550 Watts com 

PMbus, cada uma.
2.3.  Faixa de tensão de entrada de 100 a 240 V, capaz de sustentar a configuração máxima do 

equipamento com chaveamento automático.
2.4. As fontes deverão ser certificadas IEC 60.950. Deverá ser apresentado comprovação, 

podendo ser extraída do site oficial do fabricante.
2.5. Deverá possuir certif icação 80+ nível Platinum e constar no site http://

www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
2.6. Deverão ser fornecidos cabos de alimentação com plug de 3 pinos para cada fonte de 

alimentação fornecida.

3. PROCESSADOR 

3.1. O equipamento deverá ser fornecido com 01 processador Dual Core intel Xeon de 1,8ghz ou 
superior, instalado.



4. MEMÓRIA RAM 

4.1. Deverão ser fornecidos no mínimo 2 GBytes de memória instaladado.

5. BIOS

5.1. BIOS com no mínimo 128MB, deverá ser do tipo Flash Memory EEPROM.
5.2. Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
5.3. A inicialização do equipamento deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via 

disquete e/ou CD-ROM e/ou disco rígido.
5.4. Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o 

equipamento e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS.
5.5. A bios deverá dar suporte às seguintes tecnologias: 
5.6. Plug and Play (PnP), APM 1.2, DMI 2.3, PCI 2.3, ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0, BIOS rescue hot 

keys, USB Keyboard support, SMBIOS 2.7.1 e UEFI.

6. SLOTS PCI

6.1. Disponibilizar no mínimo 6 slots de expansão, PCI-Express X8.
6.2. Deverá disponibilizar 5 slots PCI-Express x8 livres após a configuração completa do 

equipamento.

7. DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO

7.1. Deverá possuir no mínimo 4 discos rígidos para armazenamento, novos e idênticos de 3,5”.
7.2. Disco rígido no mínimo padrão SATA (Serial ATA).
7.3. Capacidade mínima de armazenamento por disco de 4 Terabytes cada.
7.4. Velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm para discos padrão SATA
7.5. Taxa de transferência de dados de no mínimo 6 GB/s MBytes
7.6. Suporte a disco SSD.
7.7. Não serão aceitos discos fabricados para a linha de desktops.

8. DRIVERS

8.1. Devera ser fornecido CD contendo todos os drivers como interface de rede, controladora de 
vídeo, unidade de DVD e demais componentes que acompanham para apoio ás instalações 
de sistema operacional.

9. GARANTIA

9.1. Garantia de no mínimo 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento no 
local de uso dos equipamentos, sendo que, o primeiro atendimento do problema não poderá 
ultrapassar 48 horas.

10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA



12.1.  Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 
administração.

12.2. Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um 
órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o Computador 
está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipment 
Incluiding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes 
elétricos e combustão dos materiais elétricos.

11. ACONDICIONAMENTO

11.1. O Storage e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços 
de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o equipamento e as vibrações.

12. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

12.1. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre o produto.

Item 12
Produto SWITCH

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 04
Deverá ser fornecido 04 (quatro) Switch, novos e sem uso anterior.

Descrição do Produto: 

Switch, com as seguintes configurações mínimas:

Gerenciável de 48 portas Gigabit Ethernet 
Atributos das Portas:
48 portas Ethernet Gigabit

48 portas de cobre padrão RJ45
4 portas combo para fibra ótica SFP
2 ou 4 portas 10 Gigabit Ethernet para uplink
Até 2 portas pra empilhamento

Porta de Gerenciamento Out-of-band RS-232
Performance:
 Capacidade de Switching: 184 Gbps
 Performance de empilhamento: até 48 Gbps
 Taxa de Forwarding: 131 Mpps
Disponibilidade (Availability):
Spanning Tree (802.1D)
Rapid Spanning Tree (802.1w)



Multiple Spanning Trees (802.1s)
Virtual Redundant Routing Protocol (VRRP)
VLAN:
802.1Q tagging, port e protocol based
1024 VLANs
Dynamic VLAN Support (GVRP)
Quality of Service e DiffServ:
8 prioridades de filas por porta
 Ajuste WRR e Strict Priority Scheduling
 Layer 2 / 3 / 4 Prioritization
 Marking
Metering / Rate limiting
Caracteristicas de Switching:
Link Aggregation - 24 grupos com 8 membros por grupos
Suporte LACP
Protocolo Link Layer Discovery (802.1AB)
Suporte Jumbo Frame
Configuração de Port Mirroring - N para 1. Tx & Rx
Routing Features:
Static Routing, RIP v1/v2, RIPng, OSPF v1/v2/v3, BGP
IPv4 and IPv6 Routing
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)
Multicast:
IGMP Snooping v1/v2/v3
IGMP v1/v2/v3
PIM SM, PIM DM
PIM SMv6
Segurança:
Autenticação baseada em 802.1x
Proteção de acesso por senha ao Switch
Lista de controle de acesso Layer 2 / 3 / 4
Autenticação RADIUS and TACACS+
Encriptografia SSH / SSL
Gerenciamento:
Interface baseada em Web - HTTP, HTTPS
Industry standard CLI com telnet, SSH ou gerenciamento de porta local
Scripting capability
Command completion 
Context sensitive "Help"
Privilegios de multiplos níveis de usuários (CLI and Web UI)
 SNMP v1/v2/v3
 4 grupos de RMON - (1, 2, 3 and 9)
 Logging - syslog
 2 imagens de firmware 
 Fila de configuração - upload / download



Item 13
Produto ROTEADOR

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 02
Deverão ser fornecidos 02 (Dois) Roteadores, novos e sem uso anterior.

Descrição do Produto: 

Roteador, com as seguintes configurações mínimas:

Dual WAN ● Duas portas Gigabit 
● Failover
● Balanceamento de carga 

Padrões ● 802.3, 802.3u 
● IPv4 (RFC 791) 
● IPv6 (RFC 2460) 

Conectividade WAN ● Servidor DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol), Cliente DHCP, agente 
relay DHCP 
● IP Estático 
● PPPoE (Point-to-Point Protocol over 
Ethernet) 
● PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 
● Bridge transparente
● DNS relay, DNS Dinamico (DynDNS.org, 
3322.org), banco de dados DNS local 
● IPv6 

Protocolos de Roteamento ● Routing Information Protocol (RIP) v1 e v2, 
e RIP para IPv6 (RIPng) 
● Roteamento Inter-VLAN 
● Roteamento Estatico 
● Suporte a 7 VLANs

Network Address Translation (NAT) ● Port Address Translation (PAT) 
● One-to-one NAT 
● NAT traversal 



Protocolo de ligação ● Protocolos podem ser ligados a uma porta 
WAN especifica para fins de balanceamento 
de carga

Zona Desmilitarizada (DMZ) ● DMZ port 
● DMZ host 

Duas portas USB 2.0 ● Para conexão USB como armazenamento e 
suporte a modem 3G/4G

Segurança 
Firewall ● SPI firewall 

● prevenção a Denial-of-service (DoS): ping of 
death), SYN flood, IP spoofing, WinNuke 

Regras de acesso ● regras de acesso baseada em 
agendamento (Schedule-based) 
● Até 50 entradas

Port forwarding ● Até 30 entradas 
Port triggering ● Até 30 entradas
Blocking ● Java, cookies, ActiveX, HTTP proxy 
Filtro de Conteúdo (Content filtering) ● Bloqueio de URL Estaticas or palavras 

chaves
Gerenciamento de Segurança ● Gerenciamento de acesso ao dispositivo via 

web HTTPS 
● Aplicação de usuário/senha complexas

VLAN ● 802.1Q VLAN 
● 7 VLANs suportadas 

VPN 
Segurança IP (IPsec) ● 25 túneis IPsec site-to-site tunnels para 

conexão entre escritórios
● 25 túneis IPsec VPN via VPN client do 
fabricante e clients de terceiros para conexão 
remota VPN 

SSL VPN ● 10 túneis SSL VPN para acesso do cliente 
remoto 

PPTP ● 10 túneis PPTP para acesso remoto 
Encriptografia ● Data Encryption Standard (DES) 

● Triple Data Encryption Standard (3DES) 
● Advanced Encryption Standard (AES) 
encriptografia: AES-128, AES-192, AES-256

Autenticação ● MD5/SHA1 



IPsec NAT traversal ● Suportado túneis para gateway-to-gateway 
e client-to-gateway

VPN pass-through ● PPTP, Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), 
IPsec 

VPN avançado ● Dead peer detection (DPD) 
● Split DNS 
● VPN backup 
● Internet Key Exchange (IKE) com certificado

Quality of Service (QoS) 
Serviços baseados em QoS ● Controle de taxa ou prioridade 
Controle de taxa ● largura de banda por serviço Upstream/

downstream
Tipos de priorização ● Prioridade baseada em aplicação na porta 

WAN 
Prioridade ● Serviços mapeados para um de dois níveis 

de prioridade
Performance 
IPsec VPN throughput ● 100 Mbps 
SSL VPN throughput ● 20 Mbps 
Conexões concorrentes ● 20,000 
Configuração 
Interface de usuário Web ● Dispositivo gerenciado baseado em browser 

(HTTP/HTTPS) 
Gerenciamento
Protocolos de gerenciamento ● Web browser (HTTP/HTTPS) 

● Simple Network Management Protocol 
(SNMP) v1, v2c, e v3 
● Bonjour

Registro de eventos ● Local log 
● Syslog 
● Alerta por Email 
● Short Message Service (SMS) 

Atualizável ● Atualizações de Firmware através do 
browser web
● Importação ou exportação de arquivos de 
configuração de ou para um dispositivo USB 
tipo flash 

Garantia ● 3 anos de garantia 8x5xNBD



Item 14
Produto RACK

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 01
Deverá ser fornecido 01 (um) Rack, novo e sem uso anterior.

Descrição do Produto:

Rack com capacidade mínima para 44U, com as seguintes configurações mínimas:

• Medidas de montagem conforme IEC 297-3 e IEC 917. Largura 19” (482,6 mm) ou 23” (584,2 
mm);

• Estrutura: obtida por um perfil tubular (fechado) em aço espessura. 1,5 mm conformado em 
perfiladeira (perfilamento contínuo). Acabamento em KTL (pintura eletroforética catódica por 
imersão) mais pintura eletrostática pó, na cor preta;

• Fechamento inferior construído em aço espessura 1,9 mm, tampas removíveis para entrada de 
cabos, pé nivelador e possibilidade de instalação base soleira ou de rodízios;

• Os organizadores verticais de cabos estão disponíveis nas larguras de 800 e 900 mm. Possuem 
fingers confeccionados em ABS na cor preta para condução horizontal dos cabos com saída a 
cada 1u com superfície em contato com os cabos arredondada para evitar estrangulamento dos 
mesmos;

• Teto fabricado em aço espessura 1,9 mm, aberturas contendo 4 ventiladores com vedação em 
PU;

• Porta frontal fabricada em aço espessura 1,5 mm, opcionais em visor em vidro temperado de 4 
mm, perfurada e bi-partida perfurada, sistemas de dobradiças fixados do lado interno a porta, 
vedação PU e fecho com chave;

• Fechamentos laterais fabricados em aço espessura 1 mm, sistema de fixação acessível 
externamente para fácil abertura, vedação em PU;

• Opções de tampa traseira: tampa fechada, porta aletada bi-partida ou porta inteiriça;

• Perfil 19 polegadas: fabricado em aço pintado de 1,9 mm e disponível no plano frontal e traseiro;

• Logotipos frontais em aço escovado elegantemente cortados a laser;

• Identificação dos Us através de adesivos com numeração.

Item 15



Produto NO BREAK
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 01

Deverá ser fornecido 01 (um) No-Break, novo e sem uso anterior.
Descrição do Produto: 
No-Break, com as seguintes configurações mínimas:
Saída

Capacidade de Potência de Saída: 2700 Watts / 3000 VA 
Potência Máxima Configurável: 2700 Watts / 3000 VA 
Tensão nominal de saída: 230V 
Topologia: Line interactive
Conexões de Saída: 

(6) NBR 14136
Entrada

Tensão nominal de entrada: 230V 
Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 

Tipo de Conexão de Entrada: NEMA 
L5-30P

Comprimento do Cabo: 1.83 metros 

Baterias & Tempo de operação
Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção (a prova de 
vasamento)
Cartucho de substituição de bateria: RBC55
Quantidade de RBC™: 1 

 
Comunicação & Gerenciamento

Porta de interface: DB-9 RS-232, SmartSlot 
Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™: 1 
Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga, bateria e indicadores 
Online, Troca de bateria e Sobre Carga 
Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria: Alarme distinto de pouca bateria : tom de 
alarme continuamente sobre carregado

Proteção contra surtos e filtragem
Classe de surto de energia: 530 Joules 
Filtragem: Filtragem de pólos múltiplos de ruídos, passagem do surto de 0,3% IEEE, 
tempo de resposta de 'clamping' zero e de acordo com UL 1449

Ambiental
Ambiente de Operação: 0 - 40 °C 



Umidade Relativa de Operação: 0 - 95% 
Elevação de Operação: 0-3000 metros 
Temperatura de Armazenamento: -15 - 45 °C 
Umidade Relativa de Armazenamento: 0 - 95% 
Elevação de Armazenamento: 0-15000 metros 
Ruído audível a um metro da superfície ou unidade: 45.00 dBA
Dissipação térmica on-line: 275.00 BTU/hora 

Conformidade
Garantia do Fabricante: Reparo ou substituição por 2 anos
Atendimento a normas ambientais: RoHS Cumprimento
Diretriz REACH: Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes 
(SVHC)
PEP: Disponível no separador Documentação
EOLI: Disponível no separador Documentação

Acessórios
CD com software, Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break, Cabo USB, 
Manual do usuário

Item 16
Produto MONITOR DE VÍDEO

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 20

Deverão ser fornecidos 20 (vinte) monitores novos e sem uso anterior.
Descrição do Produto:
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

Tamanho mínimo de 23,6" LED;
Resolução FULL HD;
Formato widescreen;
Resolução gráfica mínima suportada de 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;
Deverá possuir ajuste de altura.



CONDIÇÕES GERAIS
LOCAL DA ENTREGA: Rua Cenno Sbrighi, nº 378 – Água Branca – São Paulo/

SP.

PRAZO DE ENTREGA: Até o dia 16/08/2014, após a confirmação do Pedido.

4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
Equipamento recebido entre os dias 1º e 15º de cada mês: vencimento dia 

10 (dez) do mês subsequente;
Equipamento recebido entre os dias 16º e 31º de cada mês: vencimento dia 

23 (vinte e três) do mês subsequente.



ANEXO II
RESOLUÇÃO N.º 005/PR/05-10/08/2005

DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DE MULTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 81, 86 E 87, DA LEI 
FEDERAL 8666/93 E NOS ARTIGOS 79,80,81 E 82, DA LEI ESTADUAL 6544/89 NA 
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA.

Artigo 1º Estabelecer no âmbito desta Fundação, as seguintes normas:

I - Pela recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou retirar instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, multa de 40% do valor do 
ajuste.

II - Pelo atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente:

Em se tratando de compras e serviços:

1) - atraso até 30 dias, multas de 0,5% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

2) - atraso superior a 30 dias, multa de 1,0%, sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

Em se tratando de obras e serviços a estas vinculadas, multa de 0,2% sobre o 
valor da obrigação por dia de atraso.

III -O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos incisos I e II será 
o valor original reajustado até a data de aplicação da penalidade.

IV -Pela inexecução total ou parcial do ajuste:

a) -multa de 10% a 30% devidamente justificada - calculada sobre o valor das mercadorias, 
serviços ou obras não entregues, ou da obrigação não cumprida;

b) - multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para 
complementação ou realização da obrigação não cumprida.

§1º Se a multa for superior ao valor da garantia prestada além da perda desta, 
responderá o contratado pela diferença que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§2º As penalidades mencionadas nas alíneas “a” e “b”, do inciso IV são alternativas, 
devendo a administração optar a seu critério, por uma delas.

§3º A justificativa, como proposta, para fixação do percentual aplicável de conformidade 
com a alínea “a” será de responsabilidade do gestor do contrato. 

Artigo 2º As multas previstas nesta Resolução serão corrigidas monetariamente, consoante 
o maior índice oficial, até a data de seu recolhimento.

Artigo 3º Da aplicação das multas previstas na Resolução, caberá recurso no prazo de 05 
dias úteis, consoante o disposto no artigo 83, inciso I, alínea “c”  e parágrafos  1º e 
2º, da Lei 6.544/89 e no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93

Artigo  4º As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui à da outra, exceto a 

mencionada no § 3o,, da alínea “b”, do inciso IV, da artigo 1º.

Artigo 5º As normas estabelecidas nesta Resolução deverão constar, obrigatoriamente, em 
todos os instrumentos convocatórios das licitações e nos contratos referentes a 
fornecimento de bens ou serviços.

Artigo 6º As disposições dos itens anteriores aplicam-se, também, às aquisições e serviços 
que, nos termos da legislação, forem realizadas com dispensa ou inexigibilidade de 
licitação.

Artigo 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.



ANEXO III

(a que se refere ao artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 06 de Março de 1998)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2014 PROCESSO Nº 345/2014

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa 

jurídica), interessada em participar no processo licitatório Pregão Eletrônico nº 

026/2014, Processo nº 345/2014, da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista 

de Rádio e TV Educativas declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º, 

do artigo 27, da Lei nº 6.544, de 22 de Novembro de 1989, a (nome da pessoa 

jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no 

que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7ª, da 

Constituição Federal.

São Paulo, ____ de _____ de 
_______

___________________________
___

Sócio ou procurador legal

Inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal:

“Proibição de trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre aos menores de dezoito e de 



qualquer trabalho a menores de quatorze 

anos, salvo na condição de aprendiz.”



ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2014 PROCESSO Nº 345/2014

Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e Superveniente

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Proponente)

N O M E D A E M P R E S A ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C N P J n º 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , s e d i a d a ( e n d e r e ç o c o m p l e t o ) 
______________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, inclusive em virtude das disposições da Lei estadual nº 10.218, de 
12/02/99, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

 (Município), em ..... de ....................... de 2014

__________________________________________
Identificação e assinatura do Representante legal



ANEXO V

MODELO DA PROPOSTA
Processo nº. 345/2014
Pregão Eletrônico nº. 026/2014

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática, conforme especificações 
contidas no Memorial Descritivo Anexo I do Edital.

Item 01
Produto MICROCOMPUTADOR – GERENCIAL 2

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 11
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)
Processador (preenchimento obrigatório) 
Memória (preenchimento obrigatório)
Placa de vídeo (preenchimento obrigatório)
Disco Rigido (preenchimento obrigatório) 
Monitor (preenchimento obrigatório)
Sistema Operacional (preenchimento obrigatório)
Garantia (preenchimento obrigatório)

Item 02
Produto MICROCOMPUTADOR

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 38
Valor Unitário R$
Valor Total R$



Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)
Processador (preenchimento obrigatório) 
Memória (preenchimento obrigatório)
Placa de vídeo (preenchimento obrigatório)
Disco Rigido (preenchimento obrigatório) 
Monitor (preenchimento obrigatório)
Sistema Operacional (preenchimento obrigatório)
Garantia (preenchimento obrigatório)

Item 03
Produto WORKSTATION – TÉCNICO 1 (Design – 

Edição)
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 12
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)
Processador (preenchimento obrigatório) 
Memória (preenchimento obrigatório)
Placa de vídeo (preenchimento obrigatório)
Disco Rigido (preenchimento obrigatório) 
Monitor (preenchimento obrigatório)
Sistema Operacional (preenchimento obrigatório)
Garantia (preenchimento obrigatório)

Item 04



Produto WORKSTATION – TÉCNICO 2 ( T.I. - 
Engenharia – Projetos)
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 07
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)
Processador (preenchimento obrigatório) 
Memória (preenchimento obrigatório)
Placa de vídeo (preenchimento obrigatório)
Disco Rigido (preenchimento obrigatório) 
Monitor (preenchimento obrigatório)
Sistema Operacional (preenchimento obrigatório)
Garantia (preenchimento obrigatório)



Item 05
Produto MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE - 

ADMINISTRATIVO
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 20
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)
Processador (preenchimento obrigatório) 
Memória (preenchimento obrigatório)
Placa de vídeo (preenchimento obrigatório)
Disco Rigido (preenchimento obrigatório) 
Monitor (preenchimento obrigatório)
Sistema Operacional (preenchimento obrigatório)
Garantia (preenchimento obrigatório)

Item 06
Produto MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE TOUCH 

SCREEN - REUNIÃO
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 04
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)
Processador (preenchimento obrigatório) 
Memória (preenchimento obrigatório)
Placa de vídeo (preenchimento obrigatório)



Disco Rigido (preenchimento obrigatório) 
Monitor (preenchimento obrigatório)
Sistema Operacional (preenchimento obrigatório)
Garantia (preenchimento obrigatório)



Item 07
Produto MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE - 

PROFESSORES
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 20
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)
Processador (preenchimento obrigatório) 
Memória (preenchimento obrigatório)
Placa de vídeo (preenchimento obrigatório)
Disco Rigido (preenchimento obrigatório) 
Monitor (preenchimento obrigatório)
Sistema Operacional (preenchimento obrigatório)
Garantia (preenchimento obrigatório)

Item 08
Produto SERVIDOR EM RACK 19” 1U (Serviços – 

Monitoramento)
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 05
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)
Processador (preenchimento obrigatório) 
Memória (preenchimento obrigatório)
Placa de vídeo (preenchimento obrigatório)



Disco Rigido (preenchimento obrigatório) 
Monitor (preenchimento obrigatório)
Sistema Operacional (preenchimento obrigatório)
Garantia (preenchimento obrigatório)

Item 10
Produto S TO R A G E / N A S E M R A C K 1 9 ” 2 U 

(Armazenamento – Backup - Imagens)
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 01
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)

Item 11
Produto STORAGE

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 01
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)

Item 12



Produto SWITCH
Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 04
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)

Item 13
Produto ROTEADOR

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 02
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)



Item 14
Produto RACK

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 01
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)

Item 15
Produto NO BREAK

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 01
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)
Procedência (preenchimento obrigatório)

Item 16
Produto MONITOR DE VÍDEO

Conforme Descr ição do Memor ia l 
Descritivo Anexo I do Edital

Quantidade 20
Valor Unitário R$
Valor Total R$

Marca (preenchimento obrigatório) 
Modelo (preenchimento obrigatório)



Procedência (preenchimento obrigatório)

O LICITANTE NÃO DEVERÁ COLOCAR NENHUMA INFORMAÇÃO NA 
PROPOSTA QUE O IDENTIFIQUE, SOB A PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 
DA PROPOSTA.
ATENÇÃO:
Antes de anexar esse arquiva no sistema BEC, tomar a devida providencia:
Clicar na aba “Arquivo”
Clicar em “Propriedades”
Clicar em “Resumo”

Apagar as informações constantes do “Titulo”, “Autor” e “Empresa”.
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