
 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022 – SENAR-AR/RN 

EDITAL 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio 

Grande do Norte (SENAR-AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, com sede 

na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol - Natal, RN, inscrita no CNPJ Nº 

04.256.238/0001-33, por intermédio de sua Pregoeira, nomeada por meio da 

Portaria nº 002/2022 da Presidência do Conselho Administrativo, torna público que 

fará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO 

POR LOTE, objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
PARA ATENDER O SENAR-AR/RN, conforme especificações e quantitativos 

constantes no Anexo I, parte integrante deste instrumento, e observadas as 

condições e o limite previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR 

para essa modalidade de licitação e, onde cabível, a Lei nº 8.666, de 21 de março 

de 1993 e suas alterações. 

 
1. DA ABERTURA 
1.1 A Pregoeira receberá os envelopes de Documentação e Propostas de Preços 

em sessão aberta, pública, a ser realizada conforme abaixo: 

 

Local: Sala de Reuniões do SENAR-AR/RN 

Data: 25/08/2022 (quinta-feira) 
Horário: 09h00min  

 

1.2. Se, por qualquer razão, não houver expediente na data fixada, fica adiada a 

reunião para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo 

disposição em contrário. 

 
2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o 

fornecimento de equipamentos de informática, para atender às necessidades do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande 



 

 

do Norte – SENAR-AR/RN, assim como atualização do parque tecnológico e 

atendimento das atividades finalísticas desta regional, conforme especificações e 

quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.   

 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. A estimativa de preço decorre de pesquisa de mercado realizado pelo setor 

competente desta Regional, e constitui-se em mera previsão dimensionada, não 

estando o SENAR-AR/RN obrigado a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo 

à Contratada o direito de pleitear qualquer tipo de reparação; 

3.2. As despesas com a aquisição dos equipamentos licitados correrão por conta 

dos recursos previstos no orçamento anual do próprio SENAR-AR/RN, com 

contrato pelo período de até 12 (doze) meses.  

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar desta licitação toda e qualquer pessoa jurídica com atuação 

na área de abrangência no objeto licitado, e em regular funcionamento no Brasil, 

observada à necessária qualificação e desde que sejam atendidos os termos deste 

Edital.  

4.2. Não será permitida a participação direta ou indireta nesta licitação: 

a) de empresa cujos sócios ou proprietários sejam funcionários ou dirigente do 

SENAR-AR/RN; 

b) de empresa que, a qualquer tempo, possua restrições quanto à capacidade 

técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;  

c) de empresa que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução 

ou liquidação e de empresa concordatária; 

d) de empresa em consórcio ou que se encontre incursa na penalidade 

prevista no art. 31, inciso III, do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR-AR/RN; 

e) de empresas do mesmo grupo econômico com propostas distintas, nem 

empresas que tenham dualidade de quotistas ou acionistas em comum, quer 

majoritário, quer minoritário; 

4.3 Serão consideradas inabilitadas, de plano, as proponentes que deixarem de 

apresentar qualquer dos documentos obrigatórios exigidos no presente edital, ou 



 

 

incorrerem em qualquer dos impedimentos mencionados nas alíneas “a” a “e” do 

subitem anterior. 

4.4. Embora este edital tenha sido elaborado estritamente de acordo com os 

princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade e da 

competitividade, fica expressamente estipulado que, a critério exclusivo da 

comissão de licitação, simples irregularidade formal, que evidencie lapso ou 

desatenção, que não altere nem afete o conteúdo e a legitimidade dos documentos 

apresentados e que não cause prejuízos aos concorrentes e ao SENAR-AR/RN, 

será considerada irrelevante, não podendo ensejar a inabilitação e/ou 

desclassificação das proponentes. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
5.1. Às 09h00min horas do dia 25/08/2022, na sede do SENAR-AR/RN, os 

representantes das empresas proponentes deverão entregar os envelopes de 

documentação e de propostas e identificar-se, exibindo cédula de identidade oficial 

e a comprovação de sua condição na seguinte forma: (originais ou copias 

devidamente autenticadas) 

a) Quando a representação for exercida na forma de seus atos de 

constituição, por sócio ou dirigente, o documento de credenciamento consistirá, 

respectivamente, na apresentação do ato que estabelece a prova de 

representação da empresa, onde conste o nome do sócio e os poderes para 

representá-la ou a ata da assembleia de eleição do dirigente e/ou contrato social; 

b) Caso o preposto não seja seu representante estatutário ou legal, o 

credenciamento será feito por meio de procuração, contendo poderes específicos  

para praticar todos os atos necessários a este procedimento licitatório, com firma 

reconhecida em cartório, acompanhada dos atos constitutivos e de nomeação dos 

administradores da empresa. 

c) As MICRO EMPRESAS – ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – 

EPP, deverão apresentar comprovante de enquadramento para se utilizarem das 

prerrogativas previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

5.1.1. A participação de representante não credenciado, na forma deste edital, não 

implica na inabilitação da respectiva empresa proponente, mas impedirá o 

representante de manifestar-se e responder por ela.  



 

 

5.1.2. Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais 

de uma empresa licitante. 

5.2. A documentação de habilitação e a proposta de preço serão entregues em 

envelopes separados e devidamente fechados, dirigidos à Pregoeira e sua Equipe 

de Apoio do SENAR, contendo na parte externa os dizeres constantes no modelo 

abaixo: 

 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO - SENAR-AR/RN 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022– SENAR-AR/RN 

NOME DO LICITANTE 

CNPJ DO LICITANTE 

ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO - SENAR-AR/RN 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022– SENAR-AR/RN 

NOME DO LICITANTE 

CNPJ DO LICITANTE 

ENDEREÇO DO LICITANTE 

 

5.2.1. Após a Pregoeira declarar encerrado o prazo para recebimento dos 

envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito. 

5.2.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de 

documentos exigidos e não entregues no respectivo envelope. 

5.2.3. Envelopes poderão ser encaminhados por via postal ou entregues em local, 

dia ou horário estabelecidos neste Edital. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 
6.1 Para habilitação, os interessados deverão apresentar no Envelope n. 01 – 

Documentação, em cópia autenticada por tabelião de notas ou pela Comissão 

Permanente de Licitação mediante apresentação das vias originais, os seguintes 

documentos, não sendo aceito cópia de fac-símile: 



 

 

 
6.1.1 Habilitação Jurídica: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado 

da documentação de eleição de seus administradores; ou contrato social 

consolidado, cédula de identidade do (s) sócio (s) administrador (es). Os 

procuradores que possuírem poderes para assinar proposta de preço devem 

anexar à habilitação jurídica cópia da cédula de identidade. 

b) Cartão de CNPJ; 

c) Declaração de Inexistência de fato impeditivo da habilitação, nos termos do 
modelo constante do ANEXO II deste edital; 

d) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da 

Constituição Federal, conforme ANEXO III;  
 

6.1.2 Qualificação Técnica: 
a) As empresas detentoras das propostas vencedoras deverão obrigatoriamente 

informar as especificações técnicas do produto apresentado no procedimento 

licitatório, incluindo modelo e marca; 

b) A CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de 
capacidade técnica, em papel timbrado da empresa emitente ou com o carimbo 

da mesma, indicando endereço e telefone da emitente, expedidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a licitante tenha prestado 

ou esteja prestando serviços de venda dos materiais de informática descritos no 

Termo de Referência, Anexo I; 
6.1.3 Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

(acompanhados de cópia dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, 

devidamente autenticado pela Junta Comercial), que comprovem a boa situação 

financeira da empresa;  

b)  As empresas recém-constituídas deverão apresentar o balanço de abertura; 

d)  Certidão Negativa de Falência ou Concordata e/ou Recuperação Judicial, 

expedida pelo Cartório Distribuidor, emitida em data não superior a 60 (sessenta) 

dias da sua apresentação. 



 

 

 
6.1.4 Regularidade Fiscal: 
a) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

b) Certidão negativa de débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e as 

de terceiros; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS; 

d) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Estaduais e a 

Dívida Ativa do Estado; 

e) Certidão negativa de débitos para com a Fazenda Municipal, da sede do 

licitante; 

f) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

6.1.4.1 - No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 

Porte (EPP), esta deverá apresentar para credenciamento Certidão de 

enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante. As sociedades simples, 

que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas 

hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.  

6.1.4.2 – A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, 
não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006.  

 
6.1.5. Outras disposições: 
6.1.5.1 – A condição de representante legal da empresa interessada deverá ser 

comprovada através da apresentação dos seguintes documentos originais ou 

devidamente autenticados: contrato social e/ou ato constitutivo da empresa e 

documentos pessoais com foto do seu representante legal. 

6.1.5.2 – Por sua vez, a condição de preposto/procurador deverá ser comprovada 

pelos seguintes documentos originais ou devidamente autenticados: carta de 

preposição/procuração com fins específicos para o ato, documentos pessoais com 

foto do preposto e do representante legal da interessada, bem como contrato 

social e/ou ato constitutivo da empresa. 



 

 

6.1.5.3 - Estará dispensado de apresentar os documentos relacionados no item 

6.1.1, “a”, a proponente que apresentá-los por ocasião do seu credenciamento. 

 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1 A proposta de preços deverá ser apresentada atendendo aos requisitos abaixo: 

a) Em papel timbrado, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, com 

valores expressos em moeda corrente nacional, contendo local, data, nome 

completo e assinatura do representante legal; 

b) Obedecer ao objeto constante no Termo de Referência, Anexo I deste 

Edital; 

c) Os valores deverão ser cotados em valores unitários e total, em algarismo e 

por extenso, sendo fixo e irreajustável. Em caso de divergência entre o algarismo e 

o extenso, prevalecerá este último; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 

e) Conter declaração expressa de que estão incluídos no preço eventuais 

valores referentes a taxas, encargos, e outros, que incidam ou venham a incidir 

sobre a aquisição, transporte e entrega dos equipamentos. 

 
8. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
8.1 Na data, horário e local estabelecidos no subitem 1.1, a Pregoeira dará início à 

abertura desta licitação, mediante recebimento dos envelopes DOCUMENTAÇÃO 

e PROPOSTA DE PREÇOS. 

8.2 Após realizada a verificação das Propostas de Preços (Envelope 1) das 

empresas licitantes, a Pregoeira comunicará aos participantes quais são aqueles a 

continuar no processo licitatório. 

8.3. Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que 

atenderem às exigências de apresentação e não apresentarem diferença de 

preços superior a 15% (quinze por cento) do Menor Preço proposto.  

8.4. Quando não forem classificadas no mínimo 03 (três) propostas na forma 

definida no item anterior, serão classificadas, sempre que atenderem as demais 

condições definidas neste instrumento convocatório, a de menor preço e as 02 

(duas) melhores propostas de preços subsequentes. 



 

 

8.5. A classificação de apenas 02 (duas) Propostas de Preços não inviabilizará a 

realização da fase de lances verbais.  

8.6. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 8.4 e 8.5, não 

integrarem a lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão 

consideradas automaticamente desclassificadas do certame. 

 

9. DOS LANCES VERBAIS 
9.1. Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de 

lances verbais.  

9.2. A Pregoeira realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta 

de maior preço classificada a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais 

classificados na ordem decrescente de preço.  

9.3. Havendo lance, a Pregoeira realizará uma nova rodada, começando pelo autor 

da última proposta de maior preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada 

completa, não haja mais lance e se obtenha, em definitivo, a proposta de menor 

preço.  

9.4. Só serão considerados os lances inferiores ao último menor preço obtido.  

9.5. A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedida de 

participar de nova rodada, caso ela ocorra.  

9.6. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as 

propostas escritas de preço classificadas para esta fase.  

9.7. A Pregoeira após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as 

propostas em ordem crescente de menor preço.  

9.8. Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender 

as condições do edital e apresentar o Menor Preço. As demais licitantes, que 

atenderem às exigências de apresentação da Proposta de Preços, serão 

classificadas em ordem crescente.  

9.9. É facultado à Pregoeira no curso da sessão de lances verbais, fixar diferença 

mínima entre os mesmos, bem como alterar os parâmetros anteriormente 

definidos, a fim de evitar o prolongamento excessivo da sessão. 

 

10. DO EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 



 

 

10.1. Após a classificação da Proposta de Preço, a Pregoeira procederá à abertura 

dos Documentos de Habilitação (Envelope 02) exclusivamente da licitante 

classificada como primeira colocada.  

10.2. Se entender necessário, a Pregoeira poderá suspender a sessão para exame 

dos documentos de habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em 

Ata própria e divulgada às licitantes participantes diretamente, ou por publicação.  

10.3. Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão 

consideradas intimadas da decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo 

recursal.  

10.4. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á à 

abertura do envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. 

Caso não ocorra a habilitação da licitante classificada em segundo lugar, a CPL 

prosseguirá na abertura do Envelope "2" das classificadas seguintes, observando 

o mesmo procedimento deste item. 

 
11. DA PROPOSTA DE PREÇO DEFINITIVA 
11.1. Ocorrendo lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar em até 02 

(dois) dias úteis seguintes à sessão que declarou a empresa vencedora, a 

Proposta de Preços Definitiva, no mesmo modelo do Anexo IV.  

11.2. Na Proposta de Preços Definitiva o ajuste deverá ser realizado de forma 

linear sobre os preços unitários de cada item e sobre o valor total, aplicando-se o 

mesmo desconto, de modo que a Proposta de Preços Definitiva reflita a redução 

de preço proporcionada pelo lance vencedor. 

 
12. DO JULGAMENTO, DESEMPATE E ADJUDICAÇÃO. 
12.1 O julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS será realizado obedecidos os 

critérios do item 9, sendo considerada vencedora a proposta que apresentar o 

MENOR PREÇO POR LOTE. 

12.2. No caso de empate entre duas ou mais classificadas, a Pregoeira convocará 

os licitantes a participarem de sorteio, em ato público, ou procederá, na própria 

sessão, ao desempate mediante sorteio, caso todos estejam presentes. 



 

 

12.3. O objeto desta licitação será adjudicado ao licitante que apresentar o menor 

preço, observados os critérios de julgamento previstos no subitem 9, combinado 

com o subitem 12.1 do presente Edital; 

12.4 A decisão da Pregoeira tornar-se-á definitiva após a devida homologação pela 

autoridade competente. 

 

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
13.1. Somente caberão recursos escritos e fundamentados da decisão que 

declarar a empresa vencedora (artigo 22 do RLC), no prazo de 02 (dois) dias úteis 

contados da comunicação desta decisão, os quais serão dirigidos, por intermédio 

da Pregoeira, ao Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-AR/RN.  

13.2. A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em 

razão de recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo 

recursal de 02 (dois) dias úteis, que correrá da comunicação da interposição do 

recurso, conforme disposto no § 3º art. 22, do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAR. 

13.3. Os recursos serão julgados pelo Presidente do Conselho Administrativo do 

SENAR-AR/RN ou por quem este delegar competência nos termos do artigo 23 do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.  

13.4. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

13.5. Os recursos terão efeito suspensivo.  

13.6. Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada e 

protocolados no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, no Protocolo do 
SENAR, situado rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal/RN, ou encaminhados 

par o e-mail: cpl@senarrn.com.br. 

13.7. Não serão considerados os recursos protocolados presencialmente fora do 

horário e em local diferente do indicado no item 13.6. 
 
14. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO 
CONTRATUAL  
14.1. A Licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias, contados da data da 

convocação, para assinar e devolver o instrumento contratual. 



 

 

14.2. Transcorrido o prazo previsto no subitem anterior sem que a licitante 

compareça para assinar o instrumento contratual ou recuse em fazê-lo, a 

Pregoeira e sua Equipe poderá convocar, observando rigorosamente a ordem de 

classificação, outra licitante classificada para assiná-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições apresentadas na proposta vencedora ou revogar este certame, 

independentemente da aplicação das demais sanções previstas para a espécie 

neste Edital e no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 
 
15. DAS PENALIDADES 
15.1 O Descumprimento do objeto licitado sujeitará a licitante as penalidades 

previstas abaixo, garantida a ampla defesa. 

a) Advertência; 

b) Multa de 2% sobre o valor mensal faturado, dobrável no caso de 
reincidência, a critério exclusivo do SENAR-AR/RN, que será descontado do 

pagamento subsequente; 

c) Suspensão do direito de firmar Contrato com o SENAR-AR/RN, durante o 

prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SENAR-AR/RN, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a sua reabilitação. 

15.2 A multa e a penalidade somente poderão ser relevadas nos casos fortuitos e 

de força maior, devidamente justificada e comprovada. 

 
16. DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A HOMOLOGAÇÃO DO 
RESULTADO 
16.1. A homologação dos atos deste Pregão Presencial será efetivada pelo 

Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-AR/RN ou por quem este 

delegar competência. 

 
17. DO PAGAMENTO  
17.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente, por crédito automático via 

internet ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias úteis após a entrega da seguinte 

documentação: 



 

 

a) Nota Fiscal válida, legível e sem rasuras; 

b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS; 

d) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Estaduais e à 

Dívida Ativa do Estado; 

e) Certidão negativa de débitos para com a Fazenda Municipal, da sede do 

licitante; 

f) Certidão negativa de débitos trabalhistas 

1.2. Para liquidação dos valores relativos à execução do objeto, será ainda 

observado o que segue: 

17.2.1. O SENAR se reserva o direito de recusar-se ao recebimento, bem como de 

não efetuar o pagamento correspondente, caso o objeto não esteja em estrita 

conformidade com as Especificações Técnicas constantes do Termo de 

Referência, proposta de fornecimento e contrato celebrado; 

17.2.2. As Faturas de Venda ou Nota Fiscal/Fatura não aprovadas pelo SENAR 

serão devolvidas ao licitante, para as devidas correções, acompanhadas dos 

motivos de sua rejeição, recontando-se para pagamento o prazo estabelecido no 

subitem 17.1 deste Edital, a partir da sua reapresentação, sem qualquer tipo de 

correção de seu valor. 

 
18. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  
18.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Pregoeira, no 

endereço eletrônico cpl@senarrn.com.br.  
18.2 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão, 

qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou 

impugnar o ato convocatório do PREGÃO, mediante requerimento fundamentado a 

Pregoeira, que caberá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

18.3 - Caso o questionamento altere o texto do edital, que afete a formulação da 

proposta, será designada nova data para a realização da sessão, no mesmo prazo 

anteriormente fixado, através dos mesmos meios de publicação utilizados 

inicialmente. 



 

 

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas que não 

tenham atendido as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e 

seus Anexos, salvo os casos onde todas as licitantes tenham sido inabilitadas ou 

todas as propostas tenham sido desclassificadas, onde a Pregoeira poderá fixar 

um prazo para as licitantes apresentarem nova documentação ou outras propostas 

escoimadas das causas de suas inabilitações ou desclassificações.  

19.2. O SENAR-AR/RN se reserva o direito de cancelar esta licitação antes da 

assinatura do contrato, mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes 

qualquer recurso, reclamação ou indenização (art. 40 do RLC).  

19.3. A Pregoeira poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações 

complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor 

desempenhar suas funções institucionais, desde que disso não decorra a posterior 

inclusão de documentos que deveriam constar originarialmente dos envelopes 

entregues pelas licitantes.  

19.4. Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados pela 

mesma forma com que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das 

propostas. Neste último caso, as alterações serão publicadas exclusivamente na 

página da entidade na internet, no endereço eletrônico www.senarrn.com,br, sem 

necessidade de reabertura de prazos.  

19.5. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer 

alterações e/ou esclarecimentos sobre o edital, através de consulta permanente ao 

endereço acima indicado, não cabendo ao SENAR-AR/RN a responsabilidade pela 

não observância deste procedimento.  

19.6. Entregues os envelopes 01 e 02 à Pregoeira e desde que aberto pelo menos 

um deles, de qualquer um dos licitantes, não será mais permitida a desistência de 

participação no certame.  

19.7. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pela 

Pregoeira, a Equipe de Apoio, e pelas licitantes presentes, se assim o desejarem, 

com os registros de todas as ocorrências.  



 

 

19.8. Os envelopes das licitantes ainda lacrados e não utilizados no certame serão 

disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 

assinatura do contrato; 

 
20 - DO FORO 
20.1. Fica eleito o Foro de Natal (RN), para dirimir eventual controvérsia que 

decorra da presente licitação. 

 

Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes 

anexos:  

 Anexo I - Termo de Referência; 

 Anexo II - Declaração de Inexistência de fato impeditivo da habilitação; 

 Anexo III - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7º, 

da Constituição Federal; 

 Anexo IV – Carta Proposta; 

 Anexo V – Minuta de Contrato.  

 

Natal-RN, 12 de agosto de 2022. 

 

Larissa Hermínia Augusta Bezerra 
Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio 

Grande do Norte (SENAR-AR/RN) 

1. DO OBJETO: 

1.1. O presente Termo de Referência visa à aquisição de equipamentos de 
informática, para atender às necessidades do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN, assim 

como atualização do parque tecnológico e atendimento das atividades finalísticas 

desta regional, conforme especificações e quantitativos descritos abaixo:  

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

01 SERVIDOR 1 

 

LOTE 02  
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

02 MICROCOMPUTADOR 30 

03 MONITOR 40 

 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

04 NOTEBOOK  30 

05 NOTEBOOK 2 

 

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  
06 WEBCAM 10 

07 HEADSET 10 

 

LOTE 05 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  



 

 

08 NOBREAK 1.4 KVA 20 

09 NOBREAK 3.0 KVA 2 

 

LOTE 06 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

10 SSD 240 GB 20 

 

LOTE 07 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  
11 ACCESS POINT 6 

12 CONSOLE DE REDES 1 

 

LOTE 08 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

13 IMPRESSORA LASER COLORIDA 1 

 

LOTE 09 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

14 MOCHILA PARA TRANSPORTAR NOTEBOOK 32 

 
2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

LOTE 01 

ITEM 1 

QUANTIDADE 1 

DESCRIÇÃO GABINETE:  
Gabinete para instalação em rack de 19 polegadas através de sistema 
de trilhos deslizantes; 
Altura máxima de 2U; 
Deve possuir botão liga/desliga na parte frontal do equipamento; 
Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para 
exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais 
como falhas de memória RAM, fontes de alimentação e disco rígido e 
ventilador; 
Deve possuir suporte de no mínimo 8 (oito) baias para instalação de 
discos rígidos de 3.5 polegadas; 
 
Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, 
do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar 
sua manutenção; 
Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para 



 

 

abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de 
expansão; 
Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para 
que a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de 
temperatura adequados para o perfeito funcionamento do 
equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento 
em funcionamento. 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO:  
Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do 
equipamento na configuração ofertada mesmo em caso de falha de 
uma das fontes; 
Deverá ser fornecido com sua quantidade máxima de fontes; 
As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable permitindo a 
substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha sem parada 
ou comprometimento do funcionamento do equipamento; 
A fonte deve ter potência mínima de 800 watts; 
As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a 
60Hz, com ajuste automático de tensão; 
Deverá acompanhar os cabos de alimentação para cada fonte de 
alimentação fornecida. 
 
PROCESSADOR:  
Equipado com 2 (dois) processadores de 08 (oito) núcleos, com 
arquitetura x86; 
Deverá implementar mecanismos de gerenciamento do consumo de 
energia compatível com o padrão ACPI v4; 
Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com 
padrão AVX-512; 
Consumir no máximo 105 W; 
Frequência de clock interno de no mínimo 2.8 GHz; 
Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2666 
MHz, oferecendo no mínimo 6 canais de memória; 
Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 
10.4 GT/s; 
Memória cache de 12 MB – L3. 
MEMÓRIA RAM:  
Deve possui no mínimo 64GB de memória RAM tipo DDR4 RDIMM 
(Registered DIMM) ou 
LRDIMM (Load Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC 
(Error Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2666MHZ; 
Deve possuir no mínimo 16 slots de memória DIMM; 
CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE:  
O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; 
Possuir, no mínimo, 3 (três) slots PCI Express 3.0; 
Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, 
desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão 
aceitas placas de livre comercialização no mercado; 
CONTROLADORA DE VÍDEO:  
Deve ser do tipo on board (integrado na placa mãe) ou placa de vídeo 
PCI ou PCI; 
Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 
BIOS E SEGURANÇA:  
BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento não sendo 
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 
A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo 
editável que permita inserir identificação customizada podendo ser 
consultada por software de gerenciamento, como número de 
propriedade e de serviço; 
A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de 
administrador ao sistema de configuração do equipamento; 
Deve ser atualizável por software; 
As atualizações de  BIOS/UEFI  devem  possuir  (assinatura)  
autenticação  criptográfica segundo as especificações NIST SP800-
147B e NIST SP800-155. 



 

 

Deve possuir funcionalidade de recuperação de estado da BIOS/UEFI 
a uma versão anterior gravada em área de memória exclusiva e 
destinada a este fim, de modo a garantir recuperação em caso de 
eventuais falhas em atualizações ou incidentes de segurança. 
Deverá ser fornecido com Módulo TPM 2.0; 
Deverá ser fornecido tampa frontal com chave; 
Deverá emitir alerta de abertura do gabinete; 
Por solicitação da licitante o equipamento poderá ser fornecido de 
fábrica com senha única, individual e exclusiva afixada em uma 
etiqueta de difícil remoção; 
CONTROLADORA RAID:  
Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS 12Gb/s 
e SATA 6Gb/s; 
Memória cache de no mínimo, 8GB (oito gigabytes) sendo que esta 
quantidade total poderá ser atendida através de uma ou no máximo 
duas placas instaladas no servidor; 
Suportar e implementar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60; 
Suportar expansão de capacidade de formatação on-line; 
Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, 
também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para 
as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento; 
Deverá permitir a operação em modo RAID e pass-through em discos 
distintos. Ou fornecer controladora RAID e controladora pass-through. 
Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido; 
Suportar implementação de disco Global Hot-spare; 
Suportar migração de nível de RAID; 
Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART). 
PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 
Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser 
identificados pelos nomes ou símbolos; 
Possuir 3 (três) interfaces USB sendo, no mínimo uma destas 
interfaces no padrão 3.0; 
Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão VGA (DB-15), 
uma localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do 
gabinete; 
 
INTERFACE DE REDE: 
 Possuir 04 (quatro) interfaces de rede 1Gb integradas; 
Suportar taxa de transferência de 1Gbps. 
ARMAZENAMENTO: 
Deve possuir dispositivos internos do tipo SD Card, Flash Card ou 
USB, redundantes (espelhado), para inicialização de hypervisor com 
capacidade mínima de 64GB. Caso a solução ofertada não possua 
estes dispositivos, devem ser fornecidos dois discos do tipo SSD de, 
no mínimo, 64GB ligados em RAID1 através da controladora de discos 
especificada. 
Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 03 (três) 
unidades de discos rígidos tipo SATA de, no mínimo, 04 TB (quatro) 
hot pluggable, de 3,5 polegadas e interface de 6 Gb/s; 
Devem ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição 
sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a 
continuidade das operações sem impacto para as aplicações; 
DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL:  
Deverá ser fornecido 2 discos SSD padrão read intensive 
Capacidade mínima de 480GB e taxa de transferência de 6Gb/s 
Deve ser fornecida uma controladora de RAID exclusiva e dedicada 
para estes discos, suportando configuração mínima de RAID 1 
(mirroring). 
Estes discos deverão ser dedicados para a instalação do sistema 
operacional, ou de virtualização e ou hiperconvergência. 
Não será aceita soluções baseadas em cartão SD ou similar 
SISTEMA OPERACIONAL:  
O servidor deverá ser ofertado com Windows Server 2022 Standard 
com opção para downgrade para 2019; 



 

 

Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento 
contendo todos os drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil 
instalação do equipamento; 
O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download 
gratuito de todos os Drivers dos dispositivos, BIOS e Firmwares para o 
equipamento ofertado; 
Apresentar declaração do fabricante informando que todos os 
componentes do objeto são novos (sem uso, reforma ou 
recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação; 
O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema 
operacional Windows Server 2012, 2012R2 e 2016 ou superior. Esse 
item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility 
List) da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com; 
O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema 
operacional Red Hat Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse item deverá 
ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red 
Hat no link: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi; 
O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de 
virtualização VMware ESXi 6.0 ou posterior. Esse item deverá ser 
comprovado através do Compatibility Guide da VMware no link: 
http://www.vmware.com/resources/compatibility. 
GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO:  
O equipamento deve possuir solução de gerenciamento do próprio 
fabricante através de recursos de hardware e software com capacidade 
de prover as seguintes funcionalidades: 
Possuir software de gerência, com capacidade de gerenciamento 
remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N); 
O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para 
gerenciamento que suporte nativamente a atribuição de 
endereçamento IP dinâmico; 
Permitir o monitoramento remoto, de todo o hardware das condições 
de funcionamento dos equipamentos e seus componentes, tais como: 
processadores, memória RAM, controladora RAID, discos, fontes de 
alimentação, NICs e ventiladores; 
Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH 
para acesso CLI; 
Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de 
gerência e suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP; 
Suportar autenticação local e através de integração com MS Active 
Directory/LDAP; 
Deverá suportar autenticação de 2 fatores. 
Permitir o controle remoto da console do servidor do tipo virtual KVM 
out-of-band, ou seja, independente de sistema operacional ou software 
agente; 
Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de 
sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando 
uma depuração mais aprimorada; 
As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware 
devem ser providas por recursos do próprio equipamento e 
independente de agentes ou sistema operacional; 
Caso a console virtual deverá ser acessível via interface HTML5 ou 
caso necessite de algum tipo de plugin licenciado, por exemplo JAVA 
deverá ser fornecido o licenciamento por pelo menos 5 anos 
Suportar os protocolos de gerenciamento, IPMI e SNMP v1,v2c,v3, 
WMI, SSH, WS MAN e REDFISH; 
Permitir customizar alertas e automatizar a execução de tarefas 
baseadas em script; 
Deverá possuir integração com VMware vCenter e Microsoft System 
Center. 
Interface de gerência baseada em HTML5. 
Permitir configurar os seguintes parâmetros de hardware, (WWN, 
BIOS, RAID, NIC, MAC, Virtual Mac address, ISCSI Name, Vlan e perfil 
de QOS), através de templates pré-definidos; 
Permitir a instalação, update e configuração remota de sistemas 



 

 

operacionais, drivers e firmwares, através de solução de deployment 
compatível com a solução ofertada; 
Permitir a criação de perfis (baselines) de configuração para detectar 
desvios relacionados ao firmware dos componentes de hardware; 
Possuir informações de garantia e apresentar via relatório e ou 
scorecard, listando o tipo de garantia e data limite, em caso de limite 
informar via email de forma automatizada para que seja possivel ação 
da contratante; 
Permitir a detecção de pré-falhas dos componentes de hardware. 
Realizar a abertura automática de chamados sem intervenção humana, 
diretamente ao fabricante dos equipamentos em caso de falha de 
componentes de hardware; 
Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e 
independente de sistema operacional; 
Deve possuir recurso remoto que permita o completo desligamento e 
reinicialização (Hard-Reset) remoto do equipamento através da 
interface de gerência ou através de solução alternativa 
(Hardware/Software); 
Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através 
de CD/DVD remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e 
dispositivos de armazenamento USB remotos; 
Permitir acesso do tipo Console Virtual, do mesmo fabricante dos 
servidores ofertados, que permita gerenciar, monitorar e configurar 
parâmetros físicos dos servidores de forma remota e centralizada; 
O software de gerenciamento deve realizar descoberta automática dos 
servidores, permitindo inventariar os mesmos e seus componentes; 
Suportar o monitoramento remoto (1:1 e 1:N) do consumo de energia 
elétrico e temperatura dos servidores, através de exibição gráfica, e 
permitir gerenciar parâmetros de consumo de CPU, memória, IO e 
Motherboard, com geração de alertas; 
Possuir configuração de alerta de consumo de energia para grupos de 
dispositivos; 
Possuir controles de energia baseados no tempo (diariamente, 
semanalmente e ou faixa de datas); 
Permitir configurar dispositivos individuais, grupos físicos e grupos 
lógicos; 
Permitir comparação de dispositivos relacionado ao seu consumo, 
criando reports com equipamentos ociosos em consumo e os de maior 
consumo; 
A interface de gerência do servidor deve permitir a criação de grupos 
de modo a permitir o gerenciamento de outros servidores a partir de 
um único IP sem a necessidade de softwares adicionais; 
Deve possuir funcionalidade que permita que os discos locais do 
servidor sejam apagados de forma definitiva através de tecnologia de 
regravação de dados ou similar. Esta funcionalidade deve possibilitar 
que sejam definitivamente apagados quaisquer disco dentro do 
servidor, suportando, no mínimo discos físicos (HDDs), discos 
criptografados (SEDs) e dispositivos de memória não volátil (SSDs e 
NVMe); 
Deve possibilitar o download automático de atualizações de firmwares, 
BIOS e drivers diretamente do site do fabricante ou repositório local; 
As atualizações de firmwares, BIOS e drivers devem ser possuir 
tecnologia de verificação de integridade do fabricante, de modo a 
garantir a autenticidade da mesma; 
Deverá ser fornecido software que realize a descoberta de ativos no 
datacenter como servidores, switch, storage do mesmo fabricante e de 
outros fabricantes usando o protocolo SNMP, assim como o 
gerenciamento básico (ativo ou desligado) de dispositivos e inventário 
de hardware para até 1500 dispositivos; 
A solução de gerenciamento de servidores deve permitir o 
gerenciamento através de aplicação de gerenciamento via dispositivos 
móveis (smartphones e tablets) compatível com sistemas IOS e ou 
Android; 
 Deverá possuir relatórios de status de garantia via interface de 



 

 

gerência. 
ACESSÓRIOS:  
Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e 
cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:  
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. 
OUTROS:  
Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo 
fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer 
componente não original de fábrica para adequação do equipamento; 
 
 
Modelo de referência: Servidor Dell PowerEdge R550. 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇOS  
Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças 
danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte; 
Os serviços de suporte e manutenção devem ser do fabricante da solução ofertada; 
Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e exclusivamente 
onde se encontram (ON-SITE); 
A CONTRATANTE poderá abrir o equipamento sem prévia autorização para efetuar instalação de 
pentes de memória, discos e outros periféricos sem prejuízo da garantia, desde que seguindo as boas 
práticas do fabricante do equipamento. 
 A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de 
garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 
O atendimento deve ser realizado em regime 24x7; 
O prazo máximo para atendimento do chamado deve ser de até 4 horas após a sua abertura; 
A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte 
online como “chat”, “email” e página  de suporte técnico na Internet com disponibilidade de 
atualizações e “hotfixes” de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de 
troubleshooting, no mínimo; 
Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça 
defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de 
substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo-se quando o defeito for provocado por uso 
inadequado; 
Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de 
comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes 
para o início da mesma, como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de 
recomendações por parte da contratada, etc.; 
Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar url para comprovação), que 
permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série; 
Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos da 
CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet 
segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas; 
A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a 
contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente 
garantido até o final do prazo de garantia do objeto; 
 

 

LOTE 02 

ITEM 2 

QUANTIDADE 30 



 

 

DESCRIÇÃO PROCESSADOR: Processador com frequência interna de turbo 
(boost ou speed) mínima de 3,8 GHz, com no mínimo 6 núcleos 
físicos, 12 threads e cachê de 12 MB. Possuir TDP (Thermal Design 
Power) máximo de 35W. 
Deve pertencer a 10ª geração de processadores Intel Core ou 4ª 
geração de processadores AMD Ryzen ou gerações superiores;  
MEMÓRIA RAM: Mínimo 8GB de DDR4 a 2666 MHz (1X8GB) ou 
superior; deverá disponibilizar no mínimo um slot livre para expansão 
futura; Deve ter suporte para configurações até 64GB de memória;  
ARMAZENAMENTO: Mínimo SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 ou 
superior;  
TELA MONITOR: Deve ser do mesmo fabricante do computador, 
mouse e do teclado ofertado; 
Tela antirreflexiva, 100% plana de LED com tamanho visualizável de 
21,5 polegadas ou superior; 
Giro de no mínimo 90 graus (retrato/paisagem); 
Ajuste de altura de no mínimo 10 cm; 
Resolução mínima de 1920 x 1080 (fullHD) a uma frequência 
horizontal de 60Hz; 
Ângulo de visão, de no mínimo, 175° tanto na vertical quanto na 
horizontal; 
Contraste típico, de no mínimo, 1.000:1; 
Tempo de resposta máximo de 8 ms; 
Interfaces de vídeo DisplayPort, VGA e HDMI; 
Deve possuir uma interface USB 3.0 para fácil acesso e quatro 
SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) ; 
Deve possuir OSD (On-screen Display) através do qual seja possível 
realizar ajuste de brilho, ajuste de contraste, seleção de interface de 
vídeo, ajuste de cores, aspecto, posições horizontal e vertical e 
configurações de energia; 
Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu 
funcionamento; 
O monitor deverá registrar informações no formato EDID (Extended 
Display Identification Data – padrão definido pela VESA) atual, para o 
sistema operacional ao qual está conectado, facilitando assim o 
inventário eletrônico dos equipamentos; 
PLACA MÃE: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o 
modelo ofertado, não sendo produzida em regime de OEM ou 
personalizada. Não sendo aceito o emprego de placas de livre 
comercialização no mercado de varejo a consumidor; 
Pelo menos 2 (dois) slots PCIe e/ou M.2; 
Mínimo, 5 (cinco) portas USB,) no padrão USB 3.2 tipo A ; não sendo 
permitido a utilização de hubs, placas ou adaptadores; 
Deve possuir 1 (uma) interface SATA III (6Gb/s); 
Deve possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado e 
dedicado, não sendo aceitas 
implementação de TPM via software ou firmware; 
A placa mãe deve possuir número de série registrado na sua BIOS, 
possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de 
comandos DMI 2.0. 
 
BIOS: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via 
Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de 
edição sobre a BIOS, garantindo assim segurança, adaptabilidade e 
manutenção do conjunto adquirido; 
Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-147 
ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da BIOS; 
Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-193, 
permitindo a recuperação da BIOS. Deverá possuir mecanismo de 
hardware e ou software ou mesmo ambos em conjunto que executem 
auto reparo da BIOS e firmware quando corrompidos ou adulterados 
por ataques cibernéticos usando uma cópia integra que deve estar 
armazenada em área segura. 
Permite salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-



 

 

las em outros equipamentos do mesmo modelo, estando este com 
senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação 
automatizada de configurações e políticas de segurança; 
BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software 
de gerenciamento; 
Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada 
via SETUP, além de possuir senha nível de acesso Administrador e 
Usuário. Possibilitar definir senha para acesso ao disco rígido; 
Permite inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 
(dez) caracteres em memória não volátil. 
BIOS português ou inglês, captável pela aplicação de inventário 
SCCM (System Center Configuration Manager); 
Possuir sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a 
saúde do sistema em modo rápido e em modo detalhado, bem como 
diagnóstico na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os 
seguintes itens: alto-falante interno, unidades de armazenamento, 
boot do sistema operacional, funcionalidade de portas USB, interface 
gráfica, processador, memória RAM. A mensagem de erro gerada por 
este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do 
equipamento durante o período de vigência da garantia; 
Possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos 
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, 
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou 
ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa da BIOS, 
deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento. 
 
TECLADO Teclas de iniciar e de atalho do Microsoft Windows; 
Mudança de inclinação do teclado; 
Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 
Bloco numérico separado das demais teclas; 
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 
podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 
Resistente a derramamento de líquidos; 
O teclado deverá ser do mesmo fabricante do computador, do mouse 
e do monitor. 
MOUSE: Óptico, USB com fio; dotado de 3 botões (sendo um botão 
para rolagem de telas – “scroll”) e 
resolução mínima de 1000 dpi; 
Deve ser da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido;  
CONTROLADORA DE VÍDEO: Integrada ao processador, capaz de 
alocar a memória RAM disponível de forma dinâmica; 
Suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz; 
3 (três) interfaces de vídeo, duas no padrão DisplayPort e uma no 
padrão HDMI, não sendo aceito adaptadores externos; 
Suporte a 3 monitores simultaneamente. 
CONTROLADORA DE ÁUDIO: Integrada à placa mãe; 
Conectores frontais para headphone e microfone sendo aceito 
interface tipo combo; 
Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio. 
Alto falante integrado;  
GABINETE: Gabinete com volume máximo de 1,2 litros +/- 5%, 
utilizável na posição vertical ou horizontal sem prejuízo das 
funcionalidades estabilidade ou desempenho; 
Fonte de alimentação externa com potência máxima de 65W, 
eficiência mínima de 87%, sendo capaz de suportar o equipamento 
em sua configuração máxima; 
Sistema de sinalização de intrusão com aviso na tela ou através de 
log específico; 
O gabinete do desktop deve ter apresentação sóbria, destinada ao 
uso corporativo. Não serão aceitos efeitos de iluminação ou 
transparências (janelas). A paleta de cores admitida é: tons de cinza, 
prata ou preto. Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem 
descaracterizar a paleta predominante. 
CONTROLADORA DE REDE: Conector RJ-45 fêmea; 



 

 

Em conformidade com o padrão 802.3 e suporte aos protocolos WOL, 
PXE e SNMP; 
Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento 
automático da velocidade da rede, em modo full-duplex; 
CONTROLADORA DE REDE WIRELESS: Em conformidade com os 
padrões 802.11ax dualband Wi-Fi 6, 2x2 com MU-MIMO; 
Opera nas bandas de frequências 2.4GHz e 5GHz; 
Acompanha Bluetooth 5.1 com antena interna;  
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Profissional Português, 
inclui licença do Windows 11 Profissional – português; 
 
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS:  
O fabricante do equipamento deve ser membro do DMTF (Distributed 
Management Task Force) e estar listado na categoria Board ou 
Leadership, comprovado através de acesso a página 
http://www.dmtf.org/about/list; 
CERTIFICAÇÃO 1: 
 O fabricante dos equipamentos deverá estar relacionado no web site 
da EICC, http://www.eiccoalition.org/about/members ou apresentar o 
Certificado da OHSAS 18001 válido ou ainda possuir a certificação 
ISO 14001.  
CERTIFICAÇÃO 2: A empresa vencedora deste lote deverá 
apresentar, do fabricante, Certificação EPEAT ou certificação 
emitida pelo INMETRO ou entidade credenciada por este Instituto, 
em conformidade com a Portaria n.º 170, de 10 de abril de 2012.  
CERTIFICAÇÃO 3: ISO 9000 e 14000 do fabricante;  
  
SOFTWARE DE RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO 
PRÓPRIO FABRICANTE: Permitir retornar o equipamento à sua 
configuração de software Sistema operacional ativado, original de 
fábrica, caso ocorra falha que exija reinstalação sem a necessidade 
de intervenção para configuração de drivers, dispositivos e 
programas instalados;  
Obs.:  

● Modelo de referência: Microcomputador DELL OPTIPLEX 
3090; 

●  Modelo de referência: Dell de 21.5 Polegadas P2222H 
Garantia e Níveis de Serviço  
 
Período  
 

O equipamento proposto deverá possuir garantia de, no mínimo, 36 
(Trinta e seis) meses para todo o equipamento, todos os acessórios, 
cabos e quaisquer itens que o acompanhe;  
 
 

Atendimento  
 

Todos os chamados deverão ser gerenciados e atendidos pela 
central de atendimento do fabricante do equipamento através de 
número telefônico 0800 (gratuito), em língua portuguesa, fornecendo 
neste momento o número de abertura do chamado; 
A garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local após o 
diagnóstico para reposição de peças e mão de obra, das 8 às 18 
horas em dias úteis; 

Cobertura  
 

Todas as peças utilizadas na montagem do equipamento devem ser 
oficialmente homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por 
sua garantia; 
As despesas referentes às peças substituídas, como transporte, 
impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. 

Chamado  
 

Os chamados telefônicos devem ser atendidos por uma equipe 
especializada da contratada, em regime de 9 horas por dia, 5 dias por 
semana, com diagnóstico por telefone; 
Deverá ser disponibilizado link do site do fabricante através do qual é 
possível consultar a garantia contratada, devendo esta, estar em 
acordo com o exigido no edital; 



 

 

 
LOTE 02 

ITEM 3 

QUANTIDADE 40 

DESCRIÇÃO • O monitor deve ser do mesmo fabricante do computador, mouse e do 
teclado ofertado; 
 
• Tela antirreflexiva, 100% plana de LED com tamanho visualizável de 
21,5 polegadas ou superior; 
 
• Giro de no mínimo 90 graus (retrato/paisagem); 
• Ajuste de altura de no mínimo 10 cm; 
 
• Resolução mínima de 1920 x 1080 (fullHD) a uma frequência 
horizontal de 60Hz; 
 
• Ângulo de visão, de no mínimo, 175° tanto na vertical quanto na 
horizontal; 
 
• Contraste típico, de no mínimo, 1.000:1; 
 
• Tempo de resposta máximo de 8 ms; 
 
• Interfaces de vídeo DisplayPort, VGA e HDMI; 
 
• Deve possuir uma interface USB 3.0 para fácil acesso e quatro 
SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) ; 
 
• Deve possuir OSD (On-screen Display) através do qual seja possível 
realizar ajuste de brilho, ajuste de contraste, seleção de interface de 
vídeo, ajuste de cores, aspecto, posições horizontal e vertical e 
configurações de energia; 
 
• Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu 
funcionamento; 
 
• O monitor deverá registrar informações no formato EDID (Extended 
Display Identification Data – padrão definido pela VESA) atual, para o 
sistema operacional ao qual está conectado, facilitando assim o 
inventário eletrônico dos equipamentos. 
 
Modelo de referência: Monitor Dell de 21.5 Polegadas P2222H  
 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 
Período  
 

O equipamento proposto deverá possuir garantia de, no mínimo, 36 
(Trinta e seis) meses para todo o equipamento, todos os acessórios, 
cabos e quaisquer itens que o acompanhe;  

Atendimento  
 

Todos os chamados deverão ser gerenciados e atendidos pela central 
de atendimento do fabricante do equipamento através de número 
telefônico 0800 (gratuito), em língua portuguesa, fornecendo neste 
momento o número de abertura do chamado; 
A garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local após o 
diagnóstico para reposição de peças e mão de obra, das 8 às 18 horas 
em dias úteis; 

Cobertura  Todas as peças utilizadas na montagem do equipamento devem ser 
oficialmente homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por 



 

 

 sua garantia; 
As despesas referentes às peças substituídas, como transporte, 
impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. 
 

Chamado  
 

Os chamados telefônicos devem ser atendidos por uma equipe 
especializada da contratada, em regime de 9 horas por dia, 5 dias por 
semana, com diagnóstico por telefone; 
Deverá ser disponibilizado link do site do fabricante através do qual é 
possível consultar a garantia contratada, devendo esta, estar em 
acordo com o exigido no edital; 

 

LOTE 03 

ITEM 4 

QUANTIDADE 30 

DESCRIÇÃO PROCESSADOR: 11ª geração de Intel® Core™ I3-1115G4 (2-core, 
cache de 6MB,4.1GHz) ou superior;  
MEMÓRIA RAM: Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz; 
Expansível mínimo de 16GB (2 slots soDIMM) ou superior;  
ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35), ou 
superior;  
TELA: Tela de LED, com tamanho mínimo de 14 e máximo de 15,6 
polegadas, HD, resolução mínima de 1368 x 768 pixels ou superior;  
Com câmera HD e microfone integrado ou superior; 
TECLADO: Português (padrão ABNT2); Touchpad incorporado;  
PLACA DE VÍDEO: integrada Intel® HD;  
WEBCAM: integrada de alta definição com 720p (HD) ou superior;  
CONECTIVIDADE: Gigabit (RJ-45) com porta integrada e led de 
status; padrão Ethernet 100/1000 Mbps;  
WIRELESS: Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth ou superior;  
PORTAS INTEGRADAS: Mínimo 01 USB 2.0, 01 USB 3.2, 01 HDMI, 
01 RJ45 Flip-Down de 10/100/1000 Mbps;  
ÁUDIO: Alto-falantes integrados estéreo duplo de 2 W ou superior;  
OUTROS: Tomada de Entrada e Saída de Áudio para fone e microfone 
Plug P2 Integrado;  
BATERIA: Recarregável com no mínimo 3 células e 42 Whr ou 
superior;  
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: bivolt – automático da mesma marca do 
fabricante;  
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Profissional Português, inclui 
licença do Windows 11 Profissional – Português;  
SOFTWARE DE RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PRÓPRIO 
FABRICANTE: Permitir retornar o equipamento à sua configuração de 
software Sistema operacional original de fábrica, caso ocorra falha que 
exija reinstalação sem a necessidade de intervenção para configuração 
de drivers, dispositivos e programas instalados.  
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS:  
O fabricante do equipamento deve ser membro do DMTF (Distributed 
Management Task Force) e estar listado na categoria Board ou 
Leadership, comprovado através de acesso a página 
http://www.dmtf.org/about/list; 
O fabricante dos equipamentos deverá estar relacionado no web site 
da EICC, http://www.eiccoalition.org/about/members ou apresentar o 
Certificado da OHSAS 18001 válido ou ainda possuir a certificação ISO 
14001; 
A empresa vencedora deste lote deverá apresentar, do fabricante, 
Certificação EPEAT ou certificação emitida pelo INMETRO ou entidade 
credenciada por este Instituto, em conformidade com a Portaria n.º 
170, de 10 de abril de 2012;  
ISO 9000 e 14000 do fabricante; 



 

 

Apresentar certificação ENERGY STAR do equipamento ofertado. Este 
certificado deverá ser comprovado através do web site 
http://www.energystar.gov. Sendo necessário identificar a marca e o 
modelo ou família do equipamento. 
 
Obs.:  
 

● O equipamento deverá ser na cor PRETA, GRAFITE ou 
CINZA.  

 
Modelo de referência: DELL VOSTRO 3510  

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 
Período  
 

O equipamento proposto deverá possuir garantia de, no mínimo, 36 
(Trinta e seis) meses para todo o equipamento, todos os acessórios, 
cabos e quaisquer itens que o acompanhe;  

Atendimento  
 

Todos os chamados deverão ser gerenciados e atendidos pela central 
de atendimento do fabricante do equipamento através de número 
telefônico 0800 (gratuito), em língua portuguesa, fornecendo neste 
momento o número de abertura do chamado; 
A garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local após o 
diagnóstico para reposição de peças e mão de obra, das 8 às 18 horas 
em dias úteis; 

Cobertura  
 

Todas as peças utilizadas na montagem do equipamento devem ser 
oficialmente homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por 
sua garantia; 
As despesas referentes às peças substituídas, como transporte, 
impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. 
 

Chamado  
 

Os chamados telefônicos devem ser atendidos por uma equipe 
especializada da contratada, em regime de 9 horas por dia, 5 dias por 
semana, com diagnóstico por telefone; 
Deverá ser disponibilizado link do site do fabricante através do qual é 
possível consultar a garantia contratada, devendo esta, estar em 
acordo com o exigido no edital; 
 

 

LOTE 03 

ITEM 5 

QUANTIDADE 2 

DESCRIÇÃO PROCESSADOR: Processador com frequência interna de turbo (boost 
ou speed) mínima de 4,2 GHz, com no mínimo 4 núcleos físicos, 8 
threads e cachê nível 3 (L3) de 8 MB. Possuir TDP (Thermal Design 
Power) máximo de 28W; 
O processador deverá ser da última geração disponibilizada pelo 
fabricante do mesmo; 
 Possui processador gráfico integrado, com as seguintes 
características: 
 Capaz de alocar a memória RAM disponível de forma dinâmica; 
 Resolução: até 4096 x 2160 @ 60Hz na porta HDMI; 
 Suporta DirectX 12 e OpenGL 4.5 ou OpenCL 2.0;  
MEMÓRIA RAM: Possuir 16GB de DDR4 a 3200 MHz ou superior; 
Permite expansão de memória para no mínimo 32GB 3200 MHz. 
ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35); ou 
superior;  
CHIPSET E PLACA MÃE: O chipset pertence à geração mais recente 
disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador 



 

 

ofertado; 
Possui 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR4 de 3200 MHz; 
Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em 
regime de OEM, não sendo de livre comercialização no mercado; 
Deve possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para 
criptografia acompanhado de software que permita gerenciar a 
criptografia de arquivos específicos, pastas ou disco rígido 
inteiro com console de gerenciamento centralizado remoto; 
Possui tecnologia de monitoramento térmico; 
 
BIOS: Possui chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0 ou superior 
com certificação FIPS 140-2 para Windows 10; 
Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. 
O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre 
a BIOS, garantindo assim segurança, adaptabilidade e 
manutenibilidade do conjunto adquirido; 
Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-147 ou 
ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da BIOS; 
Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-193, 
permitindo a recuperação da BIOS. Deverá possuir mecanismo de 
hardware e ou software ou mesmo ambos em conjunto que executem 
auto reparo da BIOS e firmware quando corrompidos ou adulterados 
por ataques cibernéticos usando uma cópia integra que deve estar 
armazenada em área segura. 
Permite salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las 
em outros equipamentos do mesmo modelo, estando este com senha 
configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação 
automatizada de configurações e políticas de segurança o fabricante 
do equipamento disponibiliza em seu site da internet todas as 
atualizações de BIOS; 
Suporta a atualizações de BIOS através do Windows; 
BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de 
gerenciamento; 
Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada 
via SETUP, além de possuir senha nível de acesso Administrador e 
Usuário. Possibilitar definir senha para acesso ao disco rígido; 
A BIOS possui campo não editável com o número de série do 
equipamento e campo editável de 10 caracteres que permite inserir 
identificação customizada podendo ser consultada por software de 
gerenciamento; 
Possui opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e 
saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; 
Serão aceitas BIOS disponibilizadas em português ou inglês; 
Possui sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a saúde 
do sistema em modo rápido e em modo detalhado, bem como 
diagnóstico na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os seguintes 
itens: alto-falante interno, unidades de armazenamento, boot do 
sistema operacional, funcionalidade de portas USB, interface gráfica, 
processador, memória RAM. A mensagem de erro gerada por este 
diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do 
equipamento durante o período de vigência da garantia; 
Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos 
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, 
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou 
ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa da BIOS, 
deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento; 
TELA LED: widescreen, tamanho mínimo de 13,3 e máximo de 15,6 
polegadas, HD, resolução mínima de 1368 x 768 pixels; antirreflexo 
com câmera HD e microfone integrado;  
TECLADO: Português (padrão ABNT2); Touchpad incorporado;  
MOUSE: Óptico; USB sem fio (Bluetooth); Dois botões (direito e 
esquerdo); Scroll de rolagem; resolução de movimento mínimo 600 dpi; 
Do mesmo fabricante do notebook;  
PLACA DE VÍDEO: Placa de vídeo integrada Intel® Iris® Xe Graphics;  



 

 

WEBCAM: integrada de alta definição com 720p (HD) ou superior;  
CONECTIVIDADE: Gigabit (RJ-45) com porta integrada e led de 
status; padrão Ethernet 100/1000 Mbps;  
WIRELESS: Rede integrada wireless IEEE 802.11ax, compatível com 
IEEE 802.11abgn ac, dual band 2x2; 
BLUETOOTH: Wireless Bluetooth 5.0 ou superior;  
PORTAS INTEGRADAS: Mínimo 01 USB 2.0, 01 HDMI, 01 RJ45, 01 
USB 3.2 Type-A de 1ª geração e 01 USB 3.2 Type-C de 1ª geração;  
ÁUDIO: Alto-falantes integrados estéreo duplo de 2 W;  
OUTROS: Tomada de Entrada e Saída de Áudio para fone e microfone 
Plug P2 Integrado;  
LEITOR DE CARTÃO: (micro SD 3.0);  
BATERIA: Recarregável com no mínimo 3 células e 41 Whr;  
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: bivolt – automático da mesma marca do 
fabricante;  
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Professional 64bits, incluir 
licença do Windows 11 Professional 64bits - português;  
SOFTWARE DE RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PRÓPRIO 
FABRICANTE: Permitir retornar o equipamento à sua configuração de 
software Sistema operacional original de fábrica, caso ocorra falha que 
exija reinstalação sem a necessidade de intervenção para configuração 
de drivers, dispositivos e programas instalados.  
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS:  
O fabricante do equipamento deve ser membro do DMTF (Distributed 
Management Task Force) e estar listado na categoria Board ou 
Leadership, comprovado através de acesso a página 
http://www.dmtf.org/about/list; 
O fabricante dos equipamentos deverá estar relacionado no web site 
da EICC, http://www.eiccoalition.org/about/members ou apresentar o 
Certificado da OHSAS 18001 válido ou ainda possuir a certificação ISO 
14001.  
A empresa vencedora deste lote deverá apresentar, do fabricante, 
Certificação EPEAT ou certificação emitida pelo INMETRO ou entidade 
credenciada por este Instituto, em conformidade com a Portaria n.º 
170, de 10 de abril de 2012.; 
ISO 9000 e 14000 do fabricante;  
 
CERTIFICAÇÃO: Apresentar certificação ENERGY STAR do 
equipamento ofertado. Este certificado deverá ser comprovado através 
do web site http://www.energystar.gov. Sendo necessário identificar a 
marca e o modelo ou família do equipamento;  
 
Obs.:  

● O equipamento deverá ser na cor PRETA, GRAFITE ou 
CINZA. 

 
Modelo de referência: DELL LATITUDE 3420  

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 
Período  
 

O equipamento proposto deverá possuir garantia de, no mínimo, 36 
(Trinta e seis) meses para todo o equipamento, todos os acessórios, 
cabos e quaisquer itens que o acompanhe;  
 

Atendimento  
 

Todos os chamados deverão ser gerenciados e atendidos pela central 
de atendimento do fabricante do equipamento através de número 
telefônico 0800 (gratuito), em língua portuguesa, fornecendo neste 
momento o número de abertura do chamado; 
A garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local após o 
diagnóstico para reposição de peças e mão de obra, das 8 às 18 horas 
em dias úteis; 

Cobertura  
 

Todas as peças utilizadas na montagem do equipamento devem ser 
oficialmente homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por 
sua garantia; 
As despesas referentes às peças substituídas, como transporte, 



 

 

impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. 
 

Chamado  
 

Os chamados telefônicos devem ser atendidos por uma equipe 
especializada da contratada, em regime de 9 horas por dia, 5 dias por 
semana, com diagnóstico por telefone; 
Deverá ser disponibilizado link do site do fabricante através do qual é 
possível consultar a garantia contratada, devendo esta, estar em 
acordo com o exigido no edital; 
 

 

LOTE 04 

ITEM 6 

QUANTIDADE 10 

DESCRIÇÃO Resolução: 1080p/30qps - 720p/30qps; 
Tipo de foco: foco automático; 
Tecnologia de lente: Vidro Full HD; 
Microfones duplos estéreos incríveis com redução de ruído automática; 
Compactação de vídeo H.264; 
FoV: 78°; 
Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop 
ou LCD; 
Comprimento do cabo: 1,5 m; 
Tampa de proteção de privacidade; 
Vídeo Chamadas em Full HD de 1080p; 
Gravação de vídeo em Full HD de 1080p; 
Foco automático em HD e correção de luz; 
Áudio estéreo com microfones duplos; 
A tampa de proteção de privacidade coloca você no controle do que 
você mostra; 
Software avançado de captura. 
 
Modelo de referência: LOGITECH C920S Full HD 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 
Período Dois (2) anos 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 
para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 
através do site na Internet. 

 

LOTE 04 

ITEM 7 

QUANTIDADE 10 

DESCRIÇÃO Conectividade: P2 (aux) 3,5 mm; 
Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz; 
Potência máx. de entrada: 20 mW; 
Sensibilidade: 96 dB SPL @1 kHz / 1 mW; 
Impedância: 32 Ohm; 
Resposta de frequência do microfone: 100Hz a 10 kHz; 
Sensibilidade do microfone: -42 dBV @ 1 kHz / Pa; 
Padrão de captação do microfone: Direcional; 
Tamanho do driver: drivers dinâmicos de 40 mm; 



 

 

Comprimento do cabo: Fone de ouvido (1,2 m); 
Cor: Preto; 
Peso: 220 g 
 
 
Modelo de Referência: Fone Headset Gamer JBL Quantum 100  
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período Um (1) ano 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

 A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 
para o número fixo, regime 7x24. Opcionalmente os chamados 
poderão ser abertos através do site na Internet. 

 

LOTE 05 

ITEM 8 

QUANTIDADE  20 

DESCRIÇÃO Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line; 
Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; 
Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM; 
Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; 
Tempo de autonomia: 55 minutos para computador on board + monitor 
LED; 
Filtro de Linha: Sim; 
Autodiagnóstico de bateria: Sim; 
Autoteste: Sim; 
Sinalização: Led bicolor que indica as principais condições de 
operação do nobreak; 
Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais 
e/ou involuntários; 
Proteções do nobreak: Sim” Sobreaquecimento no transformador 
Potência excedida Descarga total da bateria Curto-circuito no inversor”; 
Aplicações/Equipamentos: Microcomputadores e Aparelhos Eletrônicos 
em Geral; 
Conexão de saída: 6 tomadas NBR 14136; 
Microprocessado: Sim; 
Potência: 1400VA; 
Tensão saída: 115v~; 
Estabilizador Interno: Sim; 
Função TRUE RMS: Sim; 
Recarregador Strong Charger: Sim; 
Circuito desmagnetizador: Sim; 
Alarme Audiovisual: Sim; 
Função Mute: Sim; 
Proteções para a carga: Sim” Queda de rede (Blackout) Ruído de rede 
elétrica Sobretensão de rede elétrica Subtensão de rede elétrica Surtos 
de tensão na rede Correção de variação da rede elétrica por degrau”. 
 
Modelo de Referência: SMS Station II 1400 VA. 
 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 



 

 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 

através do site na Internet. 

 

LOTE 05 

ITEM 9 

QUANTIDADE  2 

DESCRIÇÃO Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line; 
Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; 
Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM; 
Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; 
Tempo de autonomia: 3h expansível até 17h para computador on 
board + monitor LED; 
Estabilizador Interno: Sim; 
Formato: Torre; 
Autodiagnóstico de bateria: Sim; 
Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com 
memória Flash; 
Autoteste: Sim; 
DC Start: Sim; 
Sinalização: Leds que indicam as principais condições de operação do 
nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência consumida 
na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em 
modo bateria); 
Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais 
e/ou involuntários; 
Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL): Sim; 
Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout) 
Ruído de rede elétrica 
Sobretensão de rede elétrica 
Subtensão de rede elétrica 
Surtos de tensão na rede 
Correção de variação da rede elétrica por degrau; 
Potência: 3000VA; 
Tensão saída: 115V~; 
Conexão de saída: 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 4 
tomadas de 20A); 
Expansão de autonomia: Sim; 
Filtro de Linha: Sim; 
Fusível: Sim; 
Função TRUE RMS: Sim; 
Recarregador Strong Charger: Sim; 
Circuito desmagnetizador: Sim; 
Alarme Audiovisual: Sim; 
Função Mute: Sim; 
Gerenciamento: Sim; 
Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador e inversor 
Potência excedida 
Descarga total da bateria 
Curto-circuito no inversor. 
Modelo de Referência: Power Vision NG 3000 VA 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 



 

 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 

através do site na Internet. 

 

LOTE 06 

ITEM 10 

QUANTIDADE 20 

DESCRIÇÃO Capacidade: 240GB; 
Fator de forma: 2,5”; 
Flash NAND: 3D QLC; 
Interface: SATA 6Gb/s; 
Leitura sequencial: 520MB/s; 
Gravação sequencial: 450MB/s; 
IOPS de leitura aleatória de 4KB: 40K; 
IOPS de gravação aleatória de 4KB: 65K; 
Temperatura operacional: 0°C a 70°C; 
Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C; 
Resistência contrachoque: 1500G / 0,5ms; 
Tera Bytes gravados (TBW): 800TB; 
Modelo de Referência: ADATA SU630. 
 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 3 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 

através do site na Internet. 

 
LOTE 7 

ITEM 11 

QUANTIDADE  6 

DESCRIÇÃO Tecnologia Wi-Fi 6 de Alta Eficiência; 
Interface de Gerência: Ethernet LAN, Bluetooth Low Energy 5.0; 
Interface de Rede: (1) RJ-45 Gigabit Ethernet; 
Botões: Reset de Fábrica; 
LEDs: Branco/Azul; 
Método de Alimentação: PoE+, PoE Passivo (48V); 
Fonte de Alimentação: Injetor PoE 48V, 0.5A;(deverá acompanhar o 
equipamento); 
Voltagem Suportada: 55 a 57 VDC; 
Potência de Transmissão:  
2.4 GHz: 26 dBm; 
5 GHz: 26 dBm; 
MIMO: 2.4GHz- 4x4 / 5GHz- 4x4; 
Ganho das Antenas: 2.4GHz- 4dBi / 5GHz- 5.5dBi; 
BSSID: 8 por Rádio; 



 

 

Montagem: Parede/ Teto (Acessórios Incluídos); 
Certificações: Anatel, CE, FCC, IC; 
Velocidade:  
2.4GHZ 4x4 MIMO com Taxas de 600 Mbps;  
5GHz 4x4 UM-MIMO E OFDMA com Taxas de 2.4 Gbps; 
Proteção IP54 à Poeira/Água para Montagem Versátil Indoor/Outdoor; 
Temperatura de Operação-30 a 60° C; 
Umidade de Operação 5 a 95% Sem Condensação; 
Certificação: 
Anatel, CE, FCC, IC 
Padrões de Wi-Fi: 
802.11a/b/g 
Wi-Fi 4/Wi-fi 5/Wi-fi 6 
Segurança Sem Fio: 
WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3); 
BSSID: 8 por Rádio; 
Vlan: 802.1Q; 
QoS Avançado: Restrição de Banda por Usuário; 
Isolamento do Tráfego de Visitantes: Suportado; 
Clientes Concorrentes: 300; 
 
Taxas de Transmissão Suportadas (Mbps): 
 
802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) 
802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 
NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 
802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps a 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 
NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) 
   
 
 
Modelo de Referência: Access Point Wi-Fi 6 Long-Range. 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 

através do site na Internet. 

 

LOTE 07 

ITEM 12 

QUANTIDADE 1 

DESCRIÇÃO Interfaces:  
(8) Portas LAN RJ-45 10/100/1000 
(1) Porta WAN RJ-45 10/100/1000 
(1) Porta LAN SFP+ 1/10G 
(1) Porta WAN SFP+ 1/10G; 
Interfaces de Gerência: 
Ethernet In-Band 
(1) Bluetooth BLE; 



 

 

 IDS/IPS Throughput: 3.5 Gbps; 
Processador: Quad ARM Cortex-A57 Core 1.7 GHz; 
Memória do Sistema: 4 GB DDR4; 
Armazenamento Flash On-Board: 16 GB eMMC; 
Energia:  
Faixa de voltagem: 100 a 240VAC; 
Método de Alimentação: (1) Entrada Universal AC, 100-240VAC, 50/60 
Hz; 
Fonte de Alimentação: Interna 50W/12V 
Proteção ESD/EMP: Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 Kv 
 
Certificações: CE, FCC, IC. 
 
 
Modelo de Referência: UniFi Dream Machine Pro 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 

através do site na Internet. 
 

 

 

 

LOTE 08 

ITEM 13 

QUANTIDADE  1 

DESCRIÇÃO Tecnologia de impressão: Laser colorida; 
Capacidade de impressão do toner preto: 9.000 páginas; 
Capacidade de impressão do toner ciano: 9.000 páginas; 
Capacidade de impressão do toner magenta: 9.000 páginas; 
Capacidade de impressão do toner amarelo: 9.000 páginas; 
Capacidade de impressão frente e verso: SIM; 
Velocidade de impressão em preto A4: 31 ppm; 
Velocidade de impressão em cores A4: 31 ppm; 
Tipo de consumível: 4 cartuchos de toner e unidade de cilindro; 
Velocidade da CPU: 800 MhZ; 
Resolução de impressão: 2400 x 600 dpi; 
Compatibilidade com o driver de impressora: Windows, Mac OS, Linux; 
Certificações específicas da indústria: Certificado Cerner, Citrix Ready; 
Conectividade:  
Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed 
USB 2.0; 
Protocolos de rede compatíveis (IPv4): Web Services, APIPA (Auto IP), 
ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS 
Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, 
LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, 
SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and 
Server, WINS/NetBIOS Name Resolution; 
Protocolos de rede compatíveis (IPv6): Web Services, NDP, RA, DNS 



 

 

Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 
9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET 
Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and 
Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP; 
Tipo de mídia: Papel comum, Papel fotográfico, Envelopes, Bond, 
Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado; 
Capacidade da bandeja multifuncional: 50 páginas; 
Capacidade de saída de papel: 150 páginas; 
Tamanho de papel duplex: Carta, Ofício; 
Tamanho de papel - Bandeja multiuso: Carta, Envelope, Tamanhos 
personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, Executivo, 
A4, A5, A6; 
Tamanho de papel - Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, 
A5, A6; 
Gramatura da folha - Bandeja multiuso mínima: 60 g/m²; 
Gramatura da folha - Bandeja de papel mínima: 60 g/m²; 
Capacidade padrão de entrada de papel: 250 páginas; 
LCD Retroiluminado: Sim; 
Tela LCD: Tela touchscreen 2,7”; 
Memória padrão: 512MB; 
Modo de economia de toner: Sim; 
Protocolos de segurança (com fio): SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, 
IPSec, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-
FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS); 
Protocolos de segurança (sem fio): SMTP-AUTH, SNMP v3, 802.1x 
(LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec, 
SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP); 
Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (AES); 
Funções de segurança: Leitor de cartões NFC integrado, Bloqueio de 
configurações, Diretório Ativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro 
de funções), Secure Print (impressão segura); 
 
Voltagem: CA 127V, 50/60Hz; 
Ruído da máquina (Pronto/Cópia): Inaudível / 49 dB; 
Ruído da máquina (Pronto/Impressão): Inaudível / 49 dB; 
 
Modelo de referência: Brother HL-L8360CDW 
 
 
 
 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 
através do site na Internet. 

 

 

 

LOTE 09 

ITEM 14 



 

 

QUANTIDADE  32 

DESCRIÇÃO  
Possuir compartimentos acolchoados e forrados para armazenar 
acessórios e suporta equipamentos de até 15,6 polegadas. Possui alça 
para os dois ombros; material em nylon ou poliéster.  

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 
para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 
através do site na Internet. 

 
3. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
3.1.  A renovação do Parque Tecnológico é imperiosa para o 
desenvolvimento das atividades do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

Administração Regional do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN, bem como 

atender aos programas de treinamentos e aprendizagem da Gerência de 

Aprendizagem Rural, e aos projetos da Gerência de Assistência Técnica e 

Gerencial como Agronordeste e Agroindústria; 

3.2.  A contratação tem a finalidade de disponibilizar computadores aos 
novos colaboradores do SENAR-AR/RN, que foram contratados por meio do 

edital nº 002/2022, do Instituto da Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil – ICNA, no âmbito do SENAR Administração Regional do Rio Grande do 

Norte, em 09 de maio de 2022; 

3.3.  Além disso, substituir as máquinas antigas por equipamentos modernos, 

objetivando suprir às necessidades do administrativo do SENAR-AR/RN e dos 

programas de aprendizagem rural (formação profissional rural, cursos de 

aprendizagem rural e cursos de inclusão digital); 

3.4. Os notebooks serão voltados prioritariamente para os módulos de 

informática básica dos cursos de aprendizagem rural. Frisa-se que anualmente 

o SENAR/AR/RN executa 15 (quinze) turmas de aprendizagem cujos módulos 
de informática são de 60 (sessenta) horas. Cada turma tem 25 (vinte e cinco) 

alunos; 

3.5. Ressalta-se que as ferramentas tecnológicas são indispensáveis para a 

modernização da instituição.  Por conseguinte, os equipamentos serão 



 

 

utilizados para melhorar o fluxo processual do SENAR-AR/RN, assim como 
diminuir o retrabalho dos colaboradores, flexibilizar as atividades laborativas, 

atender as demandas de treinamento e aprendizagem rural;  

3.6. Registra-se que a compra de materiais de informática busca evitar 

possíveis incidentes, tais como: computadores com problemas durante a 

execução de cursos, falhas no provimento do serviço de internet, danos físicos 

ao patrimônio do SENAR-AR/RN; 
3.7. A aquisição dos equipamentos de informática possibilitará melhoria no 

que tange a tecnologia da informação, o desenvolvimento das atividades 

laborais do quadro funcional, aos programas e projetos da instituição.  

 
4. REQUISITOS NECESSÁRIOS 

4.1. As empresas detentoras das propostas vencedoras deverão 

obrigatoriamente informar as especificações técnicas do produto apresentado 

no procedimento licitatório, incluindo modelo e marca; 
4.2. A CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado de 
capacidade técnica, em papel timbrado da empresa emitente ou com o 

carimbo da mesma, indicando endereço e telefone da emitente, expedidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a licitante 

tenha prestado ou esteja prestando serviços de venda dos materiais de 

informática descritos neste Termo de Referência.  
5. DA ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA PARA A DESPESA. 
5.1. A estimativa de preço decorre de pesquisa de mercado realizado pelo 

setor competente desta Regional, e constitui-se em mera previsão 

dimensionada, não estando o SENAR-AR/RN obrigado a realizá-la em sua 

totalidade, e não cabendo à Contratada o direito de pleitear qualquer tipo de 
reparação; 

5.2. As despesas referentes a aquisição de materiais de informática 

ocorrerão por conta dos recursos próprios desta Instituição. 
6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ENTREGA  



 

 

6.1. Os serviços serão solicitados por meio da emissão de ordem de serviços 
devidamente assinada pela Superintendência; 

6.2. A (s) CONTRATADA (s) deverá (ao) entregar os produtos no prazo de 
45 (quarenta e cinco) dias úteis, contadas a partir do recebimento da ordem 

de compra; exceto, o servidor, lote 1, item 1, que deverá ser entregue em até 
60 (sessenta) dias úteis;  

6.3.  Os itens deverão ser entregues na sede do SENAR-AR/RN, situada na 
Rua Dom José Tomaz, nº 995, Tirol, Natal/RN. CEP: 59022-250. 
6.4. Os itens deverão ser entregues e conferidos pela assessoria de 

tecnologia da informação do SENAR-AR/RN; 

6.5. Caso algum equipamento apresente defeito no ato da conferência, a 
contratada deverá efetuar a troca do equipamento defeituoso no prazo de até 
15 (quinze) dias úteis. 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras advindas ou 

decorrentes do presente Contrato: 

7.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia; 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990); 
7.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.1.4. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na 

Licitação; 

7.1.5. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do 
contrato, inclusive transporte/entrega, encargos trabalhistas, tributários e 

previdenciários, fiscais e/ou comerciais resultantes da execução dos termos do 



 

 

contrato administrativo decorrente deste procedimento, sem qualquer ônus 
para o CONTRATANTE; 

7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 

o presente contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigado, sem prévio assentimento por escrito, do CONTRATANTE; 

7.1.7. Prestar, em tempo hábil, todas as informações e esclarecimentos 

solicitados pela CONTRATANTE, sobre o objeto do presente termo de 
referência e atender, pronta e irrestritamente, às reclamações desta; 

7.1.8. Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes dos atos praticados na execução deste contrato ou 

na entrega dos produtos adquiridos, substituindo-os sempre que necessário; 

7.1.9. Manter sempre atualizado o seu endereço perante a CONTRATANTE; 

7.1.10. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados; 

7.1.11. Entregar o material em embalagem apropriada para cada produto 

evitando avarias; 

7.1.12. A entrega dos materiais deverá ser efetuada no endereço da 
CONTRATANTE, conforme item 6.3 deste Termo de Referência; 

7.1.13. Indicar preposto para representá-la durante a execução do 

contrato.  
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras advindas ou 

decorrentes do presente Contrato: 

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência; 

8.1.2. Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, tudo em referência ao cumprimento do 

contrato; 

8.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de 

Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 



 

 

8.1.4. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, qualquer irregularidade 
verificada nos itens adquiridos, sobretudo, àquelas que justifiquem a sua 

interrupção imediata e/ou troca de produto; 

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através do fiscal do contratado;  

8.1.6. Atestar os recibos e as Notas Fiscais correspondentes à entrega dos 

itens adquiridos; 
8.1.7. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade que venha a 

ocorrer na execução do Contrato; 

8.1.8. Efetuar o pagamento na forma, condições e especificações contratuais; 

8.1.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
9. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
9.1. A fiscalização do contrato a que se refere o presente Termo de 

Referência ficará a cargo do fiscal do contrato.  
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente, por crédito automático 

via internet ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias úteis após a entrega da 

seguinte documentação: 

10.1.1. Nota Fiscal válida, legível e sem rasuras; 

10.1.2. Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

10.1.3. Certificado de Regularidade do FGTS; 

10.1.4. Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos 

Estaduais e à Dívida Ativa do Estado; 

10.1.5. Certidão negativa de débitos para com a Fazenda Municipal, da 

sede do licitante; 

10.1.6. Certidão negativa de débitos trabalhistas. 
 
11. DOS MOTIVOS DE RESCISÃO DO CONTRATO PELO SENAR-AR/RN 



 

 

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido por: 
11.1.1. Ato unilateral escrito e motivado da contratante, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, sendo notificado o contratado, com antecedência de 30 

(trinta) dias; 

11.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que 

conveniente e oportuna para a contratante; 

11.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação pertinente; 
11.1.4. Por inexecução parcial ou total do contrato; 

11.1.5. Ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, que obstem a 

perfeita execução deste negócio jurídico. 

 
12. DA VIGÊNCIA  
12.1.1. A vigência do contrato a ser celebrado pelo SENAR, decorrente 
do presente Termo de Referência, será de 12 meses, podendo sua vigência ser 

renovada conforme o art. 26 do Regulamento de Licitações e Contratos - RLC - 

do SENAR. 

 
13. DAS PENALIDADES 

13.1. O descumprimento do objeto licitado sujeitará a licitante as penalidades 

previstas abaixo, garantida a ampla defesa. 

13.1.1. Advertência; 

13.1.2. Multa de 2% sobre o valor mensal faturado, dobrável no caso de 
reincidência, a critério exclusivo do SENAR-AR/RN, que será descontado do 

pagamento subsequente; 
13.1.3. Suspensão do direito de firmar Contrato com o SENAR-AR/RN, 

durante o prazo de até 02 (dois) anos; 
13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SENAR-
AR/RN, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a sua reabilitação; 

13.2. A multa e a penalidade somente poderão ser relevadas nos casos 

fortuitos e de força maior, devidamente justificada e comprovada. 
14. DAS CONDIÇÕES GERAIS 



 

 

14.1. Poderão participar do objeto desta contratação toda e qualquer pessoa 
jurídica com atuação na área de abrangência no objeto licitado, e em regular 

funcionamento, atendidos os termos editalícios; 

14.2. Não será permitida a participação direta ou indireta: 

14.2.1. De empresa cujos sócios ou proprietários sejam funcionários ou 

dirigente do SENAR-AR/RN. 

14.2.2. De empresa que, a qualquer tempo, possua restrições quanto à 
capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal.  

14.2.3. De empresa que se encontre sob falência, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação e de empresa concordatária. 

14.2.4. De empresa em consórcio ou que se encontre incursa na 

penalidade prevista no art. 31, inciso III, do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAR-AR/RN. 
14.2.5. De empresas do mesmo grupo econômico com propostas 

distintas, nem empresas que tenham dualidade de quotistas ou acionistas em 

comum, quer majoritário, quer minoritário. 

 

Natal/RN, 08 de junho de 2022.  
 

 

 

__________________________ 
Jorge Henrique J. de Souza 

Assessor de Tecnologia da Informação – SENAR-AR/RN 
 

 

 

 

 

ANEXO II 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 



 

 

 
(NOME DA EMPRESA) ________________________________________, CNPJ 

nº. ________________________________, sediada 

_____________________________________ declara, sob as penas da lei, que 

até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

Natal(RN), _____de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

EMPRESA:  
Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO III 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 



 

 

 

__________________________________________________, inscrito no CNPJ 

nº. _____________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n°. 

_______________ e do CPF n°. ________________________________ 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de 

Junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz (  )*. 
* em caso afirmativo, assinalar no espaço entre parênteses. 

 

Natal(RN)__de ______________ de 2022. 

 

 

EMPRESA:  
Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV – CARTA PROPOSTA 

 
SENAR-AR/RN 

Pregoeira e Equipe de Apoio  

REFERÊNCIA: Pregão Presencial nº 10/2022 

A __________Empresa __________, com firma estabelecida ________endereço -

telefone_________, inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, Inscrição 

Estadual nº _____________________, vem apresentar a proposta de Preços para a 

contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática, 

para atender às necessidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

Administração Regional do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN, assim como 

atualização do parque tecnológico e atendimento das atividades finalísticas desta 
regional, sob demanda, constante do Edital Pregão Presencial nº 10/2022, para 

atender as necessidades do SENAR-AR/RN, conforme as condições seguintes: 

LOTE 01 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 SERVIDOR 
(descrever as 

especificações técnicas) 

1 R$ R$  

Valor global do lote por extenso: R$_________ (____________________________). 

LOTE 02  
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

02 MICROCOMPUTADOR 
(descrever as 

especificações técnicas) 

30 R$ R$ 

03 MONITOR 
(descrever as 

especificações técnicas) 

40 R$ R$ 

Valor global do lote por extenso: R$_________ (____________________________). 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
04 NOTEBOOK  

(descrever as 
especificações técnicas) 

30 R$ R$ 

05 NOTEBOOK 
(descrever as 

especificações técnicas) 

2 R$ R$ 

Valor global do lote por extenso: R$_________ (____________________________). 



 

 

LOTE 04 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

06 WEBCAM 
(descrever as 

especificações técnicas) 

10 R$ R$ 

07  HEADSET 
(descrever as 

especificações técnicas) 

10 R$ R$ 

Valor global do lote por extenso: R$_________ (____________________________). 

LOTE 05 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
08 NOBREAK 1.4 KVA 

(descrever as 
especificações técnicas) 

20 R$ R$ 

09 NOBREAK 3.0 KVA 
(descrever as 

especificações técnicas) 

2 R$ R$ 

Valor global do lote por extenso: R$_________ (____________________________). 

LOTE 06 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

10 SSD 240 GB 
(descrever as 

especificações técnicas) 

20 R$ R$ 

Valor global do lote por extenso: R$_________ (____________________________). 

LOTE 07 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

11 ACCESS POINT 
(descrever as 

especificações técnicas) 

6 R$ R$ 

12 CONSOLE DE REDES 
(descrever as 

especificações técnicas) 

1 R$ R$ 

Valor global do lote por extenso: R$_________ (____________________________). 

LOTE 08 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

13 IMPRESSORA LASER 
COLORIDA 

(descrever as 
especificações técnicas) 

1 R$ R$ 

Valor global do lote por extenso: R$_________ (____________________________). 

LOTE 09 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 



 

 

14 MOCHILA PARA 
TRANSPORTAR 

NOTEBOOK 
(descrever as 

especificações técnicas) 

32 R$ R$ 

Valor global do lote por extenso: R$_________ (____________________________). 

Valor global da proposta por extenso: R$_________ (_________________________). 

Declaro que em meus preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos 

para o fornecimento dos equipamentos de informática, tais como entrega, 

transporte, Previdenciária, impostos, taxas regulamentos e posturas municipais, 

estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a fiel cumprimento do 

objeto constante no Pregão Presencial nº 10/2022, sem que nos caiba, em 

qualquer caso, direito regressivo em relação ao SENAR – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural.  

 

O prazo de validade desta proposta é de ___________ (_______________) dias 

corridos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e 

propostas. 

 

Atenciosamente,  

Local e data 

Carimbo, nome e assinatura 

Carteira de identidade (número e órgão expedidor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO V 

 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
Nº________ QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
RURAL-SENAR-AR/RN E 
____________________________________. 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - Administração Regional 

do Rio Grande do Norte - SENAR-AR/RN, sociedade civil sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, com sede na Rua Dom José Tomaz, 995 

– Tirol – Natal/RN, representado neste ato pelo Presidente do Conselho 
Administrativo JOSÉ ÁLVARES VIEIRA, brasileiro, produtor rural, portador do RG 

nº 5.412.761 SSP/MG, CPF nº 804.969.896-34, doravante denominado 

simplesmente, CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

_______________________________________, CNPJ sob o n° 

____________________, com sede na 

___________________________________, neste ato representado por seu 

Sócio-Proprietário ______________________________, brasileiro(a), 

___________ portador do RG nº _______________ e CPF nº ______________, 

doravante denominada simplesmente, CONTRATADA, têm entre si, justo e 

contratado, e celebram por força do presente instrumento, mediante processo 

Licitatório Pregão Presencial nº 10/2022, elaborado na forma do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAR e, onde cabível, a Lei 8.666/93, contrato de 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, mediante as 

seguintes cláusulas mediante as seguintes cláusulas: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o 
fornecimento de equipamentos de informática, para atender às necessidades do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande 



 

 

do Norte – SENAR-AR/RN, assim como atualização do parque tecnológico e 

atendimento das atividades finalísticas desta regional, conforme especificações e 

quantitativos constantes do Termo de Referência e Anexos constantes no Edital, 

bem como as condições e o limite previsto no Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAR. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital 10/2022, identificado no 

preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
2.1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras advindas ou decorrentes 

do presente Contrato: 

a) Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme 

especificações, valores, quantitativos, prazo e local constantes no Termo de 

Referência e demais condições contratualmente avençadas, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes: marca, 

fabricante, modelo e prazo de garantia; 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990); 

c) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na Licitação; 

e) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do 

contrato, inclusive encargos trabalhistas, tributários e previdenciários, fiscais e/ou 

comerciais resultantes da execução dos termos do contrato administrativo 

decorrente desta licitação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o 

presente contrato, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigado, 

sem prévio assentimento por escrito, do CONTRATANTE; 



 

 

g) Prestar, em tempo hábil, todas as informações e esclarecimentos 

solicitados pela CONTRATANTE, sobre o objeto do presente Contrato e atender, 

pronta e irrestritamente, às reclamações desta; 

h) Responsabilizar-se por eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes dos atos praticados na execução deste contrato ou na 

entrega dos produtos adquiridos, substituindo-os sempre que necessário; 

i) Manter sempre atualizado o seu endereço perante a CONTRATANTE; 

j) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de execução ou de materiais empregados; 

k) Entregar o material em embalagem apropriada para cada produto evitando 

avarias; 

l) A entrega dos materiais deverá ser efetuada no endereço da 
CONTRATANTE, conforme item 6.3 do Termo de Referência; 

m) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

3.1. São obrigações do CONTRATANTE, além de outras advindas ou decorrentes 

do presente Contrato: 

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência; 

b) Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, tudo em referência ao cumprimento do contrato; 

c) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, qualquer irregularidade verificada 

nos itens adquiridos, sobretudo, àquelas que justifiquem a sua interrupção 

imediata e/ou troca de priduto; 

d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de 

Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através do fiscal do contratado; 

f) Atestar os recibos e as Notas Fiscais correspondentes a entrega dos itens 

adquiridos; 



 

 

g) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade que venha a 

ocorrer na execução do Contrato; 

h) Efetuar o pagamento na forma, condições e especificações Contratuais. 

i) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, 

de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ENTREGA  
4.1. Os serviços serão solicitados por meio da emissão de ordem de serviços 

devidamente assinada pela Superintendência; 

4.2. A (s) CONTRATADA (s) deverá (ao) entregar os produtos no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias úteis, contadas a partir do recebimento da ordem de compra; 

exceto, o servidor, lote 1, item 1, que deverá ser entregue em até 60 (sessenta) dias 
úteis; 
4.3. Os itens deverão ser entregues na sede do SENAR-AR/RN, situada na Rua Dom 

José Tomaz, nº 995, Tirol, Natal/RN. CEP: 59022-250; 

4.4. Os itens deverão ser entregues e conferidos pela assessoria de tecnologia da 

informação do SENAR-AR/RN; 

4.5. Caso algum equipamento apresente defeito no ato da conferência, a contratada 

deverá efetuar a troca do equipamento defeituoso no prazo de até 15 (quinze) dias 
úteis. 
  
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente, por crédito automático via 

internet ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias úteis após a entrega da seguinte 

documentação:  
a) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

b) Certidão negativa de débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e as de 

terceiros; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS; 

d) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Estaduais e a 

Dívida Ativa do Estado; 



 

 

e) Certidão negativa de débitos para com a Fazenda Municipal, da sede do 

licitante; 

f) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

 

 CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 
6.1 - O pagamento do presente contrato far-se-á mediante fonte de recursos 

oriundos do orçamento anual próprio do SENAR-AR/RN. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 
7.1. O valor do presente Termo de Contrato é de ............ (...............), conforme 

descrição e quantitativos constantes no Anexo I deste Contrato. 

 

7.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 

de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE 
8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado a partir da 

vigência do presente Contrato. 

8.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um 

ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 

8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado 

o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de 

cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que 

este ocorrer. 



 

 

8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 

de termo aditivo. 

8.7 - Os itens adquiridos apenas poderão ser reajustados a fim de salvaguardar o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Qualquer reajuste de preços somente 

se dará através da celebração de Termo Aditivo, após a apreciação do 

CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA  
9.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, tendo 

início na data de sua assinatura encerrando no dia ___de __________________ 

de 2023, podendo, a exclusivo critério do CONTRATANTE, ser prorrogado, 

mediante Termo Aditivo, desde que atenda o que estabelece o art. 26, parágrafo 

único e o art. 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES:  
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado ou modificado, desde que 

devidamente justificado, na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, por meio de celebração de 

Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:  
11.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a contratante poderá, garantida 

defesa prévia, aplicar a CONTRATADA, segundo a extensão e a gravidade da 

falta, as sanções previstas abaixo: 

a) Advertência; 



 

 

b) Multa de 2% sobre o valor mensal faturado, dobrável no caso de 

reincidência, a critério exclusivo da contratante, que será, em todos os casos, 

descontado da fatura; 

c) Suspensão do direito de contratar com o SENAR-AR/RN durante o prazo 

de até dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SENAR-AR/RN, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Acordam as partes que não sendo procedente a defesa prévia da 

CONTRATADA, caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) 

dias, contados da ciência da decisão. 

10.2. A multa e a penalidade somente poderão ser relevadas nos casos fortuitos e 

de força maior, devidamente justificada e comprovada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
12.1 - Rescinde-se o presente Contrato, independentemente de notificação judicial 

ou extrajudicial, quando: 

a) Descumpridas quaisquer de suas cláusulas ou condições; 

b) Ocorrer decretação de falência, concordata, dissolução judicial e/ou 

extrajudicial da CONTRATADA; 

c) Ocorrerem fatos supervenientes que obstem sua perfeita execução. 

11.2. O presente contrato poderá ser rescindido por: 

a) Ato unilateral escrito e motivado da contratante, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, sendo notificado o contratado, com antecedência de 30 (trinta) dias; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente e 

oportuna para a contratante; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação pertinente; 
d) Por inexecução parcial ou total do contrato; 
e) Ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, que obstem a perfeita 

execução deste negócio jurídico. 

 
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 



 

 

13.1 - Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto no 

presente contrato, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as 

partes, respeitando o objeto do contrato, o REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS DO SENAR e, onde cabível, a Lei nº 8.666/93 e as demais normas 

reguladoras da matéria. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO. 
14.1 - Elegem as partes, de comum acordo, o foro da cidade de Natal/RN como 

competente para dirimir todas as dúvidas e litígios decorrentes da execução do 

presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado ou especial que se configure. 

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente negócio jurídico 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 

Natal/RN, __ de ____________ de 2022. 

 

 

 

JOSÉ ÁLVARES VIEIRA 
Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-AR/RN 

CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

____________________________ 

CPF: 

____________________________ 

CPF: 

 

 

 



 

 

ANEXO I DO CONTRATO 
 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

01 SERVIDOR 1 

 

LOTE 02  
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

02 MICROCOMPUTADOR 30 

03 MONITOR 40 

 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

04 NOTEBOOK  30 

05 NOTEBOOK 2 

 

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

06 WEBCAM 10 

07 HEADSET 10 

 

LOTE 05 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  
08 NOBREAK 1.4 KVA 20 

09 NOBREAK 3.0 KVA 2 

 

LOTE 06 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

10 SSD 240 GB 20 

 

LOTE 07 



 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  
11 ACCESS POINT 6 

12 CONSOLE DE REDES 1 

 
LOTE 08 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

13 IMPRESSORA LASER COLORIDA 1 

 

LOTE 09 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

14 MOCHILA PARA TRANSPORTAR 
NOTEBOOK 

32 

 

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

LOTE 01 

ITEM 1 

QUANTIDADE 1 

DESCRIÇÃO GABINETE:  
Gabinete para instalação em rack de 19 polegadas através de sistema 
de trilhos deslizantes; 
Altura máxima de 2U; 
Deve possuir botão liga/desliga na parte frontal do equipamento; 
Possuir display ou leds embutido no painel frontal do gabinete para 
exibição de alertas de funcionamento dos componentes internos, tais 
como falhas de memória RAM, fontes de alimentação e disco rígido e 
ventilador; 
Deve possuir suporte de no mínimo 8 (oito) baias para instalação de 
discos rígidos de 3.5 polegadas; 
Deverá ser entregue junto com o servidor, um kit de fixação para rack, 
do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar 
sua manutenção; 
Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para 
abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas de 
expansão; 
Deve possuir sistema de ventilação redundante e hot-pluggable para 
que a CPU suporte a configuração máxima e dentro dos limites de 
temperatura adequados para o perfeito funcionamento do 
equipamento, e que permita a substituição mesmo com o equipamento 
em funcionamento. 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO:  
Mínimo de 2 (duas) fontes, suportando o funcionamento do 
equipamento na configuração ofertada mesmo em caso de falha de 
uma das fontes; 
Deverá ser fornecido com sua quantidade máxima de fontes; 
As fontes deverão ser redundantes e hot-pluggable permitindo a 
substituição de qualquer uma das fontes em caso de falha sem parada 



 

 

ou comprometimento do funcionamento do equipamento; 
A fonte deve ter potência mínima de 800 watts; 
As fontes devem possuir tensão de entrada de 100VAC a 240VAC a 
60Hz, com ajuste automático de tensão; 
Deverá acompanhar os cabos de alimentação para cada fonte de 
alimentação fornecida. 
 
PROCESSADOR:  
Equipado com 2 (dois) processadores de 08 (oito) núcleos, com 
arquitetura x86; 
Deverá implementar mecanismos de gerenciamento do consumo de 
energia compatível com o padrão ACPI v4; 
Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com 
padrão AVX-512; 
Consumir no máximo 105 W; 
Frequência de clock interno de no mínimo 2.8 GHz; 
Controladora de memória com suporte a DDR4 de no mínimo 2666 
MHz, oferecendo no mínimo 6 canais de memória; 
Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 
10.4 GT/s; 
Memória cache de 12 MB – L3. 
MEMÓRIA RAM:  
Deve possui no mínimo 64GB de memória RAM tipo DDR4 RDIMM 
(Registered DIMM) ou 
LRDIMM (Load Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC 
(Error Correcting Code) e velocidade de, no mínimo, 2666MHZ; 
Deve possuir no mínimo 16 slots de memória DIMM; 
CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE:  
O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; 
Possuir, no mínimo, 3 (três) slots PCI Express 3.0; 
Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, 
desenvolvida especificamente para o modelo ofertado. Não serão 
aceitas placas de livre comercialização no mercado; 
CONTROLADORA DE VÍDEO:  
Deve ser do tipo on board (integrado na placa mãe) ou placa de vídeo 
PCI ou PCI; 
Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior. 
BIOS E SEGURANÇA:  
BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento não sendo 
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 
A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo 
editável que permita inserir identificação customizada podendo ser 
consultada por software de gerenciamento, como número de 
propriedade e de serviço; 
A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de 
administrador ao sistema de configuração do equipamento; 
Deve ser atualizável por software; 
As atualizações de  BIOS/UEFI  devem  possuir  (assinatura)  
autenticação  criptográfica segundo as especificações NIST SP800-
147B e NIST SP800-155. 
Deve possuir funcionalidade de recuperação de estado da BIOS/UEFI 
a uma versão anterior gravada em área de memória exclusiva e 
destinada a este fim, de modo a garantir recuperação em caso de 
eventuais falhas em atualizações ou incidentes de segurança. 
Deverá ser fornecido com Módulo TPM 2.0; 
Deverá ser fornecido tampa frontal com chave; 
Deverá emitir alerta de abertura do gabinete; 
Por solicitação da licitante o equipamento poderá ser fornecido de 
fábrica com senha única, individual e exclusiva afixada em uma 
etiqueta de difícil remoção; 
CONTROLADORA RAID:  
Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS 12Gb/s 
e SATA 6Gb/s; 
Memória cache de no mínimo, 8GB (oito gigabytes) sendo que esta 



 

 

quantidade total poderá ser atendida através de uma ou no máximo 
duas placas instaladas no servidor; 
Suportar e implementar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60; 
Suportar expansão de capacidade de formatação on-line; 
Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, 
também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para 
as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento; 
Deverá permitir a operação em modo RAID e pass-through em discos 
distintos. Ou fornecer controladora RAID e controladora pass-through. 
Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido; 
Suportar implementação de disco Global Hot-spare; 
Suportar migração de nível de RAID; 
Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART). 
PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 
Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser 
identificados pelos nomes ou símbolos; 
Possuir 3 (três) interfaces USB sendo, no mínimo uma destas 
interfaces no padrão 3.0; 
Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas de vídeo padrão VGA (DB-15), 
uma localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do 
gabinete; 
 
INTERFACE DE REDE: 
 Possuir 04 (quatro) interfaces de rede 1Gb integradas; 
Suportar taxa de transferência de 1Gbps. 
ARMAZENAMENTO: 
Deve possuir dispositivos internos do tipo SD Card, Flash Card ou 
USB, redundantes (espelhado), para inicialização de hypervisor com 
capacidade mínima de 64GB. Caso a solução ofertada não possua 
estes dispositivos, devem ser fornecidos dois discos do tipo SSD de, 
no mínimo, 64GB ligados em RAID1 através da controladora de discos 
especificada. 
Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 03 (três) 
unidades de discos rígidos tipo SATA de, no mínimo, 04 TB (quatro) 
hot pluggable, de 3,5 polegadas e interface de 6 Gb/s; 
Devem ser do tipo hot plug e hot swap, que permita sua substituição 
sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a 
continuidade das operações sem impacto para as aplicações; 
DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL:  
Deverá ser fornecido 2 discos SSD padrão read intensive 
Capacidade mínima de 480GB e taxa de transferência de 6Gb/s 
Deve ser fornecida uma controladora de RAID exclusiva e dedicada 
para estes discos, suportando configuração mínima de RAID 1 
(mirroring). 
Estes discos deverão ser dedicados para a instalação do sistema 
operacional, ou de virtualização e ou hiperconvergência. 
Não será aceita soluções baseadas em cartão SD ou similar 
SISTEMA OPERACIONAL:  
O servidor deverá ser ofertado com Windows Server 2022 Standard 
com opção para downgrade para 2019; 
Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento 
contendo todos os drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil 
instalação do equipamento; 
O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download 
gratuito de todos os Drivers dos dispositivos, BIOS e Firmwares para o 
equipamento ofertado; 
Apresentar declaração do fabricante informando que todos os 
componentes do objeto são novos (sem uso, reforma ou 
recondicionamento) e que não estão fora de linha de fabricação; 
O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema 
operacional Windows Server 2012, 2012R2 e 2016 ou superior. Esse 
item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility 
List) da Microsoft no link: http://www.windowsservercatalog.com; 
O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema 



 

 

operacional Red Hat Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse item deverá 
ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red 
Hat no link: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi; 
O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de 
virtualização VMware ESXi 6.0 ou posterior. Esse item deverá ser 
comprovado através do Compatibility Guide da VMware no link: 
http://www.vmware.com/resources/compatibility. 
GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO:  
O equipamento deve possuir solução de gerenciamento do próprio 
fabricante através de recursos de hardware e software com capacidade 
de prover as seguintes funcionalidades: 
Possuir software de gerência, com capacidade de gerenciamento 
remoto de um único equipamento (1:1) e vários equipamentos (1:N); 
O equipamento deve possuir interface de rede dedicada para 
gerenciamento que suporte nativamente a atribuição de 
endereçamento IP dinâmico; 
Permitir o monitoramento remoto, de todo o hardware das condições 
de funcionamento dos equipamentos e seus componentes, tais como: 
processadores, memória RAM, controladora RAID, discos, fontes de 
alimentação, NICs e ventiladores; 
Suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web e SSH 
para acesso CLI; 
Emitir alertas de anormalidade de hardware através do software de 
gerência e suportar o encaminhamento via e-mail e trap SNMP; 
Suportar autenticação local e através de integração com MS Active 
Directory/LDAP; 
Deverá suportar autenticação de 2 fatores. 
Permitir o controle remoto da console do servidor do tipo virtual KVM 
out-of-band, ou seja, independente de sistema operacional ou software 
agente; 
Permitir a captura de vídeo ou tela de situações de falhas críticas de 
sistemas operacionais e inicialização do sistema (boot), possibilitando 
uma depuração mais aprimorada; 
As funcionalidades de gerenciamento e monitoramento de hardware 
devem ser providas por recursos do próprio equipamento e 
independente de agentes ou sistema operacional; 
Caso a console virtual deverá ser acessível via interface HTML5 ou 
caso necessite de algum tipo de plugin licenciado, por exemplo JAVA 
deverá ser fornecido o licenciamento por pelo menos 5 anos 
Suportar os protocolos de gerenciamento, IPMI e SNMP v1,v2c,v3, 
WMI, SSH, WS MAN e REDFISH; 
Permitir customizar alertas e automatizar a execução de tarefas 
baseadas em script; 
Deverá possuir integração com VMware vCenter e Microsoft System 
Center. 
Interface de gerência baseada em HTML5. 
Permitir configurar os seguintes parâmetros de hardware, (WWN, 
BIOS, RAID, NIC, MAC, Virtual Mac address, ISCSI Name, Vlan e perfil 
de QOS), através de templates pré-definidos; 
Permitir a instalação, update e configuração remota de sistemas 
operacionais, drivers e firmwares, através de solução de deployment 
compatível com a solução ofertada; 
Permitir a criação de perfis (baselines) de configuração para detectar 
desvios relacionados ao firmware dos componentes de hardware; 
Possuir informações de garantia e apresentar via relatório e ou 
scorecard, listando o tipo de garantia e data limite, em caso de limite 
informar via email de forma automatizada para que seja possivel ação 
da contratante; 
Permitir a detecção de pré-falhas dos componentes de hardware. 
Realizar a abertura automática de chamados sem intervenção humana, 
diretamente ao fabricante dos equipamentos em caso de falha de 
componentes de hardware; 
Permitir ligar, desligar e reiniciar os servidores remotamente e 
independente de sistema operacional; 



 

 

Deve possuir recurso remoto que permita o completo desligamento e 
reinicialização (Hard-Reset) remoto do equipamento através da 
interface de gerência ou através de solução alternativa 
(Hardware/Software); 
Permitir a emulação de mídias virtuais de inicialização (boot) através 
de CD/DVD remoto, compartilhamentos de rede NFS/CIFS e 
dispositivos de armazenamento USB remotos; 
Permitir acesso do tipo Console Virtual, do mesmo fabricante dos 
servidores ofertados, que permita gerenciar, monitorar e configurar 
parâmetros físicos dos servidores de forma remota e centralizada; 
O software de gerenciamento deve realizar descoberta automática dos 
servidores, permitindo inventariar os mesmos e seus componentes; 
Suportar o monitoramento remoto (1:1 e 1:N) do consumo de energia 
elétrico e temperatura dos servidores, através de exibição gráfica, e 
permitir gerenciar parâmetros de consumo de CPU, memória, IO e 
Motherboard, com geração de alertas; 
Possuir configuração de alerta de consumo de energia para grupos de 
dispositivos; 
Possuir controles de energia baseados no tempo (diariamente, 
semanalmente e ou faixa de datas); 
Permitir configurar dispositivos individuais, grupos físicos e grupos 
lógicos; 
Permitir comparação de dispositivos relacionado ao seu consumo, 
criando reports com equipamentos ociosos em consumo e os de maior 
consumo; 
A interface de gerência do servidor deve permitir a criação de grupos 
de modo a permitir o gerenciamento de outros servidores a partir de 
um único IP sem a necessidade de softwares adicionais; 
Deve possuir funcionalidade que permita que os discos locais do 
servidor sejam apagados de forma definitiva através de tecnologia de 
regravação de dados ou similar. Esta funcionalidade deve possibilitar 
que sejam definitivamente apagados quaisquer disco dentro do 
servidor, suportando, no mínimo discos físicos (HDDs), discos 
criptografados (SEDs) e dispositivos de memória não volátil (SSDs e 
NVMe); 
Deve possibilitar o download automático de atualizações de firmwares, 
BIOS e drivers diretamente do site do fabricante ou repositório local; 
As atualizações de firmwares, BIOS e drivers devem ser possuir 
tecnologia de verificação de integridade do fabricante, de modo a 
garantir a autenticidade da mesma; 
Deverá ser fornecido software que realize a descoberta de ativos no 
datacenter como servidores, switch, storage do mesmo fabricante e de 
outros fabricantes usando o protocolo SNMP, assim como o 
gerenciamento básico (ativo ou desligado) de dispositivos e inventário 
de hardware para até 1500 dispositivos; 
A solução de gerenciamento de servidores deve permitir o 
gerenciamento através de aplicação de gerenciamento via dispositivos 
móveis (smartphones e tablets) compatível com sistemas IOS e ou 
Android; 
 Deverá possuir relatórios de status de garantia via interface de 
gerência. 
ACESSÓRIOS:  
Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e 
cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo. 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:  
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. 
OUTROS:  
Os componentes do equipamento deverão ser homologados pelo 
fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer 
componente não original de fábrica para adequação do equipamento; 
 
 



 

 

Modelo de referência: Servidor Dell PowerEdge R550. 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇOS  
Deve possuir garantia padrão por um período mínimo de 60 (sessenta) meses para reposição de peças 
danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte; 
Os serviços de suporte e manutenção devem ser do fabricante da solução ofertada; 
Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e exclusivamente 
onde se encontram (ON-SITE); 
A CONTRATANTE poderá abrir o equipamento sem prévia autorização para efetuar instalação de 
pentes de memória, discos e outros periféricos sem prejuízo da garantia, desde que seguindo as boas 
práticas do fabricante do equipamento. 
 A CONTRATADA deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de 
garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; 
O atendimento deve ser realizado em regime 24x7; 
O prazo máximo para atendimento do chamado deve ser de até 4 horas após a sua abertura; 
A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte 
online como “chat”, “email” e página  de suporte técnico na Internet com disponibilidade de 
atualizações e “hotfixes” de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de 
troubleshooting, no mínimo; 
Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça 
defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de 
substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo-se quando o defeito for provocado por uso 
inadequado; 
Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de 
comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes 
para o início da mesma, como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de 
recomendações por parte da contratada, etc.; 
Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar url para comprovação), que 
permita verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série; 
Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos da 
CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet 
segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas; 
A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a 
contratante. Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente 
garantido até o final do prazo de garantia do objeto; 
 

 

LOTE 02 

ITEM 2 

QUANTIDADE 30 
DESCRIÇÃO PROCESSADOR: Processador com frequência interna de turbo 

(boost ou speed) mínima de 3,8 GHz, com no mínimo 6 núcleos 
físicos, 12 threads e cachê de 12 MB. Possuir TDP (Thermal Design 
Power) máximo de 35W. 
Deve pertencer a 10ª geração de processadores Intel Core ou 4ª 
geração de processadores AMD Ryzen ou gerações superiores;  
MEMÓRIA RAM: Mínimo 8GB de DDR4 a 2666 MHz (1X8GB) ou 
superior; deverá disponibilizar no mínimo um slot livre para expansão 
futura; Deve ter suporte para configurações até 64GB de memória;  
ARMAZENAMENTO: Mínimo SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 ou 
superior;  
TELA MONITOR: Deve ser do mesmo fabricante do computador, 
mouse e do teclado ofertado; 
Tela antirreflexiva, 100% plana de LED com tamanho visualizável de 
21,5 polegadas ou superior; 
Giro de no mínimo 90 graus (retrato/paisagem); 
Ajuste de altura de no mínimo 10 cm; 
Resolução mínima de 1920 x 1080 (fullHD) a uma frequência 



 

 

horizontal de 60Hz; 
Ângulo de visão, de no mínimo, 175° tanto na vertical quanto na 
horizontal; 
Contraste típico, de no mínimo, 1.000:1; 
Tempo de resposta máximo de 8 ms; 
Interfaces de vídeo DisplayPort, VGA e HDMI; 
Deve possuir uma interface USB 3.0 para fácil acesso e quatro 
SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) ; 
Deve possuir OSD (On-screen Display) através do qual seja possível 
realizar ajuste de brilho, ajuste de contraste, seleção de interface de 
vídeo, ajuste de cores, aspecto, posições horizontal e vertical e 
configurações de energia; 
Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu 
funcionamento; 
O monitor deverá registrar informações no formato EDID (Extended 
Display Identification Data – padrão definido pela VESA) atual, para o 
sistema operacional ao qual está conectado, facilitando assim o 
inventário eletrônico dos equipamentos; 
PLACA MÃE: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o 
modelo ofertado, não sendo produzida em regime de OEM ou 
personalizada. Não sendo aceito o emprego de placas de livre 
comercialização no mercado de varejo a consumidor; 
Pelo menos 2 (dois) slots PCIe e/ou M.2; 
Mínimo, 5 (cinco) portas USB,) no padrão USB 3.2 tipo A ; não sendo 
permitido a utilização de hubs, placas ou adaptadores; 
Deve possuir 1 (uma) interface SATA III (6Gb/s); 
Deve possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado e 
dedicado, não sendo aceitas 
implementação de TPM via software ou firmware; 
A placa mãe deve possuir número de série registrado na sua BIOS, 
possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de 
comandos DMI 2.0. 
 
BIOS: Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via 
Copyright. O fabricante do computador deverá possuir livre direito de 
edição sobre a BIOS, garantindo assim segurança, adaptabilidade e 
manutenção do conjunto adquirido; 
Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-147 
ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da BIOS; 
Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-193, 
permitindo a recuperação da BIOS. Deverá possuir mecanismo de 
hardware e ou software ou mesmo ambos em conjunto que executem 
auto reparo da BIOS e firmware quando corrompidos ou adulterados 
por ataques cibernéticos usando uma cópia integra que deve estar 
armazenada em área segura. 
Permite salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-
las em outros equipamentos do mesmo modelo, estando este com 
senha configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação 
automatizada de configurações e políticas de segurança; 
BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software 
de gerenciamento; 
Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada 
via SETUP, além de possuir senha nível de acesso Administrador e 
Usuário. Possibilitar definir senha para acesso ao disco rígido; 
Permite inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 
(dez) caracteres em memória não volátil. 
BIOS português ou inglês, captável pela aplicação de inventário 
SCCM (System Center Configuration Manager); 
Possuir sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a 
saúde do sistema em modo rápido e em modo detalhado, bem como 
diagnóstico na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os 
seguintes itens: alto-falante interno, unidades de armazenamento, 
boot do sistema operacional, funcionalidade de portas USB, interface 
gráfica, processador, memória RAM. A mensagem de erro gerada por 



 

 

este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do 
equipamento durante o período de vigência da garantia; 
Possuir ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos 
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, 
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou 
ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa da BIOS, 
deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento. 
 
TECLADO Teclas de iniciar e de atalho do Microsoft Windows; 
Mudança de inclinação do teclado; 
Cabo para conexão ao microcomputador com, no mínimo, 1,5 m; 
Bloco numérico separado das demais teclas; 
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 
podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. 
Resistente a derramamento de líquidos; 
O teclado deverá ser do mesmo fabricante do computador, do mouse 
e do monitor. 
MOUSE: Óptico, USB com fio; dotado de 3 botões (sendo um botão 
para rolagem de telas – “scroll”) e 
resolução mínima de 1000 dpi; 
Deve ser da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido;  
CONTROLADORA DE VÍDEO: Integrada ao processador, capaz de 
alocar a memória RAM disponível de forma dinâmica; 
Suporte à resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz; 
3 (três) interfaces de vídeo, duas no padrão DisplayPort e uma no 
padrão HDMI, não sendo aceito adaptadores externos; 
Suporte a 3 monitores simultaneamente. 
CONTROLADORA DE ÁUDIO: Integrada à placa mãe; 
Conectores frontais para headphone e microfone sendo aceito 
interface tipo combo; 
Deve possuir no mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio. 
Alto falante integrado;  
GABINETE: Gabinete com volume máximo de 1,2 litros +/- 5%, 
utilizável na posição vertical ou horizontal sem prejuízo das 
funcionalidades estabilidade ou desempenho; 
Fonte de alimentação externa com potência máxima de 65W, 
eficiência mínima de 87%, sendo capaz de suportar o equipamento 
em sua configuração máxima; 
Sistema de sinalização de intrusão com aviso na tela ou através de 
log específico; 
O gabinete do desktop deve ter apresentação sóbria, destinada ao 
uso corporativo. Não serão aceitos efeitos de iluminação ou 
transparências (janelas). A paleta de cores admitida é: tons de cinza, 
prata ou preto. Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem 
descaracterizar a paleta predominante. 
CONTROLADORA DE REDE: Conector RJ-45 fêmea; 
Em conformidade com o padrão 802.3 e suporte aos protocolos WOL, 
PXE e SNMP; 
Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento 
automático da velocidade da rede, em modo full-duplex; 
CONTROLADORA DE REDE WIRELESS: Em conformidade com os 
padrões 802.11ax dualband Wi-Fi 6, 2x2 com MU-MIMO; 
Opera nas bandas de frequências 2.4GHz e 5GHz; 
Acompanha Bluetooth 5.1 com antena interna;  
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Profissional Português, 
inclui licença do Windows 11 Profissional – português; 
 
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS:  
O fabricante do equipamento deve ser membro do DMTF (Distributed 
Management Task Force) e estar listado na categoria Board ou 
Leadership, comprovado através de acesso a página 
http://www.dmtf.org/about/list; 
CERTIFICAÇÃO 1: 
 O fabricante dos equipamentos deverá estar relacionado no web site 



 

 

da EICC, http://www.eiccoalition.org/about/members ou apresentar o 
Certificado da OHSAS 18001 válido ou ainda possuir a certificação 
ISO 14001.  
CERTIFICAÇÃO 2: A empresa vencedora deste lote deverá 
apresentar, do fabricante, Certificação EPEAT ou certificação 
emitida pelo INMETRO ou entidade credenciada por este Instituto, 
em conformidade com a Portaria n.º 170, de 10 de abril de 2012.  
CERTIFICAÇÃO 3: ISO 9000 e 14000 do fabricante;  
  
SOFTWARE DE RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO 
PRÓPRIO FABRICANTE: Permitir retornar o equipamento à sua 
configuração de software Sistema operacional ativado, original de 
fábrica, caso ocorra falha que exija reinstalação sem a necessidade 
de intervenção para configuração de drivers, dispositivos e 
programas instalados;  
Obs.:  

● Modelo de referência: Microcomputador DELL OPTIPLEX 
3090; 

●  Modelo de referência: Dell de 21.5 Polegadas P2222H 
Garantia e Níveis de Serviço  
 
Período  
 

O equipamento proposto deverá possuir garantia de, no mínimo, 36 
(Trinta e seis) meses para todo o equipamento, todos os acessórios, 
cabos e quaisquer itens que o acompanhe;  
 
 

Atendimento  
 

Todos os chamados deverão ser gerenciados e atendidos pela 
central de atendimento do fabricante do equipamento através de 
número telefônico 0800 (gratuito), em língua portuguesa, fornecendo 
neste momento o número de abertura do chamado; 
A garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local após o 
diagnóstico para reposição de peças e mão de obra, das 8 às 18 
horas em dias úteis; 

Cobertura  
 

Todas as peças utilizadas na montagem do equipamento devem ser 
oficialmente homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por 
sua garantia; 
As despesas referentes às peças substituídas, como transporte, 
impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. 

Chamado  
 

Os chamados telefônicos devem ser atendidos por uma equipe 
especializada da contratada, em regime de 9 horas por dia, 5 dias por 
semana, com diagnóstico por telefone; 
Deverá ser disponibilizado link do site do fabricante através do qual é 
possível consultar a garantia contratada, devendo esta, estar em 
acordo com o exigido no edital; 
 

 

LOTE 02 

ITEM 3 

QUANTIDADE 40 

DESCRIÇÃO • O monitor deve ser do mesmo fabricante do computador, mouse e do 
teclado ofertado; 
 
• Tela antirreflexiva, 100% plana de LED com tamanho visualizável de 
21,5 polegadas ou superior; 
 
• Giro de no mínimo 90 graus (retrato/paisagem); 
• Ajuste de altura de no mínimo 10 cm; 
 



 

 

• Resolução mínima de 1920 x 1080 (fullHD) a uma frequência 
horizontal de 60Hz; 
 
• Ângulo de visão, de no mínimo, 175° tanto na vertical quanto na 
horizontal; 
 
• Contraste típico, de no mínimo, 1.000:1; 
 
• Tempo de resposta máximo de 8 ms; 
 
• Interfaces de vídeo DisplayPort, VGA e HDMI; 
 
• Deve possuir uma interface USB 3.0 para fácil acesso e quatro 
SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) ; 
 
• Deve possuir OSD (On-screen Display) através do qual seja possível 
realizar ajuste de brilho, ajuste de contraste, seleção de interface de 
vídeo, ajuste de cores, aspecto, posições horizontal e vertical e 
configurações de energia; 
 
• Deve acompanhar todos os cabos e acessórios necessários para seu 
funcionamento; 
 
• O monitor deverá registrar informações no formato EDID (Extended 
Display Identification Data – padrão definido pela VESA) atual, para o 
sistema operacional ao qual está conectado, facilitando assim o 
inventário eletrônico dos equipamentos. 
 
Modelo de referência: Monitor Dell de 21.5 Polegadas P2222H  
 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 
Período  
 

O equipamento proposto deverá possuir garantia de, no mínimo, 36 
(Trinta e seis) meses para todo o equipamento, todos os acessórios, 
cabos e quaisquer itens que o acompanhe;  

Atendimento  
 

Todos os chamados deverão ser gerenciados e atendidos pela central 
de atendimento do fabricante do equipamento através de número 
telefônico 0800 (gratuito), em língua portuguesa, fornecendo neste 
momento o número de abertura do chamado; 
A garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local após o 
diagnóstico para reposição de peças e mão de obra, das 8 às 18 horas 
em dias úteis; 

Cobertura  
 

Todas as peças utilizadas na montagem do equipamento devem ser 
oficialmente homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por 
sua garantia; 
As despesas referentes às peças substituídas, como transporte, 
impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. 
 

Chamado  
 

Os chamados telefônicos devem ser atendidos por uma equipe 
especializada da contratada, em regime de 9 horas por dia, 5 dias por 
semana, com diagnóstico por telefone; 
Deverá ser disponibilizado link do site do fabricante através do qual é 
possível consultar a garantia contratada, devendo esta, estar em 
acordo com o exigido no edital; 

 
LOTE 03 

ITEM 4 



 

 

QUANTIDADE 30 

DESCRIÇÃO PROCESSADOR: 11ª geração de Intel® Core™ I3-1115G4 (2-core, 
cache de 6MB,4.1GHz) ou superior;  
MEMÓRIA RAM: Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz; 
Expansível mínimo de 16GB (2 slots soDIMM) ou superior;  
ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35), ou 
superior;  
TELA: Tela de LED, com tamanho mínimo de 14 e máximo de 15,6 
polegadas, HD, resolução mínima de 1368 x 768 pixels ou superior;  
Com câmera HD e microfone integrado ou superior; 
TECLADO: Português (padrão ABNT2); Touchpad incorporado;  
PLACA DE VÍDEO: integrada Intel® HD;  
WEBCAM: integrada de alta definição com 720p (HD) ou superior;  
CONECTIVIDADE: Gigabit (RJ-45) com porta integrada e led de 
status; padrão Ethernet 100/1000 Mbps;  
WIRELESS: Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth ou superior;  
PORTAS INTEGRADAS: Mínimo 01 USB 2.0, 01 USB 3.2, 01 HDMI, 
01 RJ45 Flip-Down de 10/100/1000 Mbps;  
ÁUDIO: Alto-falantes integrados estéreo duplo de 2 W ou superior;  
OUTROS: Tomada de Entrada e Saída de Áudio para fone e microfone 
Plug P2 Integrado;  
BATERIA: Recarregável com no mínimo 3 células e 42 Whr ou 
superior;  
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: bivolt – automático da mesma marca do 
fabricante;  
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Profissional Português, inclui 
licença do Windows 11 Profissional – Português;  
SOFTWARE DE RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PRÓPRIO 
FABRICANTE: Permitir retornar o equipamento à sua configuração de 
software Sistema operacional original de fábrica, caso ocorra falha que 
exija reinstalação sem a necessidade de intervenção para configuração 
de drivers, dispositivos e programas instalados.  
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS:  
O fabricante do equipamento deve ser membro do DMTF (Distributed 
Management Task Force) e estar listado na categoria Board ou 
Leadership, comprovado através de acesso a página 
http://www.dmtf.org/about/list; 
O fabricante dos equipamentos deverá estar relacionado no web site 
da EICC, http://www.eiccoalition.org/about/members ou apresentar o 
Certificado da OHSAS 18001 válido ou ainda possuir a certificação ISO 
14001; 
A empresa vencedora deste lote deverá apresentar, do fabricante, 
Certificação EPEAT ou certificação emitida pelo INMETRO ou entidade 
credenciada por este Instituto, em conformidade com a Portaria n.º 
170, de 10 de abril de 2012;  
ISO 9000 e 14000 do fabricante; 
Apresentar certificação ENERGY STAR do equipamento ofertado. Este 
certificado deverá ser comprovado através do web site 
http://www.energystar.gov. Sendo necessário identificar a marca e o 
modelo ou família do equipamento. 
 
Obs.:  
 

● O equipamento deverá ser na cor PRETA, GRAFITE ou 
CINZA.  

 
Modelo de referência: DELL VOSTRO 3510  

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 
Período  
 

O equipamento proposto deverá possuir garantia de, no mínimo, 36 
(Trinta e seis) meses para todo o equipamento, todos os acessórios, 
cabos e quaisquer itens que o acompanhe;  



 

 

Atendimento  
 

Todos os chamados deverão ser gerenciados e atendidos pela central 
de atendimento do fabricante do equipamento através de número 
telefônico 0800 (gratuito), em língua portuguesa, fornecendo neste 
momento o número de abertura do chamado; 
A garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local após o 
diagnóstico para reposição de peças e mão de obra, das 8 às 18 horas 
em dias úteis; 

Cobertura  
 

Todas as peças utilizadas na montagem do equipamento devem ser 
oficialmente homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por 
sua garantia; 
As despesas referentes às peças substituídas, como transporte, 
impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. 
 

Chamado  
 

Os chamados telefônicos devem ser atendidos por uma equipe 
especializada da contratada, em regime de 9 horas por dia, 5 dias por 
semana, com diagnóstico por telefone; 
Deverá ser disponibilizado link do site do fabricante através do qual é 
possível consultar a garantia contratada, devendo esta, estar em 
acordo com o exigido no edital; 
 

 

 
 

LOTE 03 

ITEM 5 

QUANTIDADE 2 

DESCRIÇÃO PROCESSADOR: Processador com frequência interna de turbo (boost 
ou speed) mínima de 4,2 GHz, com no mínimo 4 núcleos físicos, 8 
threads e cachê nível 3 (L3) de 8 MB. Possuir TDP (Thermal Design 
Power) máximo de 28W; 
O processador deverá ser da última geração disponibilizada pelo 
fabricante do mesmo; 
 Possui processador gráfico integrado, com as seguintes 
características: 
 Capaz de alocar a memória RAM disponível de forma dinâmica; 
 Resolução: até 4096 x 2160 @ 60Hz na porta HDMI; 
 Suporta DirectX 12 e OpenGL 4.5 ou OpenCL 2.0;  
MEMÓRIA RAM: Possuir 16GB de DDR4 a 3200 MHz ou superior; 
Permite expansão de memória para no mínimo 32GB 3200 MHz. 
ARMAZENAMENTO: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 (Classe 35); ou 
superior;  
CHIPSET E PLACA MÃE: O chipset pertence à geração mais recente 
disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador 
ofertado; 
Possui 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR4 de 3200 MHz; 
Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em 
regime de OEM, não sendo de livre comercialização no mercado; 
Deve possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para 
criptografia acompanhado de software que permita gerenciar a 
criptografia de arquivos específicos, pastas ou disco rígido 
inteiro com console de gerenciamento centralizado remoto; 
Possui tecnologia de monitoramento térmico; 
 
BIOS: Possui chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0 ou superior 
com certificação FIPS 140-2 para Windows 10; 
Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. 



 

 

O fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre 
a BIOS, garantindo assim segurança, adaptabilidade e 
manutenibilidade do conjunto adquirido; 
Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-147 ou 
ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da BIOS; 
Desenvolvida de acordo com o padrão de segurança NIST 800-193, 
permitindo a recuperação da BIOS. Deverá possuir mecanismo de 
hardware e ou software ou mesmo ambos em conjunto que executem 
auto reparo da BIOS e firmware quando corrompidos ou adulterados 
por ataques cibernéticos usando uma cópia integra que deve estar 
armazenada em área segura. 
Permite salvar as configurações da BIOS em um arquivo e carregá-las 
em outros equipamentos do mesmo modelo, estando este com senha 
configurada na BIOS ou não, facilitando assim a aplicação 
automatizada de configurações e políticas de segurança o fabricante 
do equipamento disponibiliza em seu site da internet todas as 
atualizações de BIOS; 
Suporta a atualizações de BIOS através do Windows; 
BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de 
gerenciamento; 
Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada 
via SETUP, além de possuir senha nível de acesso Administrador e 
Usuário. Possibilitar definir senha para acesso ao disco rígido; 
A BIOS possui campo não editável com o número de série do 
equipamento e campo editável de 10 caracteres que permite inserir 
identificação customizada podendo ser consultada por software de 
gerenciamento; 
Possui opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e 
saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; 
Serão aceitas BIOS disponibilizadas em português ou inglês; 
Possui sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a saúde 
do sistema em modo rápido e em modo detalhado, bem como 
diagnóstico na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os seguintes 
itens: alto-falante interno, unidades de armazenamento, boot do 
sistema operacional, funcionalidade de portas USB, interface gráfica, 
processador, memória RAM. A mensagem de erro gerada por este 
diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do 
equipamento durante o período de vigência da garantia; 
Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos 
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, 
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou 
ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa da BIOS, 
deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento; 
TELA LED: widescreen, tamanho mínimo de 13,3 e máximo de 15,6 
polegadas, HD, resolução mínima de 1368 x 768 pixels; antirreflexo 
com câmera HD e microfone integrado;  
TECLADO: Português (padrão ABNT2); Touchpad incorporado;  
MOUSE: Óptico; USB sem fio (Bluetooth); Dois botões (direito e 
esquerdo); Scroll de rolagem; resolução de movimento mínimo 600 dpi; 
Do mesmo fabricante do notebook;  
PLACA DE VÍDEO: Placa de vídeo integrada Intel® Iris® Xe Graphics;  
WEBCAM: integrada de alta definição com 720p (HD) ou superior;  
CONECTIVIDADE: Gigabit (RJ-45) com porta integrada e led de 
status; padrão Ethernet 100/1000 Mbps;  
WIRELESS: Rede integrada wireless IEEE 802.11ax, compatível com 
IEEE 802.11abgn ac, dual band 2x2; 
BLUETOOTH: Wireless Bluetooth 5.0 ou superior;  
PORTAS INTEGRADAS: Mínimo 01 USB 2.0, 01 HDMI, 01 RJ45, 01 
USB 3.2 Type-A de 1ª geração e 01 USB 3.2 Type-C de 1ª geração;  
ÁUDIO: Alto-falantes integrados estéreo duplo de 2 W;  
OUTROS: Tomada de Entrada e Saída de Áudio para fone e microfone 
Plug P2 Integrado;  
LEITOR DE CARTÃO: (micro SD 3.0);  
BATERIA: Recarregável com no mínimo 3 células e 41 Whr;  



 

 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: bivolt – automático da mesma marca do 
fabricante;  
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Professional 64bits, incluir 
licença do Windows 11 Professional 64bits - português;  
SOFTWARE DE RECUPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PRÓPRIO 
FABRICANTE: Permitir retornar o equipamento à sua configuração de 
software Sistema operacional original de fábrica, caso ocorra falha que 
exija reinstalação sem a necessidade de intervenção para configuração 
de drivers, dispositivos e programas instalados.  
COMPROVAÇÕES TÉCNICAS:  
O fabricante do equipamento deve ser membro do DMTF (Distributed 
Management Task Force) e estar listado na categoria Board ou 
Leadership, comprovado através de acesso a página 
http://www.dmtf.org/about/list; 
O fabricante dos equipamentos deverá estar relacionado no web site 
da EICC, http://www.eiccoalition.org/about/members ou apresentar o 
Certificado da OHSAS 18001 válido ou ainda possuir a certificação ISO 
14001.  
A empresa vencedora deste lote deverá apresentar, do fabricante, 
Certificação EPEAT ou certificação emitida pelo INMETRO ou entidade 
credenciada por este Instituto, em conformidade com a Portaria n.º 
170, de 10 de abril de 2012.; 
ISO 9000 e 14000 do fabricante;  
 
CERTIFICAÇÃO: Apresentar certificação ENERGY STAR do 
equipamento ofertado. Este certificado deverá ser comprovado através 
do web site http://www.energystar.gov. Sendo necessário identificar a 
marca e o modelo ou família do equipamento;  
 
Obs.:  

● O equipamento deverá ser na cor PRETA, GRAFITE ou 
CINZA. 

 
Modelo de referência: DELL LATITUDE 3420  

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 
Período  
 

O equipamento proposto deverá possuir garantia de, no mínimo, 36 
(Trinta e seis) meses para todo o equipamento, todos os acessórios, 
cabos e quaisquer itens que o acompanhe;  
 

Atendimento  
 

Todos os chamados deverão ser gerenciados e atendidos pela central 
de atendimento do fabricante do equipamento através de número 
telefônico 0800 (gratuito), em língua portuguesa, fornecendo neste 
momento o número de abertura do chamado; 
A garantia deve ser de atendimento e/ou reparo no local após o 
diagnóstico para reposição de peças e mão de obra, das 8 às 18 horas 
em dias úteis; 

Cobertura  
 

Todas as peças utilizadas na montagem do equipamento devem ser 
oficialmente homologadas pelo fabricante, sendo assim cobertas por 
sua garantia; 
As despesas referentes às peças substituídas, como transporte, 
impostos e seguros, deverão ser cobertas pela garantia. 
 

Chamado  
 

Os chamados telefônicos devem ser atendidos por uma equipe 
especializada da contratada, em regime de 9 horas por dia, 5 dias por 
semana, com diagnóstico por telefone; 
Deverá ser disponibilizado link do site do fabricante através do qual é 
possível consultar a garantia contratada, devendo esta, estar em 
acordo com o exigido no edital; 
 

 



 

 

LOTE 04 

ITEM 6 

QUANTIDADE 10 

DESCRIÇÃO Resolução: 1080p/30qps - 720p/30qps; 
Tipo de foco: foco automático; 
Tecnologia de lente: Vidro Full HD; 
Microfones duplos estéreos incríveis com redução de ruído automática; 
Compactação de vídeo H.264; 
FoV: 78°; 
Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop 
ou LCD; 
Comprimento do cabo: 1,5 m; 
Tampa de proteção de privacidade; 
Vídeo Chamadas em Full HD de 1080p; 
Gravação de vídeo em Full HD de 1080p; 
Foco automático em HD e correção de luz; 
Áudio estéreo com microfones duplos; 
A tampa de proteção de privacidade coloca você no controle do que 
você mostra; 
Software avançado de captura. 
 
Modelo de referência: LOGITECH C920S Full HD 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 
Período Dois (2) anos 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 
para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 
através do site na Internet. 

 

LOTE 04 

ITEM 7 

QUANTIDADE 10 

DESCRIÇÃO Conectividade: P2 (aux) 3,5 mm; 
Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz; 
Potência máx. de entrada: 20 mW; 
Sensibilidade: 96 dB SPL @1 kHz / 1 mW; 
Impedância: 32 Ohm; 
Resposta de frequência do microfone: 100Hz a 10 kHz; 
Sensibilidade do microfone: -42 dBV @ 1 kHz / Pa; 
Padrão de captação do microfone: Direcional; 
Tamanho do driver: drivers dinâmicos de 40 mm; 
Comprimento do cabo: Fone de ouvido (1,2 m); 
Cor: Preto; 
Peso: 220 g 
 
 
Modelo de Referência: Fone Headset Gamer JBL Quantum 100  
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período Um (1) ano 



 

 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

 A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 
para o número fixo, regime 7x24. Opcionalmente os chamados 
poderão ser abertos através do site na Internet. 

 

LOTE 05 

ITEM 8 

QUANTIDADE  20 

DESCRIÇÃO Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line; 
Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; 
Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM; 
Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; 
Tempo de autonomia: 55 minutos para computador on board + monitor 
LED; 
Filtro de Linha: Sim; 
Autodiagnóstico de bateria: Sim; 
Autoteste: Sim; 
Sinalização: Led bicolor que indica as principais condições de 
operação do nobreak; 
Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais 
e/ou involuntários; 
Proteções do nobreak: Sim” Sobreaquecimento no transformador 
Potência excedida Descarga total da bateria Curto-circuito no inversor”; 
Aplicações/Equipamentos: Microcomputadores e Aparelhos Eletrônicos 
em Geral; 
Conexão de saída: 6 tomadas NBR 14136; 
Microprocessado: Sim; 
Potência: 1400VA; 
Tensão saída: 115v~; 
Estabilizador Interno: Sim; 
Função TRUE RMS: Sim; 
Recarregador Strong Charger: Sim; 
Circuito desmagnetizador: Sim; 
Alarme Audiovisual: Sim; 
Função Mute: Sim; 
Proteções para a carga: Sim” Queda de rede (Blackout) Ruído de rede 
elétrica Sobretensão de rede elétrica Subtensão de rede elétrica Surtos 
de tensão na rede Correção de variação da rede elétrica por degrau”. 
 
Modelo de Referência: SMS Station II 1400 VA. 
 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 
para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 

através do site na Internet. 

 

LOTE 05 



 

 

ITEM 9 

QUANTIDADE  2 

DESCRIÇÃO Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line; 
Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; 
Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM; 
Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; 
Tempo de autonomia: 3h expansível até 17h para computador on 
board + monitor LED; 
Estabilizador Interno: Sim; 
Formato: Torre; 
Autodiagnóstico de bateria: Sim; 
Microprocessado: Microprocessador RISC de alta velocidade com 
memória Flash; 
Autoteste: Sim; 
DC Start: Sim; 
Sinalização: Leds que indicam as principais condições de operação do 
nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência consumida 
na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em 
modo bateria); 
Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais 
e/ou involuntários; 
Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL): Sim; 
Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout) 
Ruído de rede elétrica 
Sobretensão de rede elétrica 
Subtensão de rede elétrica 
Surtos de tensão na rede 
Correção de variação da rede elétrica por degrau; 
Potência: 3000VA; 
Tensão saída: 115V~; 
Conexão de saída: 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 4 
tomadas de 20A); 
Expansão de autonomia: Sim; 
Filtro de Linha: Sim; 
Fusível: Sim; 
Função TRUE RMS: Sim; 
Recarregador Strong Charger: Sim; 
Circuito desmagnetizador: Sim; 
Alarme Audiovisual: Sim; 
Função Mute: Sim; 
Gerenciamento: Sim; 
Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador e inversor 
Potência excedida 
Descarga total da bateria 
Curto-circuito no inversor. 
Modelo de Referência: Power Vision NG 3000 VA 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 
através do site na Internet. 

 

LOTE 06 



 

 

ITEM 10 

QUANTIDADE 20 

DESCRIÇÃO Capacidade: 240GB; 
Fator de forma: 2,5”; 
Flash NAND: 3D QLC; 
Interface: SATA 6Gb/s; 
Leitura sequencial: 520MB/s; 
Gravação sequencial: 450MB/s; 
IOPS de leitura aleatória de 4KB: 40K; 
IOPS de gravação aleatória de 4KB: 65K; 
Temperatura operacional: 0°C a 70°C; 
Temperatura de armazenamento: -40°C a 85°C; 
Resistência contrachoque: 1500G / 0,5ms; 
Tera Bytes gravados (TBW): 800TB; 
Modelo de Referência: ADATA SU630. 
 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 3 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 

através do site na Internet. 

 
LOTE 7 

ITEM 11 

QUANTIDADE  6 

DESCRIÇÃO Tecnologia Wi-Fi 6 de Alta Eficiência; 
Interface de Gerência: Ethernet LAN, Bluetooth Low Energy 5.0; 
Interface de Rede: (1) RJ-45 Gigabit Ethernet; 
Botões: Reset de Fábrica; 
LEDs: Branco/Azul; 
Método de Alimentação: PoE+, PoE Passivo (48V); 
Fonte de Alimentação: Injetor PoE 48V, 0.5A;(deverá acompanhar o 
equipamento); 
Voltagem Suportada: 55 a 57 VDC; 
Potência de Transmissão:  
2.4 GHz: 26 dBm; 
5 GHz: 26 dBm; 
MIMO: 2.4GHz- 4x4 / 5GHz- 4x4; 
Ganho das Antenas: 2.4GHz- 4dBi / 5GHz- 5.5dBi; 
BSSID: 8 por Rádio; 
Montagem: Parede/ Teto (Acessórios Incluídos); 
Certificações: Anatel, CE, FCC, IC; 
Velocidade:  
2.4GHZ 4x4 MIMO com Taxas de 600 Mbps;  
5GHz 4x4 UM-MIMO E OFDMA com Taxas de 2.4 Gbps; 
Proteção IP54 à Poeira/Água para Montagem Versátil Indoor/Outdoor; 
Temperatura de Operação-30 a 60° C; 
Umidade de Operação 5 a 95% Sem Condensação; 
Certificação: 
Anatel, CE, FCC, IC 



 

 

Padrões de Wi-Fi: 
802.11a/b/g 
Wi-Fi 4/Wi-fi 5/Wi-fi 6 
Segurança Sem Fio: 
WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3); 
BSSID: 8 por Rádio; 
Vlan: 802.1Q; 
QoS Avançado: Restrição de Banda por Usuário; 
Isolamento do Tráfego de Visitantes: Suportado; 
Clientes Concorrentes: 300; 
 
Taxas de Transmissão Suportadas (Mbps): 
 
802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) 
802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 
NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 
802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps a 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 
NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) 
   
 
 
Modelo de Referência: Access Point Wi-Fi 6 Long-Range. 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 
através do site na Internet. 

 

LOTE 07 

ITEM 12 

QUANTIDADE 1 

DESCRIÇÃO Interfaces:  
(8) Portas LAN RJ-45 10/100/1000 
(1) Porta WAN RJ-45 10/100/1000 
(1) Porta LAN SFP+ 1/10G 
(1) Porta WAN SFP+ 1/10G; 
Interfaces de Gerência: 
Ethernet In-Band 
(1) Bluetooth BLE; 
 IDS/IPS Throughput: 3.5 Gbps; 
Processador: Quad ARM Cortex-A57 Core 1.7 GHz; 
Memória do Sistema: 4 GB DDR4; 
Armazenamento Flash On-Board: 16 GB eMMC; 
Energia:  
Faixa de voltagem: 100 a 240VAC; 
Método de Alimentação: (1) Entrada Universal AC, 100-240VAC, 50/60 
Hz; 
Fonte de Alimentação: Interna 50W/12V 
Proteção ESD/EMP: Ar: ± 16 kV, Contato: ± 12 Kv 



 

 

 
Certificações: CE, FCC, IC. 
 
 
Modelo de Referência: UniFi Dream Machine Pro 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 
através do site na Internet. 

 

LOTE 08 

ITEM 13 

QUANTIDADE  1 

DESCRIÇÃO Tecnologia de impressão: Laser colorida; 
Capacidade de impressão do toner preto: 9.000 páginas; 
Capacidade de impressão do toner ciano: 9.000 páginas; 
Capacidade de impressão do toner magenta: 9.000 páginas; 
Capacidade de impressão do toner amarelo: 9.000 páginas; 
Capacidade de impressão frente e verso: SIM; 
Velocidade de impressão em preto A4: 31 ppm; 
Velocidade de impressão em cores A4: 31 ppm; 
Tipo de consumível: 4 cartuchos de toner e unidade de cilindro; 
Velocidade da CPU: 800 MhZ; 
Resolução de impressão: 2400 x 600 dpi; 
Compatibilidade com o driver de impressora: Windows, Mac OS, Linux; 
Certificações específicas da indústria: Certificado Cerner, Citrix Ready; 
Conectividade:  
Interface(s) padrão: Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed 
USB 2.0; 
Protocolos de rede compatíveis (IPv4): Web Services, APIPA (Auto IP), 
ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS 
Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, 
LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, 
SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and 
Server, WINS/NetBIOS Name Resolution; 
Protocolos de rede compatíveis (IPv6): Web Services, NDP, RA, DNS 
Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 
9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET 
Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and 
Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP; 
Tipo de mídia: Papel comum, Papel fotográfico, Envelopes, Bond, 
Etiquetas, Papel reciclado, Papel colorido, Timbrado; 
Capacidade da bandeja multifuncional: 50 páginas; 
Capacidade de saída de papel: 150 páginas; 
Tamanho de papel duplex: Carta, Ofício; 
Tamanho de papel - Bandeja multiuso: Carta, Envelope, Tamanhos 
personalizados (7,6-21,6 cm (L), 12,7-35,6 cm (C)), Ofício, Executivo, 
A4, A5, A6; 
Tamanho de papel - Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, 
A5, A6; 
Gramatura da folha - Bandeja multiuso mínima: 60 g/m²; 
Gramatura da folha - Bandeja de papel mínima: 60 g/m²; 



 

 

Capacidade padrão de entrada de papel: 250 páginas; 
LCD Retroiluminado: Sim; 
Tela LCD: Tela touchscreen 2,7”; 
Memória padrão: 512MB; 
Modo de economia de toner: Sim; 
Protocolos de segurança (com fio): SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, 
IPSec, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-
FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS); 
Protocolos de segurança (sem fio): SMTP-AUTH, SNMP v3, 802.1x 
(LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec, 
SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP); 
Segurança de rede sem fio: WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (AES); 
Funções de segurança: Leitor de cartões NFC integrado, Bloqueio de 
configurações, Diretório Ativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro 
de funções), Secure Print (impressão segura); 
 
Voltagem: CA 127V, 50/60Hz; 
Ruído da máquina (Pronto/Cópia): Inaudível / 49 dB; 
Ruído da máquina (Pronto/Impressão): Inaudível / 49 dB; 
 
Modelo de referência: Brother HL-L8360CDW 
 
 
 
 
 

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 

para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 

através do site na Internet. 
 

LOTE 09 

ITEM 14 

QUANTIDADE  32 

DESCRIÇÃO  
Possuir compartimentos acolchoados e forrados para armazenar 
acessórios e suporta equipamentos de até 15,6 polegadas. Possui alça 
para os dois ombros; material em nylon ou poliéster.  

GARANTIA E NÍVEIS DE SERVIÇO 

Período 1 ANO 

Cobertura A garantia deverá cobrir todos os itens que compõem o equipamento. 

Chamado A abertura de chamados deverá ocorrer através de chamada telefônica 
para o número fixo. Opcionalmente os chamados poderão ser abertos 
através do site na Internet. 

 

 



 

 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

 

Natal/RN, __ de ____________ de 2022. 

 

 

 
JOSÉ ÁLVARES VIEIRA 

Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-AR/RN 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

____________________________ 

CPF: 

____________________________ 

CPF: 

 

 

 


