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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2013 

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN 

PROCESSO N° 16734/2013 

SETOR Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLAN 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. 

BASE LEGAL Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993. Lei Municipal nº 4.356 de 07 de fevereiro de 2013, Lei 

Municipal nº 4.362 de 08 de fevereiro de 2013 e Lei Complementar nº 119 de 07 

de fevereiro de 2013, bem como os Decretos Municipais nº 4.339, 4.340, 4.341 e 

4.342 todos de 04 de junho de 2013. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, de acordo com estabelecido no Edital e 

seus anexos. 

 
 DIA HORÁRIO 
ABERTURA DAS PROPOSTAS 04/11/2013 09:00 hs 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 

04/11/2013 15:00 hs 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

Coordenadoria de Controle de Fornecedores e Materiais - COCMAT- Fax: (0xx79) 3218-7946. 

- SEPLAN: 3218-7945 
- www.aracaju.se.gov.br  

- www.licitacoes-e.com.br 

- sonia.oliveira@aracaju.se.gov.br 

- Endereço: Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – Conjunto Costa e Silva – CEP: 49.075-270 –
Aracaju/SE – Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLAN. 
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br  
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EDITAL 

PROCESSO Nº 16734/2013 

Pregão nº 081/2013. 

1.0 -  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 – O Município de Aracaju / SE através da Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento e 
este Pregoeiro, designado pela Portaria nº 004 de 25 de Abril de 2013, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.  

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  Os trabalhos serão 
conduzidos por servidor da Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
"Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, conforme 
especificações técnicas constantes do Anexo I deste edital. 

2.2 – O Sistema de Registro de Preços tem por finalidade o registro formal de preços, fornecedores, 
unidades participantes e condições de execução do objeto, aplicáveis a futuras contratações 
decorrentes da Ata de Registro de preços. 

2.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as 
contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitações para aquisição 
de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá 
preferência, nos termos do § 4.º do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.  

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Município de Aracaju para os exercícios alcançados pelo prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da unidade orçamentária contratante, cujos programas 
de trabalho e elementos de despesas específicos constarão no respectivo Contrato (Anexo III). 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

 
Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  

Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
  FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 

www.aracaju.se.gov.br - 

3 
 

 

4.0 - FORMALIZAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS: 

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a 
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para 
recebimento das propostas. 

5.0 – DA IMPUGNAÇÃO: 

5.1 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, 
dirigindo a impugnação por escrito ao seguinte endereço: Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – 
Conjunto Costa e Silva – CEP: 49.075-270 – Aracaju/SE – Central de Compras e Licitações – 
CCL/SEPLAN, das 08:00 às 12:00/15:00 às 17:00 horas. 

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 
licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 
propostas. 

6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital e seu Anexo. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 6.2.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar 
e de contratar, impostas pelo Município de Aracaju; 

6.2.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

 6.2.4 - estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, 
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis 
técnicos ou subcontratados; 
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6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 - responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço; 

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente; 

7.1.8 - declarar o vencedor; 

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologação. 

8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES: 

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S.A., sediadas no País. (art. 3º, do Decreto Municipal nº 4.342/2013) 

8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos do 
sistema eletrônico licitacoes-e, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, por ato devidamente 
justificado. 
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8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no “licitacoes-e”. 

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento ou ao Banco do Brasil S.A. a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

9.0 - PARTICIPAÇÃO: 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do 
sistema eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado", observando data 
e horário limite estabelecidos. 

 9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário 
definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste Edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes na 
opção “consultar mensagens” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a 
continuidade da sessão. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o 
Pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 
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9.5 – O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes por meio do portal 
“www.licitacoes-e.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

10.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento de todas as 
exigências contidas no Edital e seus anexos, inclusive quanto a especificações do objeto. O 
fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.  

10.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo 
apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como 
frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto 
licitado. 

10.4 - A proposta de preços deverá ser cotada de acordo com o detalhamento constante no Termo de 
Referência (Anexo I). 

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: 

11.1 - A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com 
a divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o 
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.  

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos 
licitantes serão consideradas lances.  

11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor 
ofertado para o lote. 

11.3 – O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a sessão pública. 
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11.4 – O tempo normal de disputa será encerrado pelo Pregoeiro. 

11.5 – Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um tempo extra, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se apresentará aviso de 
fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 (trinta) minutos. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

12.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço", podendo 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 
lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua 
aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos 
de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital. 

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do 
valor de referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará 
a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002. O 
Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas nos 
itens 13.0 e 14.0 deste Edital. 

12.3.1 - O licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar, num prazo de 04 
(quatro) dias consecutivos a proposta final e os documentos de habilitação originais ou 
cópias autenticadas, sob pena de inabilitação e conseqüente desclassificação no 
certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro, no seguinte 
endereço: Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – Conjunto Costa e Silva – CEP: 
49.075-270 – Aracaju/SE – Central de Compras e Licitações – CCL/SEPLAN, das 08:00 
às 12:00/15:00 às 17:00 horas. Fax: (0xx79)-3218-7945. 

12.3.2 - A proposta final deve ser encaminhada por escrito, no prazo acima definido, 
contendo a especificação completa do objeto, em conformidade com as exigências do 
Anexo I deste edital. 

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
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12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as 
exigências fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestamente inexeqüíveis.  

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante 
detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços 
de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexeqüíveis ou superfaturados. 

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de 
habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 

13.0 - DA HABILITAÇÃO: 

13.1 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 
comprobatórios de habilitação e qualificação: 

 13.1.1 - Para Habilitação Jurídica: 

  13.1.1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.1.1.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais 
(empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
comprobatórios da eleição dos atuais administradores; 

13.1.1.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.1.1.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666/93. 

13.1.2 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

13.1.2.1 - certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

 13.1.3 - Para Regularidade Fiscal: 

13.1.3.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; 
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13.1.3.2 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto deste edital; 

13.1.3.3 - Certificados de regularidade de situação perante o INSS (certidão negativa 
de débito – CND) e o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS) demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

13.1.3.4 - Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicílio/sede da licitante. 

13.1.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.1.4.1 – Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 de 
julho de 2011. 

13.1.5 - Para Qualificação Técnica: 

13.1.5.1 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de 
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 
aptidão para o fornecimento, pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

13.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda por meio de cópia 
simples, a ser autenticada por servidor habilitado da Central de Compras e Licitações, mediante 
conferência com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

13.2.1 - Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente. 

13.3 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento. 

13.4 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 
habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro. 

14.0 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS 
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14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 
15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

 14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 
perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo aleatório, o 
sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o 
do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 
pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 
12.3.1 e 13.0 deste edital. 

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o 
representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem 
classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance 
registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

 14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser 
convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

 14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro 
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante 
pelo pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, passando a correr o prazo de 04 
(quatro)  dias para apresentação da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme 
item 12.3.1 deste edital. 
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  14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 
antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado 
como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, 
por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 
empate de que trata esta cláusula 

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item 
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. 

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de 
mensagens”. 

14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta 
inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu 
direito. 

14.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o 
seu direito de apresentar proposta inferior à mais bem classificada, terá, a partir da apresentação 
desta no “chat de mensagens”, o prazo de 04 (quatro) dias para encaminhar a documentação de 
habilitação e proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste edital. 

14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e 
cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de 
cada pessoa jurídica. 

 14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 2 (dois) dias úteis 
para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo 
pregoeiro. O prazo de 2 (dois) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver 
manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial.  

15.0 - DOS RECURSOS: 

15.1 – O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo improrrogável 
de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do vencedor do lote. 
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 15.1.1 – O acesso à fase de manifestação da intenção de recorrer será assegurado aos 
licitantes classificados e desclassificados. 

15.1.2 – A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo específico 
do sistema de licitações (sítio www.licitacoes-e.com.br). 

 15.1.3 – Decorridas as 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação da intenção de recurso, o 
licitante terá 03 (três) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte, para encaminhar a 
peça recursal. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

15.2 - A falta de manifestação imediata e motivada importará decadência do direito de recurso. 

15.3 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

15.4 - Os recursos e contra-razões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados ao 
pregoeiro e protocolados junto à Central de Compras e Licitações da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento – CCL/SEPLAN, localizada na Rua Frei Luis Canelo de Noronha, nº42 – 
Bairro Costa e SILVA– CEP nº 49075-270, nesta Capital, em dias úteis, no horário das 08:00 às 
12:00/15:00 às 17:00 horas, o qual deverá receber, examinar e submetê-los à autoridade competente 
que decidirá sobre sua pertinência. O recurso e contra-razões devem fazer menção ao número do 
Pregão Eletrônico, número do processo e do órgão solicitante da licitação. 

15.5 – O recurso contra decisão do pregoeiro somente têm efeito suspensivo em relação ao(s) lote(s) 
objeto da contestação. 

15.6 – O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de 
aproveitamento. 

16.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não 
se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Secretario Municipal do Planejamento e 
Orçamento a adjudicação do lote ao licitante declarado vencedor. 

16.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) lote(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 

16.3 - A homologação é ato de competência do Secretario Municipal do Planejamento e Orçamento. 

17.0 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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17.1 - Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas em primeiro lugar 
em cada lote serão convocadas para assinar a Ata de Registro de Preço, que também conterá a 
assinatura do Secretário Municipal do Planejamento e Orçamento. 

 17.1.1 – Os convocados selecionados deverão providenciar a assinatura da Ata de Registro de 
Preços em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis após convocação da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento. 

 17.1.2 - O prazo para assinatura poderá ser prorrogado apenas uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo convocado durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificável 
aceito pela SEPLAN. 

 17.1.3 – A assinatura da Ata de Registro de Preços realizar-se-á na sede da Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, na cidade de Aracaju, podendo a 
Administração determinar a realização de Sessão Pública específica para tal fim. 

 17.1.4 – Os fornecedores selecionados deverão indicar representantes, às suas expensas, com 
poderes específicos para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

17.2 – O fornecedor que não providenciar a assinatura da Ata de Registro de Preço no prazo acima 
perderá o direito a ter seus preços registrados, sem prejuízo das sanções previstas na legislação em 
vigor. 

17.3 - É facultado à SEPLAN, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
independentemente da aplicação das sanções prevista na legislação em vigor. 

 17.3.1 – As licitantes remanescentes deverão comprovar previamente toda a documentação de 
habilitação exigida no edital, para a assinatura da Ata. 

 17.3.2 – Caso o licitante remanescente não comprovar a habilitação, convocar-se-ão os 
demais, observada a ordem de classificação. 

18.0 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1 – A Ata de Registro de Preços é o documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação com a Administração Pública Municipal, onde se registram os 
preços, fornecedores, unidades participantes e condições a serem praticadas. 

18.2 – A Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos e entidades do Município de Aracaju a 
firmar contratações, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a 
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legislação; sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 

18.3 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 

18.4 – O preço registrado e os respectivos fornecedores são divulgados no Diário Oficial do 
Município e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

19.0 – DAS CONTRATAÇÕES 

19.1 - Após a publicação da Ata de Registro de Preços da SEPLAN no Diário Oficial do Município 
de Aracaju, poderão ser firmadas contratações dentro do prazo de validade do Registro. 

19.2 - As Contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços formalizar-se-ão mediante a 
assinatura de Instrumento - CONTRATO DE FORNECIMENTO (Anexo III) –, firmado entre as 
unidades participantes e os detentores do registro. 

19.2 - As cláusulas contratuais observarão as especificações do objeto e condições definidas na 
legislação vigente, neste edital e anexos, na Ata de registro de Preços, e nas propostas vencedoras, 
independentemente de transcrição. 

19.3 - As contratações pelo sistema de Registro de Preços podem ser formalizadas enquanto vigente 
a Ata de Registro de Preços. 

19.3.1 - O contrato firmado durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços produz 
efeitos até o total cumprimento das obrigações pelas partes, mesmo após o término da vigência da 
Ata. 

19.4 - Os preços contratados são irreajustáveis. 

20.0 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

20.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias corridos, nas 
condições estipuladas neste edital e em seus anexos, nos locais de entrega definidos no Anexo IV. 
 
20.2 O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73 inciso II, “a” e “b” e art 15 § 8º da lei 
8.666/93. 
 
20.3. O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os 
produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o 
objeto desta licitação. 
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20.4. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de 
fornecimento indicadas no anexo I do edital e da proposta do fornecedor. 
 
20.5. No caso de a entrega de produtos importar valor superior ao limite máximo estabelecido para o 
convite, previsto no art. 23, II, “a”, da Lei n.º 8.666/93, os produtos serão recebidos pela comissão a 
que alude o art. 15, § 8.º, da Lei de Licitações. 
 
20.6. O aceite ou aprovação do(s) produto(s) pela Administração Pública não exclui a 
responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou 
disparidades com as especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, verificadas 
posteriormente, garantindo-se à Administração Pública as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

21.0 -  DA FORMA DE PAGAMENTO 

21.1 – O Órgão Contratante, após o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o 
pagamento a Contratada em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contado a partir do 
recebimento e aceita da Nota Fiscal.  

22.0 – DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO CANCELAMENTO DOS REGISTROS 

22.1 – Os preços poderão ser revistos na forma do artigo 27 do Decreto Municipal n.º 4.340 de 04 de 
junho de 2013. 

22.2 – Os registros poderão ser cancelados, conforme artigo 36 do Decreto Municipal n.º 4.340 de 04 
de junho de 2013. 

23.0 – DAS SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS 

23.1 - O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, dentro de 
05 (cinco) dias úteis a contar da convocação pela SEPLAN ou em assinar o CONTRATO DE 
FORNECIMENTO, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo e fazer declaração falsa, 
conforme o caso, a SEPLAN poderá aplicar as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a 
prévia defesa, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93: 

23.1.1 - advertência; 

23.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos: 
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a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 
cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento 
equivalente; 

23.1.4 - impedimento de licitar e de contratar com o Município de Aracaju, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos; 

23.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de 
conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 
 
§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia 
útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

24.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação.  

24.2 - A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do licitante, com todos 
os termos e condições deste Edital. 

24.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
SEPLAN não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 

24.4 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
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24.6 - Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, 
conforme informação no preâmbulo deste Edital. 

24.7 - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços com a licitante vencedora, a documentação das 
demais licitantes ficará a disposição para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias, após o qual será 
dilacerada sem quaisquer formalidade. 

24.8 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes na Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento. 

24.9 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da SEPLAN, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 

24.10 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 

24.11 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

24.12 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Município. 

24.13 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 
sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos 
licitantes do pregão eletrônico. 

24.14 - Após o envio da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

24.15 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições 
constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 

25.0 – FORO 

25.1 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será 
o da Comarca de Aracaju/SE. 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

 
Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  

Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
  FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 

www.aracaju.se.gov.br - 

18 
 

 
26.0 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL 
 
26.1 - Anexo I - Termo de Referência; 
26.2 - Anexo II - Modelo da Ata de Registro de Preços; 
26.3 - Anexo III - Modelo de Contrato de Fornecimento; 
26.4 - Anexo IV – Relação de Unidades Participantes; 
26.5 - Anexo V - Modelo do Termo de Adesão. 
 
 

Aracaju, 16 de outubro de 2013. 

Sonia Regina Oliveira 
PREGOEIRO/CCL/SEPLAN 
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ANEXO I - (TERMO DE REFERÊNCIA) 
  
1 - DO OBJETO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. 
 
1.1 – As propostas e os lances deverão ser encaminhados pelo preço de uma unidade de compra. 
 
1.2 – Os quantitativos estimados de consumo para 12 (doze) meses em cada lote encontram-se 

indicados na tabela deste Anexo I. 
 
1.3 – O arrematante deverá encaminhar a proposta de preços final e a documentação de habilitação 

no prazo estipulado no item 12.3.1 do edital. 
 

Lote Item Equipamento Justificativa Qtd. Valor 
unitário 

($) 

01 
01 

Impressora Laser Monocromática Tipo I Substituição de impressoras antigas e aquisição 
para novos postos de trabalho. 

165 
 

02 
Toner Impressora Laser Monocromática 
Tipo l 

Para suprir as necessidades de impressão. 496 
 

02 
01 

Impressora Laser Monocromática Tipo ll Substituição de impressoras antigas e aquisição 
para novos postos de trabalho. 

46 
 

02 
Toner Impressora Laser Monocromática 
Tipo ll 

Para suprir as necessidades de impressão. 139 
 

03 

01 Impressora Laser colorida 
Substituição de impressoras antigas e aquisição 
para novos postos de trabalho. 

19 
 

02 Toner Preto Impressora Laser Colorida Para suprir as necessidades de impressão. 54  
03 Toner Ciano Impressora Laser Colorida Para suprir as necessidades de impressão. 54  

04 
Toner Amarelo Impressora Laser 
Colorida 

Para suprir as necessidades de impressão. 54 
 

05 
Toner Magenta Impressora Laser 
Colorida 

Para suprir as necessidades de impressão. 54 
 

04 
01 

Impressora Laser Multifuncional 
Monocromática 

Substituição de impressoras antigas e aquisição 
para novos postos de trabalho. 

36 
 

02 
Toner Impressora Laser Multifuncional 
Monocromática  

Para suprir as necessidades de impressão. 109 
 

05 01 Scanner Duplex 
Substituição de scanners antigos e para novos 
postos de trabalho. 

24 
 

06 02 Microcomputador Administrativo 
Microcomputadores de uso administrativo para 
substituição de computadores antigos e para novos 
postos de trabalho. 

1455 
 

07 01 Microcomputador Avançado 
Microcomputadores  para uso técnico nas áreas de 
engenharia e TI. 

296 
 

08 01 Microcomputador Avançado tipo l 
Microcomputadores  para uso técnico nas áreas de 
engenharia e TI. 

120  

09 01 No-break  Para segurança dos equipamentos de TI 1875  
10 01 Notebook Notebook para uso do Administrativo. 130  
11 01 Ultrabook Ultrabook para uso Executivo. 59 ** 
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12 01 Monitor tipo l Para substituição dos monitores CRT 80  

13 01 Monitor tipo II 
Para substituição dos monitores CRT e para os 
computadores de uso técnico e de engenharia e TI. 

96 
 

 
** SOLICITAÇÃO DA SEGOV 

 
2.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS: 
 
2.1 – Lote 01.  
 
2.1.1 – Item 01.  
   

IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA TIPO I 

1. Características Básicas 

1.1. Velocidade mínima de impressão de 27ppm com tecnologia laser monocromática e tempo de 
espera para saída da primeira página menor ou igual a 8,5 segundos a partir do modo pronto; 

1.2. O ciclo de trabalho mensal de no mínimo 50.000 páginas em Carta e A4; 

1.3. Deve imprimir com resolução de 1.200 x 1.200 ppp; 

1.4. Deve suportar as linguagens de impressão PCL6, PCL5c e Postscript level 3, podendo ser 
emuladas; 

1.5. Deve possuir duas opções de cartucho, um com capacidade para imprimir no mínimo 2.000 
páginas e outro, com mínimo de 6.000, ambos com cobertura média de 5%, e que na entrega 
da impressora, onde devera acompanhar a impressora um cartucho inicial de instalação; 

1.6. Deve preferencialmente possuir toner e cilindros integrados. Caso não sejam integrados o 
licitante deve fornecer fotorreceptor (cilindro de imagem) para no mínimo 350.000 páginas 
sem custo adicional para o licitante; 

1.7. Deve possuir processador de 400 MHz ou superior e memória mínima de 128MB; 

1.8. Deve possuir no painel frontal LCD ou colorido sensível ao toque; 

1.9. Deve operar com corrente de entrada de 110 a 127V a 50/60 Hz. 

2. Manuseio do Papel 

2.1. Bandeja de entrada multipropósito, com capacidade mínima de 50 folhas; 

2.2. Bandeja de entrada adicional com capacidade mínima de 250 folhas; 

2.3. Bandeja de saída para, pelo menos, 150 folhas; 

2.4. Deve ser capaz de imprimir em papel comum, transparência, envelope, etiqueta e cartão; 

2.5. Deve ser capaz de imprimir frente e verso manual. 

3. Conectividade 

3.1. Porta USB 2.0 de alta velocidade; 

3.2. Interface de rede Ethernet; 
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3.3. WiFi 802.11 b/g/n integrada, Wireless Direct Print. 

4. Software e Gerenciamento 

4.1. Compatível com os sistema operacionais Windows 2000, Windows XP, Windows Server 
2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux e Mac OS; 

4.2. Apresentar relatório emitido pela lista de compatibilidade HCL da Microsoft, comprovando 
que este produto especificamente ou esta linha de produtos está homologado para uso com o 
Windows 7, encontrado no site:http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx; 

4.3. Apresentar relatório de compatibilidade emitido pela Linux.org, comprovando que este 
produto especificamente ou esta linha de produtos está homologado e possui drivers para 
uso do sistema operacional Linux, encontrado no site: 
http://www.linuxprinting.org/printer_list.cgi; 

4.4. Possuir software de gerenciamento, do mesmo fabricante da impressora, com as seguintes 
funções: 

4.5. Configurar e colocar impressoras on-line ou reiniciar remotamente; 

4.6. Configurar notificações de alerta e monitorar remotamente toner baixo, papel atolado, 
impressora em Stand-by, porta aberta, falta de comunicação nos dispositivos; 

4.7. Verificar o status de um dispositivo, diagnosticar problemas e colocar impressoras on-line 
ou reiniciar remotamente; 

4.8. Deverá gerar relatórios com histórico de erros, pico de utilização, utilização de suprimentos, 
utilização de dispositivos e inventário; 

4.9. Atualização de firmware remotamente; 

4.10. Controle de acesso para funções diversas por perfil; 

4.11. Deverá suportar SNMP. 
  
2.1.2 – Item 05. 
 

TONER IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA TIPO I 

1. Toner Para Impressora Laser Monocromática Tipo l 
1.1. Cartucho de toner com capacidade mínima de 6.000 (Seis mil) páginas impressas com 

cobertura de 5%, de acordo com o padrão ISO/IEC 19752; 
1.2.  Suprimentos originais e do mesmo fabricante da impressora; 
1.3.  Caso existam outros consumíveis necessários para a impressão que não sejam parte 

integrante do cartucho de toner, o licitante deverá incluir  quantidade  suficiente   desses   
itens   para   a   impressão   da quantidade   de   páginas   descrita   acima,   de   forma   que   
não   seja necessário  adquirir   suprimentos   adicionais   para  o  total  máximo  de páginas 
previsto nesse processo; 

1.4.  Compatibilidade do suprimento, toner original do fabricante da impressora fornecida no lote  
01 – Impressora laser monocromática tipo I. 
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2.2 – Lote 02. 
 
2.2.1 – Item 02. 
 

IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA TIPO II 

1. Característica 
1.1 Impressora Laser, monocromática; 
1.2 Velocidade mínima 40 ppm em A4; 
1.3 Resolução mínima de até 1200 DPI; 
1.4 Possuir duas opções de cartucho, um com capacidade para imprimir no mínimo 7.000 páginas 

e outro, com mínimo de 12.000, ambos com cobertura média de 5%, e que na entrega da 
impressora devera acompanhar um cartucho inicial de instalação; 

1.5 Impressão frente e verso manual; 
1.6 Ciclo mensal de no mínimo 100.000 páginas em carta e A4; 
1.7 Bandeja de capacidade mínima de 500 Folhas com sensor de bandeja vazia;  
1.8 Impressão a Laser ou Digital LED; 
1.9 Memória mínima de RAM de 128 MB; 
1.10 Velocidade do processador de no mínimo de 400 MHz; 
1.11 Tempo de saída da primeira folha inferior a 9 segundos; 
1.11 No mínimo uma linguagem de impressão original nativa do fabricante PCL ou Post Script; 
1.13 Interface Giga Ethernet 10/100/1000; 
1.14 Interface USB 2.0 de alta velocidade; 
1.15 Painel informativo de controle em LCD ou colorido sensível ao toque; 
1.16 Deve preferencialmente possuir toner e cilindros integrados. Caso não sejam integrados o 

licitante deve fornecer fotorreceptor (cilindro de imagem) para no mínimo 350.000 páginas 
sem custo adicional para o licitante. 

2. Gerenciamento: 
2.1 Software de gerenciamento do mesmo fabricante da impressora baseado em WEB (acessado 

via navegador) que possibilite:  
2.1.1 Instalação e gerenciamento remoto das Impressoras;  
2.1.2 Gerenciamento de grupos de dispositivos; 
2.1.3 Detecção automática de novos periféricos instalados na rede sem a intervenção do 

usuário; 
2.1.4 Indicação de toner baixo, papel atolado, impressora em Stand-by, porta aberta, falta de 

comunicação; 
2.2 Compatível com os sistema operacionais Windows 2000, Windows XP, Windows Server 

2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux e Mac OS;  
2.3 Instalação de driver admitida somente em: Microsoft® Windows® Server 2003 32 bit (SP3 

ou superior), Windows® Server 2008 32 bit e 64 bit; 
2.4 Suporte a aplicações de gerenciamento suplementares (plug-ins);  
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2.5 Atualização de firmware remotamente. 

 
2.2.2 – Item 06. 
 
TONER IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA TIPO II 

1. Toner Para Impressora Laser Monocromática Tipo ll 

1.1. Cartucho de tonner com capacidade mínima de 12.000 (vinte mil) páginas impressas com 
cobertura de 5%, de acordo com o padrão ISO/IEC 19752; 

1.5.  Suprimentos originais e do mesmo fabricante da impressora; 
1.6.  Caso existam outros consumíveis necessários para a impressão que não sejam parte 

integrante do cartucho de toner, o licitante deverá incluir   quantidade   suficiente   desses   
itens   para   a   impressão   da quantidade   de   páginas   descrita   acima,   de   forma   que   
não   seja necessário  adquirir   suprimentos   adicionais   para  o  total  máximo  de páginas 
previsto nesse processo; 

1.7.  Compatibilidade do suprimento, toner original do fabricante da impressora fornecida no 
lote 02 – Impressora laser monocromática tipo II. 

 
 
2.3 – Lote 03.  
 
2.3.1 – Item 03. 
 

IMPRESSORA LASER COLORIDA  

1. Características Básicas 

1.1. Velocidade mínima de impressão normal de 20ppm com tecnologia laser monocromática e 
20ppm colorida e tempo de espera para saída da primeira página menor ou igual a 17 
segundos a partir do modo pronto; 

1.2. O ciclo de trabalho mensal recomendado deve ser de até 40.000 páginas; 

1.3. Deve imprimir com a qualidade de impressão preto ótima até 600X600 dpi e colorida até 
600X600dpi; 

1.4. Deve suportar as linguagens de impressão PCL6, PCL5c e Postscript level 3, podendo ser 
emuladas; 

1.5. Deverão acompanhar a impressora, cartuchos iniciais de instalação; 

1.6. Deve preferencialmente possuir toner e cilindros integrados. Caso não sejam integrados o 
licitante deve fornecer fotorreceptor (cilindro de imagem) para no mínimo 350.000 páginas 
sem custo adicional para o licitante; 

1.7. Deve possuir processador de 400MHz ou superior e memória mínima de 128MB, podendo 
ser expandida para 256MB ou mais; 
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1.8. Deve possuir no painel frontal visor LCD . 

1.9. Tensão de entrada 110 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-3 Hz). 

2. Manuseio do Papel 

2.1. Deve possuir bandeja multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas; 

2.2. Deve possuir bandeja de saída para 150 flolhas; 

2.3. Deve ser capaz de imprimir em papel comum, transparência, envelope, etiqueta e cartão; 

2.4. Deve ser capaz de imprimir frente e verso automática. 

3. Conectividade 

3.1. Porta USB 2.0 de alta velocidade; 

3.2. 1 Fast Ethenet 10/100/1000; 

3.3. 1 Wifi 802.11 b/g/n. 

4. Software e Gerenciamento 

4.1. Deve permitir instalação completa de software admitida em: Microsoft® Windows®7 32 bit 
e 64 bit, Microsoft® Windows®8 32 bit e 64 bit, Windows Vista® 32 bit e 64 bit, 
Windows® XP 32 bit (SP2 ou superior); 

4.2. Deve permitir instalação de driver em: Microsoft® Windows® Server 2008 32 bit e 64 bit, 
Windows® Server 2003 32 bit (SP3 ou superior), Mac OS X v 10.5, v 10.6, v 10.7, Linpus 
Linux : 9.4, 9.5, Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0, OpenSuSE: 11.3, 11.4, Fedora: 14, 15, 
Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04, Debian: 5.0, 6.0 e HPUX11i; 

4.3. Apresentar relatório emitido pela lista de compatibilidade HCL da Microsoft, comprovando 
que este produto especificamente ou esta linha de produtos está homologado para uso com o 
Windows 7 e Windows 8, encontrado no site: 
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx; 

4.4. Apresentar relatório de compatibilidade emitido pela Linux.org, comprovando que este 
produto especificamente ou esta linha de produtos está homologado e possui drivers para uso 
do sistema operacional Linux, encontrado no site: 
http://www.linuxprinting.org/printer_list.cgi; 

4.5. Possuir software de gerenciamento, do mesmo fabricante da impressora, com as seguintes 
funções: 

4.5.1. Configurar e colocar impressoras on-line ou reiniciar remotamente; 

4.5.2. Configurar notificações de alerta e monitorar remotamente toner baixo, papel 
atolado, impressora em Stand-by, porta aberta, falta de comunicação nos 
dispositivos; 

4.5.3. Verificar o status de um dispositivo, diagnosticar problemas e colocar 
impressoras on-line ou reiniciar remotamente; 

4.5.4. Deverá gerar relatórios com histórico de erros, pico de utilização, utilização de 
suprimentos, utilização de dispositivos e inventário; 
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4.5.5. Atualização de firmware remotamente; 

4.5.6. Controle de acesso para funções diversas por perfil; 

4.6. Deverá suportar SNMP. 
 
2.3.2 – Item 07. 
 
TONER PRETO IMPRESSORA LASER COLORIDA  

1. Toner Preto Para Impressora Laser Colorida 
1.1. Cartucho de toner preto com capacidade mínima de 3.900 (três mil e novecentos) páginas 

impressas com cobertura de 5%, de acordo com o padrão ISO/IEC 19752; 
1.2.  Suprimentos originais e do mesmo fabricante da impressora; 
1.3.  Caso existam outros consumíveis necessários para a impressão que não sejam parte 

integrante do cartucho de toner, o licitante deverá incluir quantidade   suficiente   desses   
itens   para   a   impressão   da quantidade   de   páginas   descrita   acima,   de   forma   que   
não   seja necessário  adquirir   suprimentos   adicionais   para  o  total  máximo  de páginas 
previsto nesse processo; 

1.4.  Compatibilidade do suprimento, toner original do fabricante da impressora fornecida no lote 
03 – Impressora laser colorida. 

 
2.3.3 – Item 08. 
 
TONER CIANO IMPRESSORA LASER COLORIDA  

1. Toner Ciano Para Impressora Laser Colorida 

1.1. Capacidade de impressão de no mínimo 2.500 (Duas mil e quinhentas) páginas com 
cobertura de 5%, de acordo com o padrão ISO/IEC 19798; 

1.2. Suprimentos originais e do mesmo fabricante da impressora; 
1.3.  Caso existam outros   consumíveis   necessários   para   a impressão que não sejam parte  

integrante do cartucho de  toner,  o licitante   deverá   incluir   quantidade   suficiente   desses   
itens   para   a impressão da quantidade de páginas descrita acima,  de  forma que não   seja   
necessário   adquirir   suprimentos   adicionais   para   o   total máximo de páginas previsto 
nesse processo; 

1.4. Compatibilidade do suprimento toner original do fabricante da impressora fornecida no lote 
03 – Impressora laser colorida. 

 
2.3.4 – Item 09. 
 
TONER AMARELO IMPRESSORA LASER COLORIDA  

1. Toner Amarelo Para Impressora Laser Colorida 

1.1. Capacidade de impressão de no mínimo 2.500 (Duas mil e quinhentas) páginas com 
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cobertura de 5%, de acordo com o padrão ISO/IEC 19798; 
1.2. Suprimentos originais e do mesmo fabricante da impressora; 
1.3.  Caso existam outros   consumíveis   necessários   para   a impressão que não sejam parte  

integrante do cartucho de  toner,  o licitante   deverá   incluir   quantidade   suficiente   desses   
itens   para   a impressão da quantidade de páginas descrita acima,  de  forma que não   seja   
necessário   adquirir   suprimentos   adicionais   para   o   total máximo de páginas previsto 
nesse processo; 

1.4. Compatibilidade do suprimento toner original do fabricante da impressora fornecida no lote 
03 – Impressora laser colorida. 

 
2.3.5 – Item 10. 
 
TONER MAGENTA IMPRESSORA LASER COLORIDA  

1. Toner Magenta Para Impressora Laser Colorida 

1.1. Capacidade de impressão de no mínimo 2.500 (Duas mil e quinhentas) páginas com 
cobertura de 5%, de acordo com o padrão ISO/IEC 19798; 

1.2. Suprimentos originais e do mesmo fabricante da impressora; 
1.3.  Caso existam outros consumíveis necessários   para   a impressão que não sejam parte  

integrante do cartucho de  toner,  o licitante   deverá   incluir   quantidade   suficiente   desses   
itens   para   a impressão da quantidade de páginas descrita acima,  de  forma que não   seja   
necessário   adquirir   suprimentos   adicionais   para   o   total máximo de páginas previsto 
nesse processo; 

1.4. Compatibilidade do suprimento toner original do fabricante da impressora fornecida no lote 
03 – Impressora laser colorida. 

 
 
2.4 – Lote 04. 
 
2.4.1 – Item 04. 
 

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 

1. Características Básicas 

1.1.Deverá ter  tecnologia de  impressão a  Laser  monocromática; 

1.2.Deverá ter as funções impressora, digitalização, copiadora e fax; 

1.3.Velocidade mínima de impressão normal de 30ppm com tecnologia laser monocromática; 

1.4.O ciclo de trabalho mensal recomendado deve ser de até 50.000 páginas; 

1.5.Deverá suportar resolução de impressão de 1200x1200ppp ou superior; 

1.6.Deve suportar as linguagens de impressão PCL6, PCL5c e Postscript level 3, podendo ser 
emuladas; 
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1.7. Possuir duas opções de cartucho, um com capacidade para imprimir no mínimo 2.000 
páginas e outro, com mínimo de 6.000, ambos com cobertura média de 5%, e que na 
entrega da impressora, onde devera acompanhar a impressora um cartucho para instalação 
inicial; 

1.8.Deve preferencialmente possuir toner e cilindros integrados. Caso não sejam integrados o 
licitante deve fornecer fotorreceptor (cilindro de imagem) para no mínimo 350.000 páginas 
sem custo adicional para o licitante; 

1.9. Deve possuir processador de 400 MHz ou superior e memória mínima de 64MB;  
1.10. Deve possuir no painel frontal visor LCD ; 
1.11. Tensão de entrada 110 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-3 Hz). 

2. Manuseio do Papel 

2.1. Deve possuir bandeja multiuso para no mínimo 50 folhas, bandeja 2 de entrada para no 
mínimo 250 folhas; 

2.2. Deve possuir bandeja de saída para no mínimo 150 folhas; 

2.3. Deverá suportar papel nos tamanhos A4, A5, Ofício, carta e envelopes; 

2.4. Deve ser capaz de imprimir frente e verso automático. 

3. Conectividade 

3.1. Porta USB 2.0 de alta velocidade; 

3.2. 1 Fast Ethenet 10/100/1000; 

4. Software e Gerenciamento 

4.7. Deve permitir instalação completa de software admitida em: Microsoft® Windows®7 32 
bits e 64 bits, Microsoft® Windows®8 32 bits e 64 bits, Windows Vista® 32 bits e 64 bits, 
Windows® XP 32 bits (SP2 ou superior); 

4.1. Deverá incluir mídias e manuais de instalação com drivers e softwares do fabricante e cabo 
de alimentação; 

4.2. Possuir software de gerenciamento, do mesmo fabricante da impressora, com as seguintes 
funções: 

4.2.1. Configurar e colocar impressoras on-line ou reiniciar remotamente; 

4.2.2. Configurar notificações de alerta e monitorar remotamente tonner baixo, papel 
atolado, impressora em Stand-by, porta aberta, falta de comunicação nos 
dispositivos; 

4.2.3. Verificar o status de um dispositivo, diagnosticar problemas e colocar 
impressoras on-line ou reiniciar remotamente; 

4.3. Deverá gerar relatórios com histórico de erros, pico de utilização, utilização de suprimentos, 
utilização de dispositivos e inventário; 

4.4. Deverá ter qualificação Energy Star; 
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4.5. Atualização de firmware remotamente; 

4.6. Controle de acesso para funções diversas por perfil; 

4.7. Deverá suportar SNMP. 
 
 
2.4.2 – Item 11. 
 
TONER PRETO IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 

1. Toner Preto Para Impressora Laser Multifuncional Monocromática 

1.1. Cartucho de toner preto com capacidade mínima de 6.000 (Seis mil) páginas impressas com 
cobertura de 5%, de acordo com o padrão ISO/IEC 19752; 

1.5.  Suprimentos originais e do mesmo fabricante da impressora; 
1.6.  Caso existam outros consumíveis necessários para a  impressão que não sejam parte 

integrante do cartucho de toner, o licitante deverá incluir   quantidade   suficiente   desses   
itens   para   a   impressão   da quantidade   de   páginas   descrita   acima,   de   forma   que   
não   seja necessário  adquirir   suprimentos   adicionais   para  o  total  máximo  de páginas 
previsto nesse processo; 

1.7.  Compatibilidade do suprimento, toner original do fabricante da impressora fornecida no lote 
04 – Impressora laser multifuncional monocromática. 

 
 
2.5 – Lote 05. 
 
2.5.1 – Item 12. 
 
SCANNER DUPLEX 

2. Características 
2.1. Tipo de digitalização: Base plana, alimentador automático de documentos; 
2.2. Resolução ótica de digitalização: Até 2400 dpi e no mínimo 600 dpi; 
2.3. Profundidade de bits: 48 bits; 
2.4. Níveis da escala de cinzas: 256; 
2.5. Capacidade do alimentador automático de documentos:  Padrão, 50 folhas; 
2.6. Adaptador de transparências: (TMA) satélite; três slides de 35 mm ou quatro negativos de 35 

mm; 
2.7. Velocidade de digitalização: Fotos em cores de 10 x 15 cm: menos de 24 seg.;  
2.8. OCR de uma página inteira com texto: menos de 36 seg.; 
2.9. Fotos por e-mail: menos de 18 seg; 
2.10. Suporte a: Papel (faixas, inkjet, foto, normal), envelopes, etiquetas, cartões (visita, 

felicitações); 
2.11. Formatos dos arquivos digitalizados: Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimido, 
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PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; 
2.12. Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização: Até 10 s.; 
2.13. Painel de controle: Digitalização, cópia, e-mail, guardar em PDF, economia de energia, 

cancelar, copiar em cores/preto-e-branco; 
2.14. Conectividade: Hi-Speed USB 2.0; 
2.15. Versão TWAIN: Versão 1.8; 
2.16. Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows 7 32 e 64 bits, Microsoft 

Windows 8 32 e 64 bits e XP. 
3. Exigências Adicionais 

3.1. Garantia 12 (doze) meses  para o hardware, on site, nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Aracaju. 

3.2. Scanner de mesa, cabo/adaptador de alimentação, cabo USB 2.0, alimentador automático de 
documentos (ADF), tecido de limpeza para ADF, adaptador de materiais transparentes 
(TMA), CD-ROMs com software, folha de instruções de TMA, guia do usuário, pôster de 
instalação, declaração de garantia. 

3.3. Software incluído: 
4.3.1 Software de gerenciamento do scanner para Windows® (suporte a Windows® XP 

x64, 2000, Windows7 32 e 64bit e Windows 8 32 e 64bit, disponível como download 
pela Web), CD-ROM(s) para Microsoft® Windows® e Macintosh, I.R.I.S. Readiris 
Pro, NewSoft Presto! PageManager. 

 
 
2.6 – Lote 06. 
 
2.6.1 – Item 13. 
  

MICROCOMPUTADOR  ADMINISTRATIVO 

1. Gabinete 

1.1. O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido 
sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer); 

1.2. O gabinete deverá ter dimensões de no máximo 14,5” de altura e 4” de largura ( em 
polegadas); 

1.3. Padrão BTX;  

1.4. Seleção de voltagem 110-240V automática;  

1.5. O fluxo de ar no interior do gabinete deve ser horizontal e linear. A entrada de ar deve ser 
pela parte frontal do gabinete e a saída pela parte traseira, não sendo aceitos gabinetes com 
saída de ar na parte lateral ou superior; 

1.6. O gabinete deverá ser estruturado para suportar um monitor LCD quando utilizado na 
posição horizontal (desktop);  

1.7. Com dispositivo sensor de intrusão integrado ao gabinete, que permita a emissão de alertas 
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ao sistema de gerenciamento do equipamento, em caso de abertura do gabinete, permitindo 
o monitoramento de violações do equipamento e o armazenamento dos LOGS para 
consultas futuras; 

1.8. Deverá possuir dispositivo de segurança contra abertura não autorizada do gabinete, 
composto de trava - com chave, segredo, ou similar - integrada ao gabinete; ou local 
apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de trava com segredo ou 
cadeado mecânico ou eletrônico, cujo fornecimento será obrigatório. Não serão aceitas 
adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer 
outros procedimentos ou ainda emprego de materiais inadequados, ou que visem adaptar 
forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir a funcionalidade descrita; 

1.9. A quantidade de chaves fornecidas deverá ser de, no mínimo, 4% (quatro por cento) da 
quantidade de microcomputadores fornecidos, não podendo ser inferior a 2 (duas) chaves; 

1.10. Utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem comprometer os  
componentes internos e o funcionamento do equipamento, nas posições vertical (torre) e 
horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, furações, emprego 
de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais 
inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes; 

1.11. Para se atingir o objetivo do subitem 1.8 a empresa contratada deverá fornecer eventuais 
acessórios e opcionais necessários, originais do fabricante; 

1.12. Base ou pés em material antiderrapante; 

1.13. Com tecnologia “Tool Less” (manuseio sem utilização de ferramentas, apenas utilizando-
se as mãos, de maneira simples, rápida e sem necessidade de esforços adicionais), para, no 
mínimo, executar os procedimentos de: abertura do gabinete, retirada de HD e retirada de 
unidade de CD/DVD. Não serão aceitas adaptações sobre o gabinete original para se atingir 
essa tecnologia; 

1.14. Com sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes 
internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes; 

1.15. O gabinete do equipamento deve ter apresentação sóbria, para uso corporativo; 

1.16. Não serão aceitos efeitos de iluminação ou transparências (janelas). A cor do conjunto 
(teclado, mouse e gabinete) deve ser harmoniosa, apresentando a mesma cor ou uma cor 
predominante. Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem descaracterizar a cor 
predominante (preto); 

1.17. Alimentação: Compatível com 100-240V, com ajuste automático de voltagem, sem a 
utilização de adaptadores, conversores ou transformadores; 

1.18. Fonte de, pelo menos, 87% de eficiência comprovado por certificado emitido em nome do 
fabricante do equipamento, para quaisquer condições de uso e carga apresentada; 

1.19. Para cada equipamento deverá ser fornecido cabo de força (NBR 14136), sem emendas, 
adequado à potência do equipamento, para ligação do equipamento à rede elétrica da 
Prefeitura Municipal de Aracaju, no tamanho adequado à perfeita utilização do 
equipamento. 
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1. System Board e Processador 

1.1. Arquitetura x86 64bits; 

1.2. Mínimo DMI(Direct Media Interface) 5 GT/s ou HiperTransport 3.0 ou superior; 

1.3. Clock do processador com o mínimo de 3.2Ghz; 

1.4. Processador com no mínimo 2 núcleos físicos e 4 Threads; 

1.5. Memória Cache total com o mínimo de 3 MB; 

1.6. Cooler para o processador de fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo 
respectivo fabricante do processador ou equivalente;  

1.7. Recurso de shutdown automático em caso de temperatura elevada;  

1.8. Mínimo 1 (um) slot padrão padrão PCI Express X16 low-profile ou superior; 

1.9. Mínimo de 01 (um) PCI livre; 

1.10. Mínimo 1(um) slot padrão PCIe X1; 

1.11. Mínimo 1(um) slot Mini-PCIe; 

1.12. Mínimo de 4 GB de memória DDR3 SDRAM ou até no mínimo 6GB; 

1.13. Tipo mínimo DDR3 PC3-10600 (1333-MHz), com suporte a configurações de memória de 
canal duplo (Dual channel memory), já vir configurado dessa forma para melhor 
desempenho; 

1.14. Controladora do tipo Serial ATA com mínimo de 6.0 Gb/s com dois conectores; 

1.15. TPM 1.2 ou similar integrado a placa mãe; 

1.16. Placa mãe do mesmo fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no 
mercado, sujeito a verificação pelos técnicos da PMA com fornecimento de amostra se 
solicitado. 

1.17. Com tecnologia para operar em 64 bits, permitindo a utilização de sistemas operacionais de 
64 bits; 

1.18. Com suporte a virtualização baseada em hardware (também conhecida como hardware-
based virtualization ou hardware-assisted virtualization); 

1.19. Deve possuir tecnologia de ajuste dinâmico tanto do processamento quanto do consumo de 
energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 

2. Setup 
2.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de Copyright 

sobre a BIOS, não sendo aceitos soluções em regime de O&M ou customizados; 
2.2. O fabricante do equipamento, deverá ser totalmente responsável pela BIOS fornecida 

juntamente com a placa-mãe e pela atualização desta BIOS, devendo promover as alterações 
que se façam necessárias e corrigir problemas ou danos causados ao equipamento em razão 
dessa BIOS ou de procedimentos de atualização desta BIOS (que poderão ser 
acompanhados pela empresa caso haja necessidade da Prefeitura Municipal de Aracaju ou 
interesse da empresa contratada), durante o período de garantia do equipamento; 

2.3. Com suporte a “Plug and Play”, ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e 
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SMBIOS (System Management BIOS); 
2.4. Com registro do número de série do equipamento, acessível remotamente; 
2.5. Deverá suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e PXE (Pre-boot Execution Environment); 
2.6.  Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o 

computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS; 

2.7. A BIOS deverá manter o registro de Log de alertas da abertura da tampa do gabinete e 
falha do Disco (Smart). 

3. Segurança 
3.1. Senhas distintas para administrador (Acesso ao Setup) e usuário (inicialização da máquina); 
3.2. Alerta de alteração na configuração física das memórias (remoção/troca); 
3.3. Suporte para uso de cabo de travamento; 
3.4. Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação INMETRO ou EPEAT 

GOLD; 

3.5. Possuir certificação Energy Star. 

4. Controle de Inventário 
4.1. Etiqueta eletrônica em CMOS/BIOS para cadastrar informações de propriedade e 

inventário; 

4.2. Identificação de Número de Série, Modelo e Fabricante para Sistema; Revisão da System 
Board e da ROM; 

5. Interfaces 
5.1. Deve possuir: 08 (oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 06 (seis) USB 2.0 e 

02 (duas) USB 3.0 e mínimo 02 (duas) frontais; 
5.2. Placa wireless 802.11 b/g/n WLAN; 
5.3. 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 
5.4. 01 (uma) saída e 01 (uma) entrada de áudio traseira; 
5.5. 01 (uma) entrada para microfone e 01 (uma) saída para fones de ouvidos, ambas frontais; 

5.6. 01 (uma) porta VGA. 

6. Interface de Som 
6.1. Placa de som integrada 5.1; 
6.2. Conexões frontais para microfone e fones de ouvido; 

6.3.  Alto-falante interno ou caixas acústicas com alimentação elétrica através de conexão USB. 
Optando-se por alto-falante interno, este deverá ser desativado de forma automática ao se 
utilizar as conexões frontais para fones de ouvido. 

7. Controlador Gráfico 
7.1. Vídeo integrado; 
7.2. Compatível com DirectX e OpenGL, Padrão VGA; 

8. Interface de Rede 
8.1. Padrão Gigabit-Ethernet; 
8.2. Com conector no formato RJ-45; 
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8.3. Deve suportar as velocidades de transmissão de 10/100/1000 Mbps (Megabits por segundo), 
com auto negociação e chaveamento automático entre os modos de operação (entre 
10/100/1000 Mbps e entre Half/Full Duplex); 

8.4.  Deverá possuir suporte à PXE (pre-boot Execution Environment); 

8.5. Deverá suportar o recurso WOL (Wake on LAN) juntamente com a placa  mãe. 

9. Disco Rígido 
9.1. Interno; 
9.2. 01 (uma) unidade por equipamento; 
9.3. Padrão Serial ATA III, ou superior; 
9.4. Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 500GB (Gigabytes); 
9.5. Taxa de transferência de dados de, no mínimo, 600 MB/s (Megabytes por segundo); 
9.6. Taxa de rotação de, no mínimo, 7200 rpm; 
9.7.  Suporte à tecnologia SMART II (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology); 

9.8.  Possuir Buffer de, no mínimo, 16 MB 

10. Mouse e Teclado (obrigatoriamente do mesmo fabricante da cpu) 
10.1. O mouse deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, 
sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer) e possuir a mesma 
tonalidade do gabinete (cor); 

10.2. Mouse de 2 botões, ambidestro (simétrico); 
10.3. Com tecnologia óptica (sem esfera); 
10.4.  Deve funcionar sobre qualquer superfície compatível com tecnologia óptica, 

não necessitando nenhum tipo de PAD especial; 
10.5. Com roda (wheel) para “scroll”; 
10.6. Resolução mínima de 400 dpi; 
10.7. Plug-and-Play compatível com Windows 7 Professional e Windows 8 Pro; 
10.8. O conector deverá ser USB padrão 2.0 ou PS/2, vedado o uso de qualquer adaptador ou 

conversor de padrão, com respectivo cabo para conexão. O cabo deverá possuir tamanho 
adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário, sendo que o comprimento do 
cabo deverá permanecer fixo não sendo permitido dispositivos de ajuste para redução do 
cabo; 

10.9. Acompanhado de mouse-pad; 
10.10. O teclado deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, 

sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer) e possuir a mesma 
tonalidade do gabinete (cor); 

10.11. Padrão ABNT 2; 
10.12. Com todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive “Ç”; 
10.13. O conector deverá ser USB padrão 2.0 ou PS/2, vedado o uso de qualquer adaptador ou 

conversor de padrão, com respectivo cabo para conexão. O cabo deverá possuir tamanho 
adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário, sendo que o comprimento do 
cabo deverá permanecer fixo, não sendo permitido dispositivos de ajuste para redução do 
cabo; 
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10.14. Deverá possuir bloco numérico separado das demais teclas; 
10.15. Deverá possuir gravação das teclas com tecnologia que permita o uso contínuo sem que a 

impressão dos caracteres nas teclas se deteriore com o tempo (teclas apagadas); 
10.16. Não poderá possuir teclas para ativação das funcionalidades de desligamento, hibernação 

e modo de espera. 

11. Monitor (obrigatoriamente do mesmo fabricante da cpu) 
11.1. Tela: LED tamanho mínimo de 18,5;  
11.2. Deve suportar a resolução máxima de: 1366x768; 
11.3. Plug and Play; 
11.4. Possuir tecnologia anti-reflexo; 
11.5. Ângulo de visão mínimo: 170º H e 160º V; 
11.6. Dot Pitch igual ou menor que 0.300 mm;   
11.7. Contraste no mínimo: 1000:1; 
11.8. Brilho no mínimo: 250 cd/m2; 
11.9. Suporte a Cores: mínimo 16.2 M cores;  
11.10. Tempo de Resposta menor ou igual: 5 ms; 
11.11. Possuir Tensão: Bivolt 100-240 VAC; 
11.12. Certificações: TUV GS ou TCO ou equivalente; 
11.13. EMC : CE, FCC; 
11.14. Economia de Energia : EPA Energy Star; 
11.15. EPEAT SILVER ou GOLD. 
 

12. Softwares 

12.1. Cada equipamento deverá ser acompanhado de uma licença do Microsoft Windows 7 
Professional 64Bits ou Windows 8 PRO, em Português do Brasil; 

12.2.  O equipamento devera ser entregue com uma imagem do sistema operacional e aplicativos 
pré-configurados baseados em Windows 7 ou Windows 8; 

12.3. A licença fornecida deverá garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o 
prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema operacional 
Windows 7 Professional 64 Bits ou Windows 8 Pro 64 Bits, em português do Brasil; 

12.4. As licenças devem ser ofertadas para uso corporativo; 
12.5. O Contratado deve disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos os 

drivers, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado. 

13. Compatibilidade e Certificados 
13.1. Suporte a Windows 7 64 bits ou Windows 8 Pro 64 bits; 
13.2. Suporte a Plug and Play; 
13.3. Conformidade com ROHS Compliance (Restriction of Certain Hazardous Substances, 

Restrição de Certas Substâncias Perigosas); 
13.4. Deve ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 7 ou 

Windows 8 através do respectivo logo obtido no Windows Logo Products List; 
13.5. O fabricante ou integradora no Brasil deverá possuir Certificado da serie ISO-9001-2008; 
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13.6. O fabricante deverá possuir Certificação Microsoft Gold Partner em seu nome; 
13.7. Comprovação de que o fabricante ou integradora no Brasil consta na lista de empresas 

incentivadas pela Lei de informática Nº 8248/91 alterada pela Lei Nº 10.176/01 (PPB – 
Processo Produtivo Básico); 

13.8. Possuir certificado ENERGY STAR; 
13.9. Possui certificado IEC60950; 
13.10. ISSO 7779 
13.11. CISPR 22; 
13.12. Possuir certificado ISO9296; 
13.13. Possuir certificado EPEAT Gold; 

 
2.7 – Lote 07. 
 
2.7.1 – Item 14. 
 

MICROCOMPUTADOR AVANÇADO 

1.Gabinete 

1.1. O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido 
sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer); 

1.2. O gabinete deverá ter dimensões de no máximo 14,5” de altura e 4” de largura(em 
polegadas); 

1.3. Padrão BTX;  

1.4. Seleção de voltagem 100-240V automática;  

1.5. O fluxo de ar no interior do gabinete deve ser horizontal e linear. A entrada de ar deve ser 
pela parte frontal do gabinete e a saída pela parte traseira, não sendo aceitos gabinetes com 
saída de ar na parte lateral ou superior; 

1.6. O gabinete deverá ser estruturado para suportar um monitor LCD quando utilizado na 
posição horizontal (desktop);  

1.7. Com dispositivo sensor de intrusão integrado ao gabinete, que permita a emissão de alertas 
ao sistema de gerenciamento do equipamento, em caso de abertura do gabinete, permitindo 
o monitoramento de violações do equipamento e o armazenamento dos LOGS para 
consultas futuras; 

1.8. Deverá possuir dispositivo de segurança contra abertura não autorizada do gabinete, 
composto de trava - com chave, segredo, ou similar - integrada ao gabinete; ou local 
apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de trava com segredo ou 
cadeado mecânico ou eletrônico, cujo fornecimento será obrigatório. Não serão aceitas 
adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer 
outros procedimentos ou ainda emprego de materiais inadequados, ou que visem adaptar 
forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir a funcionalidade descrita; 

1.9. A quantidade de chaves fornecidas deverá ser de, no mínimo, 4% (quatro por cento) da 
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quantidade de microcomputadores fornecidos, não podendo ser inferior a 2 (duas) chaves; 

1.10. Utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem comprometer os  
componentes internos e o funcionamento do equipamento, nas posições vertical (torre) e 
horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, furações, 
emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de 
materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes; 

1.11. Para se atingir o objetivo do subitem 1.8 a empresa contratada deverá fornecer eventuais 
acessórios e opcionais necessários, originais do fabricante; 

1.12. Base ou pés em material antiderrapante; 

1.13. Com tecnologia “Tool Less” (manuseio sem utilização de ferramentas, apenas utilizando-
se as mãos, de maneira simples, rápida e sem necessidade de esforços adicionais), para, 
no mínimo, executar os procedimentos de: abertura do gabinete, retirada de HD e retirada 
de unidade de CD/DVD. Não serão aceitas adaptações sobre o gabinete original para se 
atingir essa tecnologia; 

1.14. Com sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes 
internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos 
componentes; 

1.15. O gabinete do equipamento deve ter apresentação sóbria, para uso corporativo; 

1.16. Não serão aceitos efeitos de iluminação ou transparências (janelas). A cor do conjunto 
(teclado, mouse e gabinete) deve ser harmoniosa, apresentando a mesma cor ou uma cor 
predominante. Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem descaracterizar a cor 
predominante (preto); 

1.17. Alimentação: Compatível com 100-240V, com ajuste automático de voltagem, sem a 
utilização de adaptadores, conversores ou transformadores; 

1.18. Fonte de, pelo menos, 87% de eficiência comprovado por certificado emitido em nome do 
fabricante do equipamento, para quaisquer condições de uso e carga apresentada; 

1.19. Para cada equipamento deverá ser fornecido cabo de força (NBR 14136), sem emendas, 
adequado à potência do equipamento, para ligação do equipamento à rede elétrica da 
Prefeitura Municipal de Aracaju, no tamanho adequado à perfeita utilização do 
equipamento. 

1. System Board e Processador 
1.1.  Arquitetura x86 64bits; 
1.2. Mínimo DMI(Direct Media Interface) 5 GT/s ou HiperTransport 3.0 ou superior; 
1.3. Clock do processador com o mínimo de 3.2Ghz;  
1.4. Processador com no mínimo 4 núcleos físicos e 4 Threads; 
1.5. Memória Cache total com o mínimo de 6 MB; 
1.6. Cooler para o processador de fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo 

respectivo fabricante do processador ou equivalente; 
1.7. Recurso de shutdown automático em caso de temperatura elevada; 
1.8. Mínimo 1 (um) slot padrão padrão PCI Express X16 low-profile ou superior;  
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1.9. Mínimo de 01 (um) PCI livre; 
1.10. Mínimo de  6 GB de memória DDR3 SDRAM ou superior expansível até 16GB com 2 

slots livres para expansão; 
1.11. Tipo mínimo DDR3 PC3-10600 (1333-MHz), com suporte a configurações de memória 

de canal duplo (Dual channel memory), já vir configurado dessa forma para melhor 
desempenho; 

1.12. Controladora do tipo Serial ATA  com mínimo de 6.0 Gb/s com dois conectores; 
1.13. TPM 1.2 ou similar integrado a placa mãe; 

1.14. Placa mãe do mesmo fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no 
mercado, sujeito a verificação pelos técnicos do PMA com fornecimento de amostra se 
solicitado. 

1.15. Com tecnologia para operar em 64 bits, permitindo a utilização de sistemas operacionais 
de 64 bits; 

1.16. Com suporte a virtualização baseada em hardware (também conhecida como hardware-
based virtualization ou hardware-assisted virtualization); 

1.17. Deve possuir tecnologia de ajuste dinâmico tanto do processamento quanto do consumo 
de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 

2. Setup 
2.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de Copyright 

sobre a BIOS, não sendo aceitos soluções em regime de O&M ou customizados; 
2.2. O fabricante do equipamento, deverá ser totalmente responsável pela BIOS fornecida 

juntamente com a placa-mãe e pela atualização desta BIOS, devendo promover as 
alterações que se façam necessárias e corrigir problemas ou danos causados ao 
equipamento em razão dessa BIOS ou de procedimentos de atualização desta BIOS (que 
poderão ser acompanhados pela empresa caso haja necessidade do Ministério Público de 
Sergipe ou interesse da empresa contratada), durante o período de garantia do 
equipamento; 

2.3. Com suporte a “Plug and Play”, ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e 
SMBIOS (System Management BIOS); 

2.4. Com registro do número de série do equipamento, acessível remotamente; 
2.5. Deverá suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e PXE (Pre-boot Execution 

Environment); 
2.6.  Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar 

o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS; 

2.7. A BIOS deverá manter o registro de Log de alertas da abertura da tampa do gabinete e 
falha do Disco (Smart). 

3. Segurança 
3.1. Senhas distintas para administrador (Acesso ao Setup) e usuário (inicialização da 

máquina); 
3.2. Alerta de alteração na configuração física das memórias (remoção/troca); 
3.3. Suporte para uso de cabo de travamento; 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

 
Centro Administrativo Prefeito José Aloísio Campos - Rua Frei Luis Canelo de Noronha, 42  

Conj. Costa e Silva - CEP. 49075-270 - Aracaju - Sergipe - Brasil 
  FONE: (079) 3218-7814/ 3218-7835/7836 (CPL) - FAX: 3218-7837 

www.aracaju.se.gov.br - 

38 
 

3.4. Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação INMETRO ou EPEAT 
GOLD. 

3.5. Possuir certificação Energy Star 

4. Controle de Inventário 
4.1.  Etiqueta eletrônica em CMOS/BIOS para cadastrar informações de propriedade e 

inventário; 

4.2. Identificação de Número de Série, Modelo e Fabricante para Sistema; Revisão da System 
Board e da ROM; 

5. Interfaces 
5.1. Deve possuir 08 (oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 06 (seis) USB 2.0 e 02 

(duas) USB 3.0 e mínimo 04 (quatro) frontais; 
5.2. Deve possuir Placa wireless 802.11 b/g/n WLAN; 
5.3. Deve possuir 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 
5.4. Deve possuir 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 
5.5. Deve possuir 01 (uma) entrada para microfone e 01 (uma) saída para fones de ouvidos, 

ambas frontais; 

5.6. Deve possuir 02 (duas) de vídeo, 01 (uma) porta VGA e 01 (uma) porta DVI ou HDMI ou 
DISPLAY PORT; 

5.7. Caso a porta seja “DISPLAY PORT” o fabricante deverá fornecer o cabo adaptador 
DISPLAY PORT para VGA ou HDMI. 

6. Controladora de Áudio 
6.1. Controladora de áudio integrada que suporta o padrão AC’97 audio CODEC ou padrão HD 

Áudio; 

6.2. Auto-falante Integrado ou caixa de som com padrão USB (sem uso de alimentação externa) 
do mesmo fabricante, ou integrado ao monitor; 

7. Controlador Gráfico 
7.1. Placa dedicada compatível com DirectX e OpenGL, Padrão VGA,  barramento PCI Express 

x16 2.1, com mínimo de 1GB DDR; 

7.2. Capaz de suportar simultaneamente 02 (dois) monitores com resoluções mínimas de 
1440x900 cada um. 

8. Interface de Rede 
8.1. Padrão Gigabit-Ethernet; 
8.2. Com conector no formato RJ-45; 
8.3. Deve suportar as velocidades de transmissão de 10/100/1000 Mbps (Megabits por segundo), 

com auto negociação e chaveamento automático entre os modos de operação (entre 
10/100/1000 Mbps e entre Half/Full Duplex); 

8.4.  Deverá possuir suporte à PXE (pre-boot Execution Environment); 

8.5. Deverá suportar o recurso WOL (Wake on LAN) juntamente com a placa  mãe. 

9. Disco Rígido 
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9.1. Interno; 
9.2. 01 (uma) unidade por equipamento; 
9.3. Padrão Serial ATA III, ou superior; 
9.4. Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 500 GB (Terabytes); 
9.5. Taxa de transferência de dados de, no mínimo, 600 MB/s (Megabytes por segundo); 
9.6. Taxa de rotação de, no mínimo, 7200 rpm; 
9.7.  Suporte à tecnologia SMART II (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology); 

9.8.  Possuir Buffer de, no mínimo, 16 MB. 

10. Mouse e Teclado (obrigatoriamente do mesmo fabricante da cpu) 
10.1. O mouse deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, 

sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer) e possuir a mesma 
tonalidade do gabinete (preta); 

10.2. Mouse de 02 (dois) botões, ambidestro (simétrico); 
10.3. Com tecnologia óptica (sem esfera); 
10.4. Deve funcionar sobre qualquer superfície compatível com tecnologia óptica, 

não necessitando nenhum tipo de PAD especial; 
10.5. Com roda (wheel) para “scroll”; 
10.6. Resolução mínima de 400 dpi; 
10.7. Plug-and-Play compatível com Windows 7 Professional; 
10.8. O conector deverá ser USB padrão 2.0 ou PS/2, vedado o uso de qualquer adaptador ou 

conversor de padrão, com respectivo cabo para conexão. O cabo deverá possuir tamanho 
adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário, sendo que o comprimento do 
cabo deverá permanecer fixo não sendo permitido dispositivos de ajuste para redução do 
cabo; 

10.9. Acompanhado de mouse-pad; 
10.10. O teclado deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, 

sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer) e possuir a mesma 
tonalidade do gabinete (cor); 

10.11. Padrão ABNT 2; 
10.12. Com todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive “Ç”; 
10.13. O conector deverá ser USB padrão 2.0 ou PS/2, vedado o uso de qualquer adaptador ou 

conversor de padrão, com respectivo cabo para conexão. O cabo deverá possuir tamanho 
adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário, sendo que o comprimento do 
cabo deverá permanecer fixo, não sendo permitidos dispositivos de ajuste para redução do 
cabo; 

10.14. Deverá possuir bloco numérico separado das demais teclas; 
10.15. Deverá possuir gravação das teclas com tecnologia que permita o uso contínuo sem que a 

impressão dos caracteres nas teclas se deteriore com o tempo (teclas apagadas); 
10.16. Não poderá possuir teclas para ativação das funcionalidades de desligamento, hibernação 

e modo de espera. 
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11. Monitor (obrigatoriamente do mesmo fabricante da cpu) 
11.1. 1 Tela: LED tamanho mínimo de 18,5;  
11.2. Resolução: suporte a resolução máxima de: 1366x768; 
11.3. Plug and Play; 
11.4. Possuir tecnologia anti-reflexo; 
11.5. Ângulo de visão mínimo: 170º H e 160º V; 
11.6. Dot Pitch igual ou menor que 0.300 mm;   
11.7. Contraste no mínimo: 1000:1; 
11.8. Brilho no mínimo: 250 cd/m2; 
11.9. Suporte a Cores: mínimo 16.2 M cores;  
11.10. Tempo de Resposta menor ou igual: 5 ms 
11.11. Possuir Tensão: Bivolt 100-240 VAC; 
11.12. Certificações: TUV GS ou TCO ou equivalente; 
11.13. EMC : CE, FCC; 
11.14. Economia de Energia : EPA Energy Star; 
11.15. EPEAT SILVER ou GOLD. 
 

12. Softwares 

12.1. Cada equipamento deverá ser acompanhado de uma licença do Microsoft Windows 7 
Professional 64Bits ou Windows 8 Pro 64 bits, em Português do Brasil.  

12.2.  O equipamento devera ser entregue com uma imagem do sistema operacional e aplicativos 
pré-configurados baseados em Windows 7 ou Windows 8 Pro; 

12.3. A licença fornecida deverá garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o 
prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema operacional 
Windows 7 Professional 64Bits ou Windows 8 Pro 64 Bits, em português do Brasil; 

12.4. As licenças devem ser ofertadas para uso corporativo; 
12.5. O Contratado deve disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos os 

drivers, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado. 

13. Compatibilidade e Certificados 
13.1. Suporte a Windows 7 64 bits e ou Windows 8 Pro 64 bits; 
13.2. Suporte a Plug and Play; 
13.3. Conformidade com ROHS Compliance (Restriction of Certain Hazardous Substances, 

Restrição de Certas Substâncias Perigosas); 
13.4. Deve ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 7 ou 

Windows 8 através do respectivo logo obtido no Windows Logo Products List; 
13.5. O fabricante ou integradora no Brasil deverá possuir Certificado da serie ISO-9001-2008; 
13.6. O fabricante deverá possuir Certificação Microsoft Gold Partner em seu nome; 
13.7. Comprovação de que o fabricante ou integradora no Brasil consta na lista de empresas 

incentivadas pela Lei de informática Nº 8248/91 alterada pela Lei Nº 10.176/01 (PPB – 
Processo Produtivo Básico); 

13.8. Possuir certificado ENERGY STAR; 
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13.9. Possui certificado IEC60950; 
13.10. ISSO 7779 
13.11. CISPR 22; 
13.12. Possuir certificado ISO9296; 
13.13. Possuir certificado EPEAT Gold; 

 
2.8 – Lote 08. 
 
2.8.1 – Item 20. 
 
MICROCOMPUTADOR AVANÇADO TIPO l 
1.Gabinete 

1.1. O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido 
sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer); 

1.2. O gabinete deverá ter dimensões de no máximo 14,5” de altura e 4” de largura(em 
polegadas); 

1.3. Padrão BTX;  
1.4. Seleção de voltagem 100-240V automática;  
1.5. O fluxo de ar no interior do gabinete deve ser horizontal e linear. A entrada de ar deve ser 

pela parte frontal do gabinete e a saída pela parte traseira, não sendo aceitos gabinetes 
com saída de ar na parte lateral ou superior; 

1.6. O gabinete deverá ser estruturado para suportar um monitor LCD quando utilizado na 
posição horizontal (desktop);  

1.7. Com dispositivo sensor de intrusão integrado ao gabinete, que permita a emissão de 
alertas ao sistema de gerenciamento do equipamento, em caso de abertura do gabinete, 
permitindo o monitoramento de violações do equipamento e o armazenamento dos LOGS 
para consultas futuras; 

1.8. Deverá possuir dispositivo de segurança contra abertura não autorizada do gabinete, 
composto de trava - com chave, segredo, ou similar - integrada ao gabinete; ou local 
apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de trava com segredo 
ou cadeado mecânico ou eletrônico, cujo fornecimento será obrigatório. Não serão aceitas 
adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou 
quaisquer outros procedimentos ou ainda emprego de materiais inadequados, ou que 
visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir a funcionalidade 
descrita; 

1.9. A quantidade de chaves fornecidas deverá ser de, no mínimo, 4% (quatro por cento) da 
quantidade de microcomputadores fornecidos, não podendo ser inferior a 2 (duas) 
chaves; 

1.10. Utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem comprometer os  
componentes internos e o funcionamento do equipamento, nas posições vertical (torre) e 
horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, furações, 
emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de 
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materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes; 
1.11. Para se atingir o objetivo do subitem 1.8 a empresa contratada deverá fornecer 

eventuais acessórios e opcionais necessários, originais do fabricante; 
1.12. Base ou pés em material antiderrapante; 
1.13. Com tecnologia “Tool Less” (manuseio sem utilização de ferramentas, apenas 

utilizando-se as mãos, de maneira simples, rápida e sem necessidade de esforços 
adicionais), para, no mínimo, executar os procedimentos de: abertura do gabinete, 
retirada de HD e retirada de unidade de CD/DVD. Não serão aceitas adaptações sobre o 
gabinete original para se atingir essa tecnologia; 

1.14. Com sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes 
internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos 
componentes; 

1.15. O gabinete do equipamento deve ter apresentação sóbria, para uso corporativo; 
1.16. Não serão aceitos efeitos de iluminação ou transparências (janelas). A cor do conjunto 

(teclado, mouse e gabinete) deve ser harmoniosa, apresentando a mesma cor ou uma cor 
predominante. Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem descaracterizar a cor 
predominante (preto); 

1.17. Alimentação: Compatível com 100-240V, com ajuste automático de voltagem, sem a 
utilização de adaptadores, conversores ou transformadores; 

1.18. Fonte de, pelo menos, 87% de eficiência comprovado por certificado emitido em nome 
do fabricante do equipamento, para quaisquer condições de uso e carga apresentada; 

1.19. Para cada equipamento deverá ser fornecido cabo de força (NBR 14136), sem 
emendas, adequado à potência do equipamento, para ligação do equipamento à rede 
elétrica da Prefeitura Municipal de Aracaju, no tamanho adequado à perfeita utilização do 
equipamento. 

2. System Board e Processador 
2.1.  Arquitetura x86 64bits; 
2.2. Mínimo DMI(Direct Media Interface) 5 GT/s ou HiperTransport 3.0 ou superior; 
2.3. Clock do processador com o mínimo de 3.4Ghz;  
2.4. Processador com no mínimo 4 núcleos físicos e 8 Threads; 
2.5. Memória Cache total com o mínimo de 8 MB; 
2.6. Cooler para o processador de fabricação ou de fornecimento em regime de OEM pelo 

respectivo fabricante do processador ou equivalente; 
2.7. Recurso de shutdown automático em caso de temperatura elevada; 
2.8. Mínimo 1 (um) slot padrão padrão PCI Express X16 low-profile ou superior;  
2.9. Mínimo de 01 (um) PCI livre; 
2.10. Mínimo de  6 GB de memória DDR3 SDRAM ou superior expansível até 16GB com 2 

slots livres para expansão; 
2.11. Tipo mínimo DDR3 PC3-10600 (1333-MHz), com suporte a configurações de memória 

de canal duplo (Dual channel memory), já vir configurado dessa forma para melhor 
desempenho; 

2.12. Controladora do tipo Serial ATA  com mínimo de 6.0 Gb/s com dois conectores; 
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2.13. TPM 1.2 ou similar integrado a placa mãe; 
2.14. Placa mãe do mesmo fabricante, não sendo aceito placas de livre comercialização no 

mercado, sujeito a verificação pelos técnicos do PMA com fornecimento de amostra se 
solicitado. 

2.15. Com tecnologia para operar em 64 bits, permitindo a utilização de sistemas operacionais 
de 64 bits; 

2.16. Com suporte a virtualização baseada em hardware (também conhecida como hardware-
based virtualization ou hardware-assisted virtualization); 

2.17. Deve possuir tecnologia de ajuste dinâmico tanto do processamento quanto do consumo 
de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU. 

3. Setup 
3.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de Copyright 

sobre a BIOS, não sendo aceitos soluções em regime de O&M ou customizados; 
3.2. O fabricante do equipamento, deverá ser totalmente responsável pela BIOS fornecida 

juntamente com a placa-mãe e pela atualização desta BIOS, devendo promover as 
alterações que se façam necessárias e corrigir problemas ou danos causados ao 
equipamento em razão dessa BIOS ou de procedimentos de atualização desta BIOS (que 
poderão ser acompanhados pela empresa caso haja necessidade do Ministério Público de 
Sergipe ou interesse da empresa contratada), durante o período de garantia do 
equipamento; 

3.3. Com suporte a “Plug and Play”, ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) e 
SMBIOS (System Management BIOS); 

3.4. Com registro do número de série do equipamento, acessível remotamente; 
3.5. Deverá suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e PXE (Pre-boot Execution 

Environment); 
3.6.  Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar 

o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS; 
3.7. A BIOS deverá manter o registro de Log de alertas da abertura da tampa do gabinete e 

falha do Disco (Smart). 
4. Segurança 
4.1. Senhas distintas para administrador (Acesso ao Setup) e usuário (inicialização da 

máquina); 
4.2. Alerta de alteração na configuração física das memórias (remoção/troca); 
4.3. Suporte para uso de cabo de travamento; 
4.4. Os microcomputadores ofertados deverão possuir certificação INMETRO ou EPEAT 

GOLD. 
4.5. Possuir certificação Energy Star 
5. Controle de Inventário 
5.1.  Etiqueta eletrônica em CMOS/BIOS para cadastrar informações de propriedade e 

inventário; 
5.2. Identificação de Número de Série, Modelo e Fabricante para Sistema; Revisão da System 

Board e da ROM; 
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6. Interfaces 
6.1. Deve possuir 08 (oito) portas USB 2.0 ou superior, sendo no mínimo 06 (seis) USB 2.0 e 

02 (duas) USB 3.0 e mínimo 04 (quatro) frontais; 
6.2. Deve possuir Placa wireless 802.11 b/g/n WLAN; 
6.3. Deve possuir 01 (uma) porta RJ-45 traseira; 
6.4. Deve possuir 01 (uma) saída e 1 (uma) entrada de áudio traseira; 
6.5. Deve possuir 01 (uma) entrada para microfone e 01 (uma) saída para fones de ouvidos, 

ambas frontais; 
6.6. Deve possuir 02 (duas) de vídeo, 01 (uma) porta VGA e 01 (uma) porta DVI ou HDMI ou 

DISPLAY PORT; 
6.7. Caso a porta seja “DISPLAY PORT” o fabricante deverá fornecer o cabo adaptador 

DISPLAY PORT para VGA ou HDMI. 
7. Controladora de Áudio 
7.1. Controladora de áudio integrada que suporta o padrão AC’97 audio CODEC ou padrão 

HD Áudio; 
7.2. Auto-falante Integrado ou caixa de som com padrão USB (sem uso de alimentação 

externa) do mesmo fabricante, ou integrado ao monitor; 
8. Controlador Gráfico 
8.1. Placa dedicada compatível com DirectX e OpenGL, Padrão VGA,  barramento PCI 

Express x16 2.1, com mínimo de 1GB DDR; 
8.2. Capaz de suportar simultaneamente 02 (dois) monitores com resoluções mínimas de 

1440x900 cada um. 
9. Interface de Rede 
9.1. Padrão Gigabit-Ethernet; 
9.2. Com conector no formato RJ-45; 
9.3. Deve suportar as velocidades de transmissão de 10/100/1000 Mbps (Megabits por 

segundo), com auto negociação e chaveamento automático entre os modos de operação 
(entre 10/100/1000 Mbps e entre Half/Full Duplex); 

9.4.  Deverá possuir suporte à PXE (pre-boot Execution Environment); 
9.5. Deverá suportar o recurso WOL (Wake on LAN) juntamente com a placa  mãe. 
10. Disco Rígido 
10.1. Interno; 
10.2. 01 (uma) unidade por equipamento; 
10.3. Padrão Serial ATA III, ou superior; 
10.4. Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 500 GB (Terabytes); 
10.5. Taxa de transferência de dados de, no mínimo, 600 MB/s (Megabytes por segundo); 
10.6. Taxa de rotação de, no mínimo, 7200 rpm; 
10.7.  Suporte à tecnologia SMART II (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology); 
10.8.  Possuir Buffer de, no mínimo, 16 MB. 
11. Mouse e Teclado (obrigatoriamente do mesmo fabricante da cpu) 
11.1. O mouse deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, 

sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer) e possuir a mesma 
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tonalidade do gabinete (preta); 
11.2. Mouse de 02 (dois) botões, ambidestro (simétrico); 
11.3. Com tecnologia óptica (sem esfera); 
11.4. Deve funcionar sobre qualquer superfície compatível com tecnologia óptica, 
não necessitando nenhum tipo de PAD especial; 
11.5. Com roda (wheel) para “scroll”; 
11.6. Resolução mínima de 400 dpi; 
11.7. Plug-and-Play compatível com Windows 7 Professional; 
11.8. O conector deverá ser USB padrão 2.0 ou PS/2, vedado o uso de qualquer adaptador ou 

conversor de padrão, com respectivo cabo para conexão. O cabo deverá possuir tamanho 
adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário, sendo que o comprimento do 
cabo deverá permanecer fixo não sendo permitido dispositivos de ajuste para redução do 
cabo; 

11.9. Acompanhado de mouse-pad; 
11.10. O teclado deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, 

sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer) e possuir a mesma 
tonalidade do gabinete (cor); 

11.11. Padrão ABNT 2; 
11.12. Com todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive “Ç”; 
11.13. O conector deverá ser USB padrão 2.0 ou PS/2, vedado o uso de qualquer adaptador ou 

conversor de padrão, com respectivo cabo para conexão. O cabo deverá possuir tamanho 
adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário, sendo que o comprimento do 
cabo deverá permanecer fixo, não sendo permitidos dispositivos de ajuste para redução do 
cabo; 

11.14. Deverá possuir bloco numérico separado das demais teclas; 
11.15. Deverá possuir gravação das teclas com tecnologia que permita o uso contínuo sem que a 

impressão dos caracteres nas teclas se deteriore com o tempo (teclas apagadas); 
11.16. Não poderá possuir teclas para ativação das funcionalidades de desligamento, hibernação 

e modo de espera. 
12. Monitor (obrigatoriamente do mesmo fabricante da cpu) 
12.1. Tela: LED tamanho mínimo de 18,5;  
12.2. Resolução: suporte a resolução máxima de: 1366x768; 
12.3. Plug and Play; 
12.4. Possuir tecnologia anti-reflexo; 
12.5. Ângulo de visão mínimo: 170º H e 160º V; 
12.6. Dot Pitch igual ou menor que 0.300 mm;   
12.7. Contraste no mínimo: 1000:1; 
12.8. Brilho no mínimo: 250 cd/m2; 
12.9. Suporte a Cores: mínimo 16.2 M cores;  
12.10. Tempo de Resposta menor ou igual: 5 ms 
12.11. Possuir Tensão: Bivolt 100-240 VAC; 
12.12. Certificações: TUV GS ou TCO ou equivalente; 
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12.13. EMC : CE, FCC; 
12.14. Economia de Energia : EPA Energy Star; 
12.15. EPEAT SILVER ou GOLD. 
13. Softwares 
13.1. Cada equipamento deverá ser acompanhado de uma licença do Microsoft Windows 7 

Professional 64Bits ou Windows 8 Pro 64 bits, em Português do Brasil.  
13.2.  O equipamento devera ser entregue com uma imagem do sistema operacional e 

aplicativos pré-configurados baseados em Windows 7 ou Windows 8 Pro; 
13.3. A licença fornecida deverá garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o 

prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema operacional 
Windows 7 Professional 64Bits ou Windows 8 Pro 64 Bits, em português do Brasil; 

13.4. As licenças devem ser ofertadas para uso corporativo; 
13.5. O Contratado deve disponibilizar no seu respectivo website, download gratuito de todos 

os drivers, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado. 
14. Compatibilidade e Certificados 
14.1. Suporte a Windows 7 64 bits e ou Windows 8 Pro 64 bits; 
14.2. Suporte a Plug and Play; 
14.3. Conformidade com ROHS Compliance (Restriction of Certain Hazardous Substances, 

Restrição de Certas Substâncias Perigosas); 
14.4. Deve ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 7 ou 

Windows 8 através do respectivo logo obtido no Windows Logo Products List; 
14.5. O fabricante ou integradora no Brasil deverá possuir Certificado da serie ISO-9001-2008; 
14.6. O fabricante deverá possuir Certificação Microsoft Gold Partner em seu nome; 
14.7. Comprovação de que o fabricante ou integradora no Brasil consta na lista de empresas 

incentivadas pela Lei de informática Nº 8248/91 alterada pela Lei Nº 10.176/01 (PPB – 
Processo Produtivo Básico); 

14.8. Possuir certificado ENERGY STAR; 
14.9. Possui certificado IEC60950; 
14.10. ISSO 7779 
14.11. CISPR 22; 
14.12. Possuir certificado ISO9296; 
14.13. Possuir certificado EPEAT Gold; 

 
2.9 – Lote 09. 
 
2.9.1 – Item 15. 
 
NO-BREAK 

1. Tecnologia 

1.1. No-break com potência nominal mínima de 700 VA, tecnologia On Line de conversão 
simples; 
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1.2. Possuir estabilizador interno com 4 estágios de regulação e filtro de linha; 
1.3. Tensão nominal de entrada de 115 Volts ou bivolt automático (115/220V); 
1.4. Faixa de variação da tensão de entrada de no mínimo 100/127 V ~  ou 220 V ~; 
1.5. Tensão nominal de saída de 115 Volts, monofásica, com regulação de +/- 6% em 

operação na rede e forma de onda senoidal por aproximação; 
1.6. Freqüência nominal de entrada e saída de 60 Hz; 
1.7. Inversor sincronizado com a rede de energia, assegurando tempo de transferência na 

falta de rede igual a zero segundos; 
1.8. Banco de baterias seladas estacionárias, internas ao no-break, com autonomia mínima 

de 20 minutos considerando a carga nominal com fator de potência de 0,8; 
1.9. Proteção contra descarga total das baterias e circuitos para recarga automática das 

baterias; 
1.10. Autodiagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída; 
1.11. Permitir ligação na ausência da rede elétrica; 
1.12. Possuir nível de ruído menor que 55 db, medido a 1 metro de distância; 
1.13. Display, com “back light”, ou leds, mostrando o status de funcionamento do 

equipamento; 
1.14. Proteções contra sub/sobretensão com retorno automático de rede; 
1.15. Proteções contra sobrecarga e curto-circuito; 
1.16. Proteção contra surtos de tensão na entrada e na saída; 
1.17. Alarme sonoro, com possibilidade de bloqueio manual, quando da queda de energia na 

rede e fim do tempo de autonomia das baterias; 
1.18. Possibilidade de conexão com banco de baterias externo, visando expansão de 

autonomia; 
1.19. Possibilidade de gerenciamento remoto via TCP/IP, com monitoração e controle das 

principais funções do no-break; 
1.20. Possuir no mínimo 04 (quatro) tomadas tripolar (neutro, fase, terra) no padrão NBR 

14136; 
1.21. Fusível de proteção, com reserva; 
1.22. Deverão ser fornecidos todos os cabos, conectores e dispositivos necessários para o 

perfeito funcionamento da configuração proposta; 

2. Especificações Gerais 
2.1. Deverão ser fornecidos todos os cabos, conectores e dispositivos necessários para o 

perfeito funcionamento da configuração proposta; 
2.2. Todas as características descritas nesta especificação técnica deverão ser mencionadas 

claramente em seus folders, especificações, manuais fornecidos e apresentadas, 
obrigatoriamente, na proposta técnica, sob pena de desclassificação; 

2.3. O equipamento deverá vir acondicionado em embalagem, conforme padrão do 
fabricante, devendo garantir proteção durante o transporte e estocagem, com 
identificação do produto e de demais informações exigidas pela legislação em vigor, em 
local bem visível; 
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2.10 – Lote 10. 
 
2.10.1 – Item 16. NOTEBOOK  
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1. Processador 
1.1. Processador de 2 (dois) núcleos e 4 (quatro) threads, com memória cache integrada; 
1.2. Frequência de clock de, no mínimo, 1.9 GHz; 
1.3. Memória cache de, no mínimo, 3 MB 
1.4. Instruções compatíveis com AVX (Advanced Vector Extensions) ou superior; 

2. Memória RAM 
2.1. Módulos de memória SDRAM tipo DDR3 com barramento de 1600 MHz ou superior; 
2.2. Possuir 4GB de memória RAM; 
2.3. Suporte a Dual Channel. 

3. BIOS 
3.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright 

sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, não sendo 
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 

3.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita 
inserir software de gerenciamento, além de recursos de controle de permissão através de 
senha para acesso e alterações das configurações padrões; 

4. Chipset e Placa Principal 
4.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao 

barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 1600 MHz ou superior; 
4.2. Controladora de discos padrão SATA 3 Gb/s; 
4.3. Placa principal da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado. 
4.4. Todos os conectores das portas de entrada e saída devem ser identificados pelos nomes 

ou respectivos símbolos; 
4.5. O equipamento deve possuir, no mínimo: 

4.5.1. 01 (uma) USB 2.0 - 1 unidade combinada USB/eSATA; 2 (duas) USB 3.0 não será 
aceito nenhum tipo de adaptador;  

4.5.2. 1 (uma) saída de vídeo padrão VGA ou HDMI; 
4.5.3. 1 (um) conector de rede RJ45 integrado; 
4.5.4. 1 (um) leitor de cartões SD/MMC/MS; 
4.5.5. Entrada para microfone e fones de ouvido; 

4.6. Interface de rede sem fio,  bluetootth, Wi-Fi interno, padrão 802.11 b/g/n; 
4.7. Controladora de rede integrada ao equipamento, padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000) 

com suporte a recursos de Wake on LAN; 
4.8. Chave liga/desliga para ativar e desativar o wireless do equipamento; 
4.9. Webcam integrada com resolução mínima de 1 MPixel e microfone digital embutido; 
4.10. Placa controladora de som On-board; 
4.11. Alto falantes de alta qualidade integrados; 
4.12. 01 (um) conector RJ-45 para interface de rede; 
4.13. Conector DC-in para adaptador AC; 

5. Segurança 
5.1. Possuir entrada para cabo de segurança integrada ao gabinete; 

6. Disco Rígido 
6.1. Possuir uma unidade de disco rígido interno e fixo no gabinete; 
6.2. Disco rígido padrão SATA com capacidade de armazenamento mínimo de 500 GB; 
6.3. Velocidade de rotação 5.400 rpm; 
6.4. Deverá possui tecnologia SMART para detecção de pré-falhas do disco rígido ou 

tecnologia comprovadamente similar. 
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7. Unidade Óptica - Leitora / Gravadora 
7.1. Possuir uma unidade óptica gravadora DVD+/-RW Dual Layer de 8x interna ao gabinete; 
7.2. Controle de volume e mute externo ou via teclado 

8. Controladora e Monitor de Vídeo 
8.1. Controladora de vídeo integrada. 
8.2. Monitor de vídeo de no mínimo 14,0” polegadas  (1366x768)  Widescreen de área 

visível, e tecnologia LED True  Life; 
8.3. Resolução gráfica suportada de no mínimo 1366 x 768 pixels; 
8.4. Totalmente compatível com a controladora de vídeo do microcomputador em todos os 

modos de operação, inclusive sinais de sincronismo vertical e horizontal. 
9. Fonte de Alimentação 

9.1. Faixa de tensão de entrada de 100VAC a 240VAC automática, e frequência de 50-60 
Hz; 

10. Teclado e Mouse 
10.1. Teclado padrão ABNT 2, com todas as teclas de caracteres  usados no idioma português 

do Brasil; 
10.2. Touch pad multitoque; 

11. Sistema Operacional 
11.1. Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional ou 

Windows 8 Pro, versão em Português do Brasil, com mídia de instalação com suporte a 
64 bits; 

11.2. O sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional ou Windows 8 Pro deve estar 
pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessários para seu 
funcionamento; 

11.3. Deve ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 7 ou 
Windows 8 através do respectivo logo obtido no Windows Logo Products List; 

11.4. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos 
os drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado; 

11.5. O equipamento deve acompanhar mídia para restauração do equipamento; 
12. Acessórios 

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

12.2. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO 
NBR 14136, conforme orientações do INMETRO através do link 
http://www.inmetro.gov.br/pluguesetomadas/index.asp 

12.3. Os acessórios abaixo também devem ser fornecidos junto ao equipamento: 
12.3.1. Maleta executiva; 

13. Bateria 
13.1. Deverá ser fornecida 01 (uma) bateria primária de Íon de Lítio, de no mínimo 4 células; 
13.2. Deverá ser fornecido 01 (um) Adaptador externo bivolt (100 to 240VAC) incluso o 

cabo de força. 

14. Opções Mínimas de Segurança 

14.1. Etiqueta de Propriedade / Asset / Patrimônio (Ownership tag); 

14.2. Senha do Administrador (Set-up password); 

14.3. Senha de Acesso a Máquina (Power-on password); 

14.4. Suporte para cabo / trava de segurança (Kensington Lock Slot); 

14.5. Deverá possuir dispositivo sensor de movimentos integrados para Hard Disk. Este 
dispositivo deverá ser capaz de em caso de queda ou eventos similares suspender 
temporariamente as atividades de leitura e gravação do Hard Disk. Deverá ser informado 
o nome do sistema/software e comprovar todas as suas funcionalidades; 

14.6. Deverá ser fornecida documentação para comprovação/verificação destas características 
de segurança. 
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2.11 – Lote 11. 
 
2.11.1 – Item 17. 
 
ULTRABOOK 

1. Processador 
1.1. Arquitetura x86 64bits 
1.2. Mínimo DMI(Direct Media Interface) 5 GT/s ou HiperTransport 3.0 ou superior 

1.3. Processador de 2 (dois) núcleos e 4 (quatro) threads, com memória cache integrada; 
1.4. Frequência de clock de, no mínimo, 1.8 GHz; 
1.5. Memória cache de, no mínimo, 3 MB 
1.6. Instruções compatíveis com AVX (Advanced Vector Extensions) ou superior; 

2. Memória RAM 
2.1. Módulos de memória SDRAM tipo DDR3 com barramento de 1600 MHz ou superior; 
2.2. Possuir no mínimo 6GB de memória RAM; 

3. BIOS 
3.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre 

essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, não sendo 
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 

3.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita 
inserir software de gerenciamento, além de recursos de controle de permissão através de 
senha para acesso e alterações das configurações padrões; 

4. Chipset e Placa Principal 
4.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte ao 

barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 1600 MHz ou superior; 
4.2. Controladora de discos padrão SATA 3 Gb/s; 
4.3. Placa principal da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida 

especificamente para o modelo ofertado. 
4.4. Todos os conectores das portas de entrada e saída devem ser identificados pelos nomes ou 

respectivos símbolos; 
4.5. O equipamento deve possuir, no mínimo: 

4.5.1.  No mínimo (dois) conectores USB 3.0 . Não será aceito qualquer tipo de 
adaptador; 

4.5.2.  1 (uma) saída de vídeo padrão HDMI integrada; 
4.5.3.  1 (um) conector de rede RJ45 integrado; 
4.5.4.  1 (um) leitor de cartões SD/MMC/MS; 
4.5.5.  Entrada para microfone e fones de ouvido; 

4.6. Interface de rede sem fio,  bluetootth Wi-Fi interno, padrão 802.11 b/g/n; 
4.7. Controladora de rede integrada ao equipamento, padrão Ethernet; 
4.8. Chave liga/desliga para ativar e desativar o wireless do equipamento; 
4.9. Câmera integrada com resolução mínima de 1 MPixel e microfone embutido; 
4.10. Placa controladora de som integrada; 
4.11. Alto falantes de alta qualidade integrados; 
4.12. 01 (um) conector RJ-45 para interface de rede; 
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5. Segurança 
5.1. Possuir entrada para cabo de segurança integrada ao gabinete; 

6. Disco Rígido 
6.1. Possuir uma unidade de disco rígido  no gabinete; 
6.2. Disco rígido padrão SATA com capacidade de armazenamento mínimo de 500GB com 

no mínimo 16GB mSATA SSD ; 
6.3. Velocidade de rotação 5.400 rpm; 
6.4. Deverá possui tecnologia SMART para detecção de pré-falhas do disco rígido ou 

tecnologia comprovadamente similar; 
7. Unidade Óptica - Leitora / Gravadora 

7.1. Possuir uma unidade óptica gravadora DVD+/-RW Dual Layer de 8x interna ao 
gabinete; 

8. Controladora e Monitor de Vídeo 
8.1. Controladora de vídeo dedicada com 1Gb de memória; 
8.2. Tela LED HD no mínimo 14” e tecnologia LED anti-reflexo; 
8.3. Resolução gráfica suportada de no mínimo 1366 x 768 pixels com true life; 

9. Fonte de Alimentação 
9.1. Faixa de tensão de entrada de 100VAC a 240VAC automática, e frequência de 50-60 

Hz; 
 
10. Teclado e mouse 

10.1. Teclado padrão ABNT 2, com todas as teclas de caracteres  usados no idioma 
português do Brasil ; 

10.2. Touch pad multitoque; 
11. Sistema Operacional 

11.1. Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional ou 
Windows 8 Pro, versão em Português do Brasil, com mídia de instalação com suporte a 
64 bits; 

11.2. O sistema operacional Microsoft Windows 7 64-bits  Professional ou Windows 8 Pro 64-
bits deve estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos 
necessários para seu funcionamento; 

11.3. Deve ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 7 
Professional 64-bits ou Windows 8 Pro 64-bits através do respectivo logo obtido no 
Windows Logo Products List; 

11.4. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos 
os drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado; 

11.5. O equipamento deve acompanhar mídia para restauração do equipamento; 
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2.12 – Lote 12. 
 
2.12.1 – Item 18. 
 

MONITOR TIPO l 

1. Especificações 

1.1. Tela: LED de no mínimo 18.5" Wide (16:9); 

1.2. Resolução: resolução do display: 1366x768; 

1.3. Plug and Play; 

1.4. Ângulo de visão: 170º H e 160º V; 

1.5. Contraste: Mega DCR 5M :1 ∞ (Static 1000 : 1); 
1.6. Luminosidade: 250 cd/m2; 
1.7. Suporte a Cores: 16.7 milhões de cores; 
1.8. Tempo de Resposta: 5 ms 
1.9. Economia de Energia: EPA Energy Star; 
1.10. Conector: DVI, D-sub; 

 

12. Acessórios 
12.1. Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios e cabos necessários 

para o pleno funcionamento do mesmo; 
12.2. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO 

NBR 14136, conforme orientações do INMETRO através do link 
http://www.inmetro.gov.br/pluguesetomadas/index.asp 

12.3. Os acessórios abaixo também devem ser fornecidos junto ao equipamento: 
12.3.1. Maleta executiva; 
13. Bateria 

13.1. Deverá ser fornecida 01 (uma) bateria primária de Íon de Lítio, de no mínimo 4 células; 

13.2. Deverá ser fornecido 01 (um) Adaptador externo bivolt (100 to 240VAC) incluso o cabo 
de força. 

14. Opções Mínimas de Segurança 

14.1. Etiqueta de Propriedade / Asset / Patrimônio (Ownership tag); 

14.2. Senha do Administrador (Set-up password); 

14.3. Senha de Acesso a Máquina (Power-on password); 

14.4. Suporte para cabo / trava de segurança (Kensington Lock Slot); 

14.5. Deverá possuir dispositivo sensor de movimentos integrados para Hard Disk. Este 
dispositivo deverá ser capaz de em caso de queda ou eventos similares suspender 
temporariamente as atividades de leitura e gravação do Hard Disk. Deverá ser informado 
o nome do sistema/software e comprovar todas as suas funcionalidades; 

14.6. Deverá ser fornecida documentação para comprovação/verificação destas características 
de segurança. 
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2.13 – Lote 13. 
 
2.13.1 – Item 19. 
 

MONITOR TIPO ll 

1. Especificações 

1.1. Tela: LED de no mínimo 20” wide (16:9); 

1.2. Resolução: resolução do display: 1600x900; 

1.3. Plug and Play; 

1.4. Ângulo de visão: 170º H e 160º V; 

1.5. Contraste: Mega DCR 5M :1 ∞ (Static 1000 : 1); 

1.6. Luminosidade: 250 cd/m2; 

1.7.  Suporte a Cores: 16.7 milhões de cores; 

1.8.  Tempo de Resposta: 5 ms; 

1.9.  Economia de Energia: EPA Energy Star; 

1.10. 4.0. Conector: DVI, D-sub; 
 
 
3.0 - CARACTERÍSTICA OBRIGATÓRIA: 
 
 3.1 - Os produtos deverão ser cotados em conformidade com as referências e especificações 
constantes deste edital, inclusive garantia contra defeitos, segundo as regras da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, como também o item 4.0 deste Termo 
de Referência. 
 
3.2 - Para habilitação, o proponente deverá atender as seguintes exigências mínimas: 
 

3.2.1 - Para os lotes 01, 03, 04 e 05: 
 
 3.2.1.1 - No ato da proposta, apresentar catálogo oficial do fabricante, de acesso 
público através de website, onde poderão ser conferidas todas as características exigidas 
para o lote ofertado, contento informações referentes à descrição e ao part number; 
 
 3.2.1.2 - Caso o licitante não seja o próprio fabricante, devem ser anexados os 
seguintes documentos: 
   
  3.2.1.2.1 - Declaração do fabricante responsabilizando-se (mesmo que a 
autorizada local esteja impedida de executar os serviços) na sua totalidade pelas condições 
de garantia exigidas neste edital, de que o licitante é revendedor autorizado, que todos os 
produtos ofertados pelo licitante são de sua fabricação (própria ou OEM), que a 
configuração ofertada pelo licitante é totalmente funcional; 
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  3.2.1.2.2 - Declaração do fabricante informando que possui assistência 
técnica credenciada em Aracaju/SE, fazendo a indicação da mesma; 

 

 3.2.1.3 - O fabricante do equipamento deverá dispor de uma central de atendimento 
0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos. 
 

 
3.2.2 - Para o lote 02: 
 
 3.2.2.1 - Catálogo oficial do fabricante onde se poderão conferir todas as 
características exigidas para o lote;  
 
 3.2.2.2 - O licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado 
e os catálogos devem obrigatoriamente ser públicos, ou seja, devem estar publicados no 
website do fabricante; 
 
 3.2.2.3 - Caso o licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos deverá 
anexar os seguintes documentos: 
 

3.2.2.3.1 - Declaração do fabricante informando que o licitante é revenda 
autorizada para os equipamentos propostos; 

 
3.2.2.3.2 - Declaração do fabricante informando que possui Assistência 

técnica credenciada na região metropolitana de Aracaju-SE, fazendo a indicação dos 
mesmos; 

 
  3.2.2.3.3 - Declaração do fabricante de que todos produtos ofertados pelo 
licitante são de sua fabricação (própria ou OEM), que a configuração ofertada pelo licitante 
é totalmente funcional, que todas condições de garantia neste edital serão de 
responsabilidade dele. 

  
3.2.3 - Para os lotes 06, 07 e 08: 

 
  3.2.3.1 - Catálogo oficial do fabricante onde se poderão conferir todas as 
características exigidas para o lote; O licitante deverá informar exatamente o modelo de 
equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser públicos, ou seja, devem 
estar publicados no website do fabricante; 
 
  3.2.3.2 - Deverá ser apresentada carta de solidariedade ou termo de 
responsabilidade emitido pelo próprio fabricante dos equipamentos, declarando que: 
 
   3.2.3.2.1 - A empresa licitante é revenda autorizada para os equipamentos 
propostos; 
   3.2.3.2.2 - Possui, no ato do contrato, assistência técnica credenciada na 
região metropolitana de Aracaju-Se, fazendo a indicação dos mesmos; 
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  3.2.3.2.3 - Todos os produtos ofertados pelo licitante são de sua fabricação 
(própria ou OEM), que a configuração ofertada pelo licitante é totalmente funcional, que 
todas as condições de garantia neste edital serão de responsabilidade dele, mesmo que a 
licitante esteja impossibilitada de cumprir suas obrigações. 
 
 3.2.3.3 - O licitante deverá informar, na proposta técnica: a marca, o modelo, part 
number e o fabricante do equipamento, bem como, descrever tecnicamente o produto 
ofertado e oferecer os prospectos e catálogos (atuais) dos equipamentos, não sendo 
necessário a tradução para os documentos deste sub- item; 
 
 3.2.3.4 - Todos os softwares utilizados deverão ser de uso exclusivo do fabricante 
do equipamento. Caso alguns dos softwares utilizados não sejam de propriedade do 
fabricante do equipamento, deverá ser apresentada declaração do fabricante do software 
informando que o seu produto atende plenamente a todas as exigências solicitadas no lote; 
 

3.2.3.5 - Para fins de comprovação das características técnicas do equipamento 
proposto, deverá ser anexado à proposta técnica um catálogo do produto, detalhando todas 
as características constantes nesta especificação técnica; 

 
  3.2.3.6 - Todas as unidades do lote deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si 
para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa 
mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, 
gabinetes e ferragens; 
 
  3.2.3.7 - Equipamento e componentes deverão possuir total compatibilidade com a 
documentação técnica fornecida na proposta; 
 

3.2.3.8 - A falta dos documentos e exigências descritas neste Termo de Referência, 
implicará na desclassificação imediata do licitante. A instituição poderá promover a 
qualquer tempo diligência para checar a veracidade das informações e ainda solicitar 
amostra do equipamento para confrontação do detalhamento das especificações técnicas do 
edital; 

 
3.2.3.9 - Todas as declarações solicitadas devem ser destinadas a este órgão fazendo 

referência a este edital, com identificação do signatário, incluindo cargo, telefone para 
contato, com firma reconhecida e documentação que comprove que a pessoa que esta 
assinando o documento tenha poderes para tal; 

 
3.2.3.10 - Conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu Artigo 157, 

qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntado ao processo, deverá estar 
acompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, exceto catálogos ou manuais 
ou prospectos (todos atuais) dos equipamentos, que visem o esclarecimento de ordem 
técnica de suas características; 

 
3.2.3.11 - Todas as cópias devem ter sua autenticidade comprovada (autenticadas). 
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3.2.4 - Para o lote 09: 

 
3.2.4.1 - No ato da Proposta apresentar Catálogo oficial do fabricante onde se 

poderão conferir todas as características exigidas para o lote. O licitante deverá informar 
exatamente a marca, modelo, código de identificação da linha do Produto (part number) 
ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente estar publicados no website do fabricante, 
sendo necessário a indicar o endereço eletrônico para consulta do equipamento proposto; 
 

3.2.4.1 - Caso o licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos deverá 
anexar os seguintes documentos:  

 
3.2.4.1.1 - Declaração do fabricante informando que o licitante é revenda 

autorizada para os equipamentos propostos; 
 
3.2.4.1.2 - Declaração do fabricante informando que possuir Assistência 

técnica credenciada na região metropolitana de Aracaju-Se, fazendo a indicação dos 
mesmos; 

3.2.4.1.3 - Declaração do fabricante que todas as condições de garantia neste 
edital serão de responsabilidade dele. 

 
3.2.5 - Para os lotes 10 e 11: 

 
3.2.5.1 - Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência 

contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, 
configuração, operação e administração; 

 
3.2.5.2 - Os componentes do microcomputador deverão ser homologados pelo 

fabricante. Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de 
fábrica para adequação do equipamento; 

 

  3.2.5.3 - O fabricante deverá apresentar todos os certificados ANATEL para 
comercialização de modem e placas wireless; 

 

  3.2.5.4 - No ato da proposta, apresentar catálogo oficial do fabricante, de acesso 
público através de website, onde poderão ser conferidas todas as características exigidas 
para o lote ofertado, contento informações referentes à descrição e ao part number; 

 

  3.2.5.5 - Caso o licitante não seja o próprio fabricante, devem ser anexados os 
seguintes documentos: 

 
3.2.5.5.1 - Declaração do fabricante responsabilizando-se (mesmo que a 

autorizada local esteja impedida de executar os serviços) na sua totalidade pelas condições 
de garantia exigidas neste edital, de que o licitante é revendedor autorizado, que todos os 
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produtos ofertados pelo licitante são de sua fabricação (própria ou OEM), que a 
configuração ofertada pelo licitante é totalmente funcional; 

 
3.2.5.5.2 - Declaração do fabricante informando que possui assistência 

técnica credenciada em Aracaju/SE, fazendo a indicação da mesma; 
 
3.2.5.5.3 - O fabricante do equipamento deverá dispor de uma central de 

atendimento 0800 para suporte técnico e abertura de chamados técnicos. 
 
 

4.0 – GARANTIA, SUPORTE, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZOS: 
 
4.1 – Para os Lotes 01, 02, 03, 04 e 05: 

 
4.1.1 - Atendimento da assistência técnica: 12 (doze) meses on-site; 

  

 4.1.2 - Disponibilidade de website (indicar endereço) para suporte on-line, transferência de 
manuais e arquivos de configuração (device drives e firmware), e registro do equipamento para 
notificações proativas das atualizações de software; 

  

 4.1.3 - A abertura dos chamados técnicos relativos à garantia do equipamento deve ser feita 
através de “Central de Atendimento” do fabricante, por meio de ligação telefônica gratuita. Prazo 
máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 03 (três) dias úteis e o tempo de solução 
será de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir do momento em que for realizado o chamado 
técnico devidamente formalizado. 
 
4.2 – Para os Lotes 06, 07 e 08: 
 
 4.2.1 – Garantia de hardware do fabricante de 24(vinte e quatro) meses. On Site em 
Aracaju. Cobertura: 9x5 - De segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, no horário de 8hs às 17h 
com tempo máximo de resposta aos chamados abertos para 03 (três) dias  úteis - (Para o Lote 06); 
  

4.2.2 – Garantia de hardware do fabricante de 36(trinta e seis) meses. On Site em Aracaju. 
Cobertura: 9x5 - De segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, no horário de 8hs às 17h com 
tempo máximo de resposta aos chamados abertos para o próximo dia útil - (Para os Lotes 07 e 
08); 
 
 4.2.3 – A entrega dos equipamentos deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias úteis após 
a assinatura do contrato; 
 
 4.2.4 – Disponibilidade de site na WEB (indicar endereço) para Suporte e transferência 
de arquivos de configuração (Devices Drivers e novas versões de ROM e softwares do 
equipamento); 
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 4.2.5 – A garantia on-site deverá ser executada diretamente pelo próprio fabricante ou 
rede de assistência técnica autorizada pelo fabricante; 
 

4.2.6 – A abertura dos chamados técnicos relativos à garantia do equipamento deve ser 
feita através de “Central de Atendimento” do fabricante, por meio de ligação telefônica gratuita. 
Prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 03 (três) dias úteis e o tempo de 
solução será de até 15 (quinze) dias úteis, contando a partir do momento em que for realizado o 
chamado técnico devidamente formalizado; 
 

4.2.7 – Os equipamentos ofertados deverão ser novos e de primeiro uso além de estar na 
linha de produção atual do fabricante (não descontinuados) na data de entrega. 
 
4.3 – Para o Lote 09: 
 

4.3.1 – Garantia de hardware do fabricante de 12(doze) meses; 
 

4.3.2 – A garantia deverá ser executada diretamente pelo próprio fabricante ou por sua rede 
de assistência técnica autorizada, comprovada através de Declaração do fabricante, direcionada a 
este órgão e ao número deste pregão,  informando que a empresa é credenciada na região 
metropolitana de Aracaju-SE, fazendo a indicação dos mesmos; 
 
 4.3.3 – Disponibilidade de site na WEB (indicar endereço) para registro do equipamento 

para posteriores notificações  proativas sobre novas versões de ROM e softwares do equipamento; 

 

4.3.4 – Os equipamentos ofertados deverão ser novos e de primeiro uso além de estar na 
linha de produção atual do fabricante (não descontinuados) na data de entrega. 

 
4.4 – Para os Lotes 11 e 12: 
 

4.4.1 – Atendimento da assistência técnica: 36 (trinta e seis) meses on-site; 
 
4.4.2 – Disponibilidade de website (indicar endereço) para suporte on-line, transferência de 

manuais e arquivos de configuração (device drives e firmware), e registro do equipamento para 
notificações proativas das atualizações de software; 

 
 4.4.3 – A Contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição 
do problema, com atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana; 
 
 4.4.4 – O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação única para a 
abertura dos chamados; 
 
 4.4.5 – Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a contratante, a parte ou peça 
defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 
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4.4.6 – Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se 
encontram (on-site), em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da abertura do chamado junto a 
Contratada. 
 

4.4.7 – O suporte ao hardware deverá incluir também danos acidentais, como 
derramamento de líquidos, sobrecargas elétricas e quebra devido a quedas ou outros tipos de 
colisão, oferecendo nestas situações o reparo ou substituição total do equipamento - (Para o Lote 
11). 

 
4.5 – Para os Lotes 12 e 13: 
 

4.5.1 – Garantia do fabricante de 12 (doze) meses – (Para o Lote 12); 
 
4.5.2 – Garantia do fabricante de 12 (doze) meses. On Site – (Para o Lote 13); 

 
4.5.3 – A garantia on-site deverá ser executada diretamente pelo próprio fabricante ou por 

sua rede de assistência técnica autorizada, comprovada através de Declaração do fabricante, 
direcionada a este órgão e ao número deste pregão,  informando que a empresa é credenciada na 
região metropolitana de Aracaju-SE, fazendo a indicação dos mesmos. 
 

 
5.0 – PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: 
 
5.1 - A partir das datas de assinatura dos respectivos contratos de aquisição, o fornecimento dos 
equipamentos deverá obedecer ao prazo de até 60 dias.  
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ANEXO II 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/2013 
 
 
PROCESSO N.º 16734/2013 
PREGÃO N.º 081/2013 
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, através da 
Central de Compras e Licitações. 
Endereço:  
Rua Frei Luis Canelo de Noronha, n° 42 – 
Conjunto Costa e Silva – CEP: 49.075-270 

Cidade: Aracaju   
UF.: Sergipe 

CNPJ/MF Nº xxxxxxxxxxxx  
Representante Legal:  
Secretário Municipal do Planejamento e 
Orçamento. 

Nome:  
Luciano Paz Xavier 

 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, através da 
Central de Compras e Licitações, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão 
n.º 081/2013 com Registro de Preços, publicado no Diário Oficial do Municipal no dia 
XXXX/2013, com certame aberto em XXX/2013, às XXhXXm, e a respectiva homologação, 
conforme fls. XX do Processo n.º xxxxxxxxx, resolve registrar os preços das empresas, nas 
quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por lote, 
atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de 
Registro de Preços. Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Observará também a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 
Municipal nº 4.356 de 07 de fevereiro de 2013, Lei Municipal nº 4.362 de 08 de fevereiro de 
2013 e Lei Complementar nº 119 de 07 de fevereiro de 2013, bem como os Decretos 
Municipais nº 4.339, 4.340, 4.341 e 4.342 todos de 04 de junho de 2013. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
 

A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO o qual deverá observar o padrão de 
qualidade exigido e, ainda, o disposto nos Anexos que são partes integrantes e complementares do 
Instrumento Convocatório, de acordo com as especificações do Edital de Pregão n.º 081/2013 e 
seus anexos, que passam a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e propostas de 
preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por lote, conforme consta nos 
autos do Processo n.º 16.734/2013, para atender as demandas do Município de Aracaju.  
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Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Secretaria Municipal do Planejamento e 
Orçamento, a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para a aquisição do(s) objeto(s), obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado 
ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação é de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua publicação no Diário Oficial do Município de Aracaju. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, 
através da Central de Compras e Licitações, no seu aspecto operacional e legal, por intermédio de 
sua Coordenadoria de Contratos e Registro de Preços, em seu aspecto operacional e legal. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
Os preços registrados, a especificação do material, os quantitativos, as marcas, as empresas 
fornecedoras e as representantes legais encontram-se elencados na presente Ata (§ 1.º da Cláusula 
Primeira) e documento 1, em ordem de classificação das propostas por lote. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO 
 
O material deverá ser entregue, em conformidade com a solicitação dos órgãos participantes do 
Município de Aracaju, no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da emissão do 
empenho. 

Parágrafo único – A entrega deverá ocorrer nos Almoxarifados dos órgãos solicitantes, do 
Município de Aracaju, nos endereços em Anexo IV. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas nesta Ata e seus Anexos e na legislação pertinente. 
 

Parágrafo Primeiro - As contratações dos materiais registrados neste instrumento serão 
efetuadas através de Contrato de Fornecimento, emitidas pelo órgão participante, contendo: 
n.º da ata, nome da empresa, objeto, especificação, obrigações da Contratada, endereço e 
data da entrega; 
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Parágrafo Segundo – O Contrato de Fornecimento será encaminhado ao fornecedor, que 
deverá assiná-la e devolvê-la ao órgão solicitante no prazo de 3 (três) dias consecutivos, a 
contar da data do seu recebimento; 
 
Parágrafo Terceiro - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a 
assinar o Contrato de Fornecimento poderão ser convocados os demais fornecedores 
classificados na licitação. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista nesta Ata e nos Anexos 
que integram e complementam o Edital relativo ao Pregão Eletrônico n.º 081/2013 
 

I – Executar o fornecimento dos produtos nos padrões estabelecidos pela Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento, desde que formalizada a contratação, de acordo 
com o especificado nesta Ata e no Anexo I do Edital, que fazem parte deste instrumento, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida; 
 
II – Após a contratação, comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo 
aceito o produto que estiver em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o pretexto de perfeito 
funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como 
dar ciência à Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata de Registro de 
Preços; 
 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Secretaria Municipal do Planejamento e, 
Orçamento, no tocante ao fornecimento do material, conforme contrato de fornecimento, 
assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 
 
V - Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, observado o contrato de 
fornecimento; 
 
VI – A falta do material cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado não 
poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução 
do contrato de fornecimento e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 
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VII – Possibilitar à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento efetuar vistoria nas 
instalações do fornecedor, a fim de verificar as condições para o atendimento do objeto 
registrado; 
 
VIII – Comunicar imediatamente à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento 
qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o 
recebimento de correspondência; 
 
IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas 
normas reguladoras e pertinentes; 
 
X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será 
exercida pela Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento; 
 
XI – Indenizar terceiros e/ou a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento mesmo 
em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância as exigências das autoridades competentes e as disposições legais vigentes; 
 
XII – Substituir e/ou reparar os produtos, num prazo máximo de até 15 (quinze) dias 
consecutivos, sujeitando-se às penalidades cabíveis, observado o contrato de fornecimento; 
 
XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências dos órgãos participantes, 
devidamente identificado com crachá subscrito pela detentora do preço registrado contratada, 
no qual constará, no mínimo, sua razão social e o nome completo do empregado; 
 
XIV – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado, após a contratação; 
 
XV – Informar nas embalagens de transporte dos produtos, mediante etiqueta ou gravação na 
própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: N.º e data do 
Contrato de Fornecimento e o nome da fornecedora ou fabricante; 
 
XVI – Após contratação, aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicialmente contratado, servindo como base de cálculo para as alterações os preços unitários 
constantes na proposta vencedora; 
 
XVII – Manter, durante toda vigência da Ata, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos 
termos do Art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/1993, que será observado, quando dos 
pagamentos à detentora do preço registrado; 
 
XVIII – Solicitar à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, em tempo hábil, 
quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a 
comprometer a execução do objeto contratual; 
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XIX – É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto contido na Ata ou 
no contrato de fornecimento, bem como a subcontratação, salvo autorização prévia e por 
escrito da Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA: DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
 
São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado: 
 

I - todo e qualquer dano que causar à Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento ou 
a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento; 
 
II - qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento 
em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmos nos casos 
que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
 
III - por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada pela autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 
execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, 
de qualquer pagamento devido à detentora do preço registrado, o valor correspondente; 
 
Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO autoriza a Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem 
devidos, ou da garantia contratual, independentemente de qualquer procedimento judicial, 
assegurada a prévia defesa; 
 
Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento não eximirá a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das 
responsabilidades previstas nesta Ata. 

 
CLÁUSULA NONA: OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. 
 
A Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento ou órgãos participantes obriga-se a: 
 

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o objeto; 
 
II - permitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que observadas 
as normas de segurança; 
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III - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no Edital; 
 
IV – notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO PAGAMENTO 
 
A Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento ou órgãos participantes efetuarão o 
pagamento à Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias depois da entrega dos materiais que forem solicitados, contados a partir 
da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa, acompanhada do correspondente 
Contrato de Fornecimento, com o respectivo ateste da unidade responsável pelo recebimento, de 
que o fornecimento foi realizado a contento. 
 

Parágrafo Primeiro – Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, 
estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para o pagamento da data da sua 
reapresentação; 
 
Parágrafo Segundo - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, 
juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), o FGTS, através do Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF) e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) da sede da Contratada; 
 
Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver 
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual; 
 
Parágrafo Quarto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
Parágrafo Quinto - Os preços serão fixos e irreajustáveis, salvo o disposto na Cláusula 
Décima Primeira; 
 
Parágrafo Sexto - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no “caput” desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do período compreendido entre a 
data final do adimplemento e a do efetivo pagamento; 
 
Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
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Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste Instrumento. 
 

Parágrafo Primeiro – Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os 
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro; 
 
Parágrafo Segundo – Caso o preço registrado seja superior a média dos preços de mercado, 
a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento solicitará ao fornecedor, mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo à definição do parágrafo 
primeiro; 
 
Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento convocará as demais empresas com preços 
registrados para o lote, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitados as 
condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para a redução do 
preço, hipótese em que poderão ocorrer as alterações na ordem de classificação das empresas 
com preço registrado; 
 
Parágrafo Quarto – Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços 
registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento.. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO 
NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 
 
I – Pela Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento: 
 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços; 
 
b) quando o fornecedor não assinar o Contrato de Fornecimento no prazo estabelecido; 
 
c) quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa do Contrato de Fornecimento 
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII, do 
art. 78, da Lei nº 8.666/1993; 
 
d) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato de Fornecimento 
decorrente deste Registro; 
 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
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f) por razão de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Secretaria 
Municipal do Planejamento e Orçamento. 
 

II – Pelo Fornecedor: 
 

a) mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços; 
 
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos 
XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993. 

 
Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será 
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata; 
 
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, por duas vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação; 
 
Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados 
poderá não ser aceita pela Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, facultando-se 
a este, nesse caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata; 
 
Parágrafo Quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as 
atividades do fornecedor relativas ao fornecimento do lote; 

 
Parágrafo Quinto – Caso a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento não se 
utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua 
execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que o fornecedor cumpra integralmente a 
condição contratual exigida. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
São obrigações do Contratado: 
 
I – Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato serão de responsabilidade do 
CONTRATADO; 
 
II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os 
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas 
incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa 
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a 
Contratante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
 

I – Advertência; 

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 
cumprido; 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o 
conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente; 

III - impedimento de licitar e de contratar com o Município de Aracaju pelo prazo de até 5 
(cinco) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

Parágrafo Primeiro - O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia 
prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, 
sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do 
termo inicial, até a data do efetivo recolhimento. 

Parágrafo Segundo - A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será 
realizada a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido 
para o cumprimento da obrigação. 

Parágrafo Terceiro - Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável 
pelas perdas e danos decorrentes para a Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento; 

 
Parágrafo Quarto - Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 (cinco) 
dias corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por 
esta Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento, decairá do direito de vencedora, 
sujeitando-se, ainda, à imposição das sanções elencadas nos incisos I a IV desta cláusula. 

 
Parágrafo Quinto - A inexecução total ou parcial dos serviços objeto desta licitação poderá 
ensejar sua rescisão, nos termos dos artigos 78 a 80, da Lei nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no 
orçamento do Município de Aracaju para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata 
de Registro de Preços, a cargo do órgão contratante, cujos programas de trabalho e elementos de 
despesas específicos constarão na respectiva Nota de Empenho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços; 
 
II - Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico  n° 081/2013 e seus anexos e as 
propostas das empresas classificadas para cada grupo, por lote; 
 
III - É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, 
sem prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO 
 
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da 
Comarca de Aracaju/SE. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais.. 
 
Aracaju/SE, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 2013. 
 
_______________________________________________    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

_______________________________________________    
Autoridade Competente 1 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA XXXXXXXX  

_______________________________________________    
Autoridade Competente 2 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA XXXXXXXX  

_______________________________________________    
Beneficiário 1 
______________________________________________    
Beneficiário 2 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXXX/2013 
 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 00X/20013, celebrada entre a 
Secretaria Municipal do Planejamento e Orçamento e as empresas cujos preços estão a seguir 
registrados por item, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 0X/2013. 
 
EMPRESA (razão social):  XXXXXXXXXXXX 
Inscrição Estadual – XXXXXXXXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX, e-mail 
XXXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXX. 
ENDEREÇO: Av. XXXXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX. 
 
REPRESENTANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ITEM DENOMINAÇÃO 
Quantidade 
Total 

Marca/ 
Modelo 

Preço  
unitário 

     

EMPRESA (razão social):  XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 
Inscrição Estadual – XXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: Av. XXXXXXXXXXXXX. Tel/Fax (79) XXXXXXXXX. 
REPRESENTANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ITEM DENOMINAÇÃO 
Quantidade 
Total 

Marca/ 
Modelo 

Preço  
unitário 

     

ETC.  

Aracaju, 0X de março de 2013. 

_______________________________________________    
SECRETÁRIO MINICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   

mailto:papelariaprudente@ig.com.br
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ANEXO III - (MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO) 
 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE xxxxxxxxxxx Nº_____ 
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°xxxxx 

A empresa 

 

Endereço 

 

Complemento     Bairro 

Cidade      UF  CEP 

CNPJ                          Telefone     Fax 
 
 

  

E-MAIL 
 
 

Autorizamos a Vossa Senhoria a fornecer xxxxxxxxxx, observada as especificações e demais 
condições constantes no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº xxxxx/xxxx, da Ata de Registro 
de Preços acima referenciada e a sua proposta de compra - Processo nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

I - Do Objeto 

Item – Especificações 

Nº do 
Item 

Cód. Descrição Mar
ca 

Unidad
e  

Quantida
de  

Preço Unit 
(R$) 

Total Mensal 
(R$) 

        
        
        
Total  

II – Prazo e Local de Entrega 

Órgão solicitante: 

 

Endereço 
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Complemento     Bairro 

Cidade      UF  CEP 

CNPJ                      Tel       Fax 
   

O Produto deverá ser entregue no endereço especificado no item II - Prazo e Local de Entrega - do 
respectivo Contrato de Fornecimento, no prazo especificado no edital, contados da assinatura do 
Presente Instrumento quando solicitado pelo Setor competente do órgão beneficiado. 

III – Das Obrigações da Detentora do preço registrado 

São Obrigações da Detentora do Preço registrado, além das previstas na Ata de Registro de preços: 
a) Realizar e entregar dos produtos estritamente de acordo com as especificações e o disposto na 
Ata de registro de preços e seus Anexos que integram esta Ordem de fornecimento. 

b) Acondicionar o material em embalagem com resistência compatível com o transporte por ela 
adotado. 

c) Substituir imediatamente e sem qualquer ônus para o Órgão beneficiado os produtos, caso 
constatada divergência da especificação sujeitando-se as penalidades cabíveis. 

d) Observar as demais condições contratuais constantes do Edital, do Termo de Referência e da 
Ata de Registro de preços, no Pregão Eletrônico nº 081/2013, para o perfeito cumprimento deste. 

IV – DO PAGAMENTO: 

1 – O pagamento da presente ordem de Fornecimento será efetuado até o 30º dia útil contado a 
partir da data da apresentação da nota fiscal /fatura discriminativa acompanhada do 
correspondente Contrato de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento 
foi realizado a contento, observadas as disposições da Cláusula Segunda do Anexo II da Ata de 
Registro de Preços nº xxxxx/xxxx. 

V – DA VIGÊNCIA 

A vigência deste contrato de fornecimento não ultrapassa o último dia do exercício financeiro no 
qual ele foi celebrado. 

Recebi o original dessa ordem de fornecimento, ciente das condições estabelecidas. 

 

Aracaju ______de _____________de________ 

Contratada              Contratante 
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ANEXO IV - (RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES) 

 
 

DEMANDA POR EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS 
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FUNDAT 100                           16 2 102       

SEMA 85 15   15 45 5 15               10 2 100       

SMS 654 30 20 35 105 20 60                 2 704 1   20 

SEPLAN 50 20 20 9 27 4 12 10 30 1 3 3 3 3   5 70 2 20 30 

SEMICT 21     1 3 1 3               1 2 21       

SEFIN / SEMFAZ 60 25   15 45 5 15     1 3 3 3 3 5 2 90 2 10 15 

SMTT   120 30 30 90     15 45 5 15 15 15 15 10 10 200 5 50   

SEMAD 40     8 24                   10 2 40 3     

SECOM 15 10   3 10 3 10 3 10 5 10 10 10 10 10 5 25 3   15 

GABPREF 18     5 15                   3 2 8       

VICEGAB 11     3 9                   4 2 1       

SEGOV 20 10 5 6 18                   1 2 20       

AJUPREV     45         8 24 2 8 8 8 8   10 65 5     

SEMASC /SEMFAS 100     30 90         1 3 3 3 3   2 100 2     

SEJESP 10                             2 10       

EDUCAÇÃO 200 50                         50 2 250       

GMA 20                           3 2         

CGM 22     2 6 1 3                 2 24       

EMSURB 20 8   3 9                   7   28       

EMURB 9 8       7 21     4 12 12 12 12   1 17 1   16 

Total 1455 296 120 165 496 46 139 36 109 19 54 54 54 54 130 59 1875 24 80 96 
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ANEXO V 
 

TERMO DE ADESÃO 

                          Termo de adesão referente à Registro de Preço n° 

xxxxx para aquisição / contratação de 

xxxxxxxxxxxxs, que entre si fazem a SECRETARIA 

MINICIPAL DO PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO, unidade gerenciadora do Sistema 

de Registro de Preços, e o(a)(inserir o nome do 

órgão aderente). 

 
Eu, ....................................................(inserir nome da autoridade competente do órgão 
contratante), portador(a) do RG n.º ....................................... (inserir número do RG) e do CPF n.º 
...............................................(inserir número do CPF), na qualidade de 
..............................................(inserir o cargo da autoridade), dou anuência ao processo de 
contratação centralizada para ........................................................... (inserir objeto do contrato), 
número ........................................... (inserir número do processo), responsabilizando-me pelo 
acompanhamento da execução do contrato e demais incumbências pertinentes ao processo, nos 
termos do Decreto n.º 4.340 de 04 de junho de 2013. 

 
Informo que as despesas decorrentes para a execução contratual correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁR
IA 

CLASSIFICAÇÃ
O FUNCIONAL 
PROGRAMÁTI
CA 

PROJETO 
OU 
ATIVIDADE 

ELEMENT
O DE 
DESPESA 

FONTE 
DE 
RECURS
O 

VALOR 
ESTIMATI
VA ANUAL 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX  
 

 
 

Aracaju (SE), ______ de ____________________ de 2013. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

(inserir nome do dirigente e do órgão aderente) 
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	1 - DO OBJETO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
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	4.4.7 – O suporte ao hardware deverá incluir também danos acidentais, como derramamento de líquidos, sobrecargas elétricas e quebra devido a quedas ou outros tipos de colisão, oferecendo nestas situações o reparo ou substituição total do equipamento - (Para o Lote 11).
	4.5 – Para os Lotes 12 e 13:
	4.5.1 – Garantia do fabricante de 12 (doze) meses – (Para o Lote 12);
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