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EDITAL Nº 2 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

Processo Administrativo n°2021.8.30077411 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que O CONSELHO REGIONAL DE 
CORRETORES DE IMÓVEIS DA 8ª REGIÃO/DISTRITO FEDERAL– CRECI/DF, Autarquia Federal, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 00.105.650/0001-00, dotada de personalidade jurídica de direito 
público, por meio do Pregoeiro designado pela Portaria n.º 67/2019, de 12 de Junho de 
2019, atendendo a determinação da Diretoria do CRECI/DF e, conforme autorização da 
Presidência, torna público aos  interessados  que fará realizar Licitação, para aquisição, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, critério de julgamento menor preço por lote, modo de 
disputa aberto, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, ,  da Instrução 
Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital.  
 

Data da sessão: 09/12/2021 

Horário: 10:00 horas de Brasília 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br  

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

aquisição de equipamentos de informática: desktops, nobreak, módulo de baterias, 

periféricos e outros para atender as necessidades do Conselho Regional de Corretores de 

Imóveis da Oitava Região/Distrito Federal (CRECI 8ª Região/DF), conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela 

constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos 
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grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o 

compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do grupo, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do CRECI/DF para o exercício de 2021, na 

classificação abaixo: 

Fonte: Própria 

- Rubrica: 6.3.2.1.01.03.002- Elemento de Despesa: Maquinas e equipamentos  

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 

do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
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4.1.2. Para os lotes 2, 3, 4 e 5 a participação é exclusiva à microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.3.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo 

de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 

42 a 49;  

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

4.4.3.          que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item  

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia;  

6.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data 

de sua apresentação.  

6.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.5.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total lote. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser R$ 50,00 (cinquenta Reais). 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 
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7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 

2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 
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7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1. no pais; 

7.26.2. por empresas brasileiras;  

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados.  

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o 

mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração.  

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02:00 (duas 

horas),sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 

padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos 

subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente 

amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 08 

(oito) dias úteis contados da solicitação. 

8.6.3.1. O local de realização do procedimento para a avaliação das amostras 

será o endereço constante neste edital e o dia e o horário será divulgada no chat do 

comprasnet, por meio de mensagem no sistema,, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 
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8.6.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 

8.6.3.3. Serão utilizados os seguintes mecanismos para avaliações das amostras para 
padrões mínimos de aceitabilidade do lote 1,  itens 1 e 2 (Computador tipo 1 e Tipo 2:  

a) Processador: Será utilizado o software CPU-Z averiguação das 
características internas do processador, além de teste de benchmark (estresse 
de CPU) para análise do comportamento do sistema de dissipação de calor; 
b) Controladora de vídeo: Será utilizado o software GPU-Z averiguação 
das características internas do processador; 
c) Memória: Será utilizado o software CPU-Z averiguação das 
características dos módulos de memória; 
d) Disco rígido de armazenamento: Será utilizado o software Cristal Disk 

Info para verificar as características do disco e o Cristal Disk Mark para medir 

sua capacidade de leitura e escrita. 

e) Placa mãe: Verificação do chip de segurança TPM 2.0: Será verificado 

através de comando via PowerShell; 

 e1)     Será utilizado o software Speccy para verificação de características do 

hardware; 

 e2)       Acesso a BIOS;   

f) Interfaces: 

f1) Inspeção visual e testes de conexão; 

g)  Bios: 

g1)  Acessar BIOS para inspeções de características gerais como: 

g2)  Linguagem exigida (Português ou Inglês); 

g3)  Teste de interface de gerenciamento de energia; 

g4)  Teste de inicialização através de imagem .ISO ou .IMG através de 

dispositivos de armazenamento USB(Pendrive); 

g5)  Teste de configuração de senha durante a inicialização do sistema e de 

acesso à BIOS; 

g6)  Teste de sistema de controle de intrusão durante abertura do 

gabinete; 

g7)  Teste de funcionalidade de desabilitar e habilitar interfaces USB; 

g8)  Teste de campo editável para inserção de identificação customizada; 

h)   Sistema operacional: Será feita a verificação através de comando via 

powershell para identificação da chave de licença, que deverá ser condizente com a chave 

informada pelo fornecedor; 

i)   Gabinete:  Inspeção visual; 
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J)  Monitor de vídeo:  

J1)   Inspeção geral de características como: Resolução; Frequência; 

 Interfaces de vídeo; Interfaces de vídeo; Teste de tensão de entrada em 

100VAC e 220VAC  e  testes de ajuste de inclinação, altura e rotação; 

 

1. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 

previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

2. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 

verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 

análise, não gerando direito a ressarcimento. 

4. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 

deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

5.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos 

em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

b. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

c. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

d. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

i. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

ii. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

e. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 
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f. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

g) DA HABILITAÇÃO   

a. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

i. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

ii. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

iii. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

iv. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

b.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 
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jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

i. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto 

com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

ii. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 

2019. 

c. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas sob 

pena de inabilitação. 

d. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

8.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 

do recolhimento dessas contribuições. 

8.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

e. Habilitação jurídica:  

i. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

ii. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

iii. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 
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iv. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

v. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

vi. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

vii. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

viii. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

f. Regularidade fiscal e trabalhista: 

i. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

ii. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

iii. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

iv. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

v. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

vi.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

vii. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual 

do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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viii. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

g. Qualificação  Econômico-Financeira. 

i. certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

ii. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 

social. 

iii. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

iv. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 
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competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 3% (três) por cento do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

h) Qualificação técnica 

h.1) Será necessária a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o 

item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

h.1.1 ) Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as características mínimas de Fornecimento de 

Computadores, equipamentos de informática e afins, periféricos e softwares condizente 

com os itens constantes no (s) grupo(s) de participação. 

a. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

b. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

8.7.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação. 

8.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.9. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 

ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

c. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

d. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 
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e. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

f. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

i. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 

Edital, o licitante será declarado vencedor. 

i) DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

a. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

2 (duas) horas,  a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

i. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

ii. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

b. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

i. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

c. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. 

i. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

d. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

e. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 
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f. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

j) DOS RECURSOS 

a. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

b. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

i. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

ii. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

iii. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

c. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

d. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

k) DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

a. A sessão pública poderá ser reaberta: 

i. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

ii. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  
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b. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

i. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

ii. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

l) DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

a. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

b. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

m) DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

a. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação, pela 

razão expressa no termo de Termo de Referência. 
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n) DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  

a. Os critérios de garantia contratual estão previstos no Termo de Referência anexo deste 
edital. (Item 14 e subitens)  

o) DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

8.10. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato. 

8.11. O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

8.11.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 
no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento e disponibilizar assinado para 
a contratante no mesmo prazo.  

8.11.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

8.12. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

8.12.1. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

8.12.2. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 

artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

8.13. O prazo de vigência da contratação é de 3 (três) meses, contados do dia posterior a 
assinatura do contrato. 
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8.14. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia 
ao CADIN.  

8.14.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem 
ônus, antes da contratação. 

8.14.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no edital e anexos. 

8.15. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas 

pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

8.16. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 

a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro 

de preços. 

p) DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
8.17. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

q) DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

r) DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.2. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

s) DO PAGAMENTO 
  

8.3. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 
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t) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

8.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

8.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

8.1.3. apresentar documentação falsa; 

8.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

8.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

8.1.6. não mantiver a proposta; 

8.1.7. cometer fraude fiscal; 

8.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

8.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 

assumido injustificadamente.  

8.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

8.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções:  

8.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

8.4.2. Multa de 7% (sete por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

8.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

8.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos; 

8.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
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lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 

PAR.  

8.7.1. Os atos para aplicação de sanções sobre irregularidades cometidas por pessoa 

jurídica ou pessoa física contratada serão apurados de acordo com a Instrução normativa 

CRECI/DF nº 01/2020 pelo CRECI/DF. 

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público.  

8.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

8.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 

nº 9.784, de 1999. 

8.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

8.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

8.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

u) DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

8.15. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

8.16. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@crecidf.gov.br . 

8.17. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

8.18. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 
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8.19. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

8.20. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

8.21. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

8.21.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

8.22. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

v) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.23. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

8.24. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

8.25. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

8.26. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.27. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

8.28. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

8.29. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

8.30. Na 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 

expediente na Administração. 
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8.31.    A contratada assinará o Termo de Adesão ao Compromisso de Observância ao 

Código de Conduta, conforme Portaria do CRECI/DF nº 64 de 28 de maio de 2019.  

8.32.   Ao assinar o CONTRATO a empresa contratada declarará que possui ciência da 

(LGPD) Lei nº 13.709/2018, lei de proteção de dados e que seus procedimentos internos 

estão em plena adequação à lei. 

8.33. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

8.34. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

8.35. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.crecidf.gov.br 

e http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp, Uasg: 926372, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço SDS, BLOCO “a’ Lote 44 Ed. Bouevard 

Center 4º andar, salas 401/410, nos dias úteis, no horário das 9:00 horas às 17:00 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

8.36. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

8.36.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

8.36.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato  

8.36.3.  ANEXO III – Modelo de proposta 

Brasília , 19  de novembro de 2021 

 

Assinatura da autoridade competente 

580

http://www.crecidf.gov.br/
http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp


 
 

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

8ª REGIÃO - DISTRITO FEDERAL 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATO - COLIC 

 
 

 

Processo nº 2021.8.30077411 

 

ANEXO I DO EDITAL 2 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Visando a aquisição de equipamentos de informática: desktops, nobreak, módulo de baterias, 

periféricos e outros para atender as necessidades do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

da Oitava Região/Distrito Federal (CRECI 8ª Região/DF). 
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DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência é destinado à aquisição de equipamentos de informática, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID QTD 

LOTE 1 

1 Microcomputador Tipo 1 – Completo + licença Windows 10 pro  UND 14 

2 Microcomputador Tipo 2 – Completo + licença Windows 10 pro  UND 27 

3 Microcomputador Tipo 3 – Completo + licença Windows 10 pro  UND 1 

LOTE 2 

4 NOBREAK - Acumulador de tensão + módulo de bateria  UND 1 

5 Fonte de alimentação para computador  UND 5 

6 Impressora multifuncional colorida (bulk-ink)  UND 1 

7 Duplicador de HD – Docking Station UND 1 

LOTE 3 

8 Webcam com resolução 1080p  UND 2 

9 Microfone Para Computador omnidirecional (para sala de reuniões)  UND 2 

10 Caixa de som para computador com subwoofer (para sala de reuniões)  UND 1 

 
LOTE 4 

 

11 Conector RJ45 Para cabo de rede (pct 100 und) UND 1 

12 Kit de ferramentas para manutenção de computadores  UND 1 

13 Alicate para cortar e desencapar fios 6,5 pol  UND 1 

14 Multímetro digital com ponta de prova  UND 1 

15 Pasta térmica para processador  UND 3 

16 Kit Anilhas identificadoras de cabos UND 2 

 
LOTE 5 

 

17 Aspirador de pó e jateador de ar portátil para limpeza de computadores  UND 1 

18 Furadeira e parafusadeira  UND 1 
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

1.2. Com base no estudo preliminar apresentado no relatório elaborado pela Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação – COTIN, solicitando a aquisição de equipamentos de informática, fica 

evidenciado a necessidade de melhoria dos equipamentos, substituição de máquinas defasadas e 

programas desatualizados, promovendo a modernização do sistema informatizado, visando a 

continuidade dos serviços básicos realizados neste Conselho, destarte, justifica-se a compra dos 

equipamentos supracitados, utilizando-se como pilar a própria Constituição Federal, artigo 37, inciso 

XXI, a Lei 10.520/2002, Lei 8.248/1991, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e o 

Decreto 7.174/2010.  

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

1.3. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto 10.024.  

1.4. Da justificativa para divisão em grupos: 

a) A divisão do objeto em 5 (cinco) grupos não culmina  a elevação  do  custo  da contratação  

de  forma  global,  nem  tampouco  afetar  a  integridade  do  objeto  pretendido  ou 

compromete  a  perfeita  execução  do  mesmo.  Isso porque em na contratação a divisão 

do objeto não tira sua natureza e se quer demostra ser gravosa para a Administração. 

b) A pretenção ao se dividir os objetos para adjudicação em Grupo, foi no sentido de  tornar a 

gestão dos contratos mais viavel, bem  como  que  enseja  melhor  atingir  o  interesse  

público, manifestado pela ampliação da economia de escala, sem causar prejuízo para o 

conjunto a ser licitado,  observando-se  que  cada  grupo  cinge-se  a  certame  autônomo,  

com  julgamento independente.  

c)  Os quantitativos mínimos estabelecidos no edital, por sua vez, resguardam a economia  de  

escala,  ou  seja,  quanto  maior  a  quantidade  de itens no grupo licitado, menor  poderá  

ser  o  seu  custo,  até  o  limite  em  que  a  quantidade  não  importe,  pois  o  preço 

manter-se-á reduzido, portanto a divisão dos itens poderiam desmotivar empresas de 

participar em razão dos valores individuais muito baixo , o que não compensaria os custos. 

d) Os 3 Grupos criado tende resguardar características com um estudo de mercado, por 

exemplo: nem sempre uma empresa que fornece computadores,  irá fornecer ferramentas 

de manutenção. 

e) Neste sentido dividimos os itens em grupos que guardam naturezas semelhantes entre os 

itens e que são possíveis de serem fornecidos por mais de uma empresa, o que não 

descarta a hipótese da empresa que ganhar em mais de um grupo. 
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f) Atinente a inviabilidade técnica de deixar todos os itens em separados, temos que ressaltar 

que cada item seria julgado em separado, podendo resultar na demora de todo o 

procedimento e possível prejuízo quanto a emissão de empenho ainda no ano de 2021. 

g) Por fim vale ressaltar que caso não juntássemos alguns itens não seria possível a aplicação 

da exclusividade à microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

1.5. Dos critérios de sustentabilidade: 

a) Os equipamentos deverão atender aos seguintes critérios de sustentabilidade 

ambiental: 

(1) Que cumpra os critérios de segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência 

energética, previstos na Portaria nº 170, de 2012 do INMETRO, ou normativa que 

venha substituir. 

(2) Os bens não poderão conter certas substâncias nocivas ao meio ambiente como 

mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados éteres 

difenilpolibromados, emconcentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC 

do Parlamento Europeu, também conhecida como diretiva RoHS (Restriction of Certain 

Hazardous Substances). 

(2 a) A comprovação do disposto no item (2) poderá ser feita mediante apresentação 

de certificação emitida por instituição pública  oficial  ou  instituição  credenciada,  ou  

por  qualquer  outro  meio  de  prova  que ateste que o bem fornecido cumpre com as 

exigências do edital. 

(2 b)  Selecionada  a  proposta,  antes  da  assinatura  do  contrato,  em  caso  de  

inexistência  de certificação que ateste a adequação, o Contratante poderá realizar 

diligências  para  verificar  a  adequação  do  produto  às  exigências  do  ato  

convocatório, correndo  as  despesas  por  conta  da  licitante  selecionada. 

(2 c) Caso  não  se  confirme  a  adequação  do  produto,  a  proposta  selecionada  será 

desclassificada. 

DA AMOSTRA 

1.6. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente 

amostra(s) do(s) item(ns) 1, 2 e 3 relacionado (s) na tabela do item 1, para verificação da 

compatibilidade com as especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da 

proposta, no local e prazo indicado no edital.  

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
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1.7. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do envio da Nota de Empenho em 

remessa única ou parcelada, no seguinte endereço Setor de Diversões Sul, bloco A, Nº 44, Edifício 

Boulevard Center, sala 401/410. Brasília/DF. CEP: 70.391-900.  

1.8. Os bens serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo (a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

1.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

1.10. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

1.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

1.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1.13. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.1.6 A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados.  
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1.14. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

7.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade; 

7.1.2 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da 

relação da rede de assistência técnica autorizada; 

7.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.4 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

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

comprovação; 

7.1.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

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

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

que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

1.15. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.   

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

1.16. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

1.17. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
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1.18. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.19. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando o dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

DO PAGAMENTO 

1.20. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

11.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.21. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

1.22. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 

ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 

no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 

abril de 2018. 

11.3.2. E permitido à emissão da nota fiscal destacando cada componente separadamente, permitindo 

que seja aplicada a classificação fiscal e tributação de cada item separadamente, sendo a soma total 

dos itens correspondente ao valor do item licitado. 

1.23. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 

que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

1.24. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 
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1.25. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

1.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante. 

1.27. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 

no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

1.28. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

1.29. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

1.30. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

11.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

1.31. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.12.1.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

1.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

DO REAJUSTE  

1.33. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

1.34. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

1.35. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

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

ocorrer.  

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

1.37. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

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

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

1.39. O reajuste será realizado por apostilamento. 

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

1.40. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pela razão abaixo justificadas: 

1.41. Quanto ao objeto, a entrega será imediata, não abrangendo qualquer execução e obrigação 

posterior. 

A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS. 

1.42. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 48 

(quarente e oito) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do 

primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.   
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1.43. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, 

o licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.  

1.44. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas 

condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.  

1.45. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, 

se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas 

específicas.  

1.46. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados 

pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções 

necessárias.  

1.47. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser 

substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e 

desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.  

1.48. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de retirada 

do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica 

autorizada.  

1.49. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma 

única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo 

Contratante.  

1.50. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, 

de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório 

pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução 

dos reparos.  

1.51. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do 

Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a 

contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus 

componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal 

fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.  

1.52. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 

responsabilidade da Contratada.  

1.53. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele 

fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de 

alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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1.54. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5. Cometer fraude fiscal; 

1.55. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

15.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

15.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

15.2.3. Multa compensatória de 7% (sete por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

15.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

15.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos;  

15.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

15.2.7. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em 

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste Termo de 

Referência. 

15.2.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

1.56. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

1.57. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 
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15.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

1.58. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

1.59. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

1.60. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 

1.61. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

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

observado o princípio da proporcionalidade. 

1.62. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

1.63. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

1.64. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultante de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

1.65. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ADITIVO 

1.66. A contratada assinará o Termo de Adesão ao Compromisso de Observância ao Código de 

Conduta, conforme Portaria do CRECI/DF nº 64 de maio de 2021, Anexo deste Termo. 
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1.67. Ao assinar o CONTRATO a empresa contratada declara que possui ciência da (LGPD) Lei nº 

13.709/2018, lei de proteção de dados e que seus procedimentos internos estão em plena adequação 

à lei. 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

1.68.                                                                LOTE 1 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO MARCA/MODELO 

DE REFERÊNCIA 

1 Microcomputador 

Tipo 1 – Completo 

+ licença Windows 

10 pro 

Descrito no item 17.2 Descrito no item 17.2 

2 Microcomputador 

Tipo 2 – Completo 

+ licença Windows 

10 pro 

Descrito no item 17.2 Descrito no item 17.2 

3 Microcomputador 

Tipo 3 – Completo 

+ licença Windows 

10 pro 

Descrito no item 17.2 Descrito no item 17.2 

LOTE 2 

 

4 Nobreak 

acumulador de 

tensão + módulo de 

bateria 

Topologia: Nobreak (UPS) interativo 

com regulação on-line; Potência: 

3000 VA; Tensão entrada: Bivolt 

automático 115/127/220V; Tensão 

saída: 115V ; Forma de Onda: 

Senoidal por aproximação - 

retangular PWM; 

Fator de potência de saída: 0.62; 

Conexão de entrada: Plugue NBR 

14136; Conexão de saída: até 10 

tomadas NBR 14136 (entre tomadas 

de 10 A e tomadas de 20A); 

Expansão de Autonomia; 

Estabilizador Interno ; Filtro de 

Linha; Formato: Torre; Fusível: 

Fusível rearmável; Autodiagnóstico 

da bateria; Economizador de bateria; 

Microprocessador:  RISC de alta 

velocidade com memória Flash; 

Autoteste; Circuito desmagnetizador; 

Sinalizações: Leds que indicam as 

principais condições de operação do 

nobreak e bargraph de leds que 

informa o nível de potência 

Nobreak – Marca de 

referência SMS ou superior 

- Power Vision 27747      

3Kva      + 

Módulo de bateria - Marca 

de referência SMS ou 

superior - Li 24V 40Ah 

62251; 
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consumida na saída do nobreak (em 

modo rede) e o nível de carga da 

bateria (em modo bateria); Alarme 

Audiovisual; RISC de alta 

velocidade com memória Flash; 

Autoteste;Circuito desmagnetizador; 

Sinalizações: Leds que indicam as 

principais condições de operação do 

nobreak e bargraph de leds que 

informa o nível de potência 

consumida na saída do nobreak (em 

modo rede) e o nível de carga da 

bateria (em modo bateria); Alarme 

Audiovisual; 

5 Fonte de 

alimentação  para 

computador 

Modelo ATX 24 pinos; 200w de 

potência ou superior; Suportar 

voltagem 100-240V 

Fonte ATX marca de 

referência Fortrek ou 

superior - Pws-2003 

6 Impressora 

multifuncional 

colorida com 

sistema bulk-ink 

Tecnologia de impressão: Jato de 

tinta de 4 cores (CMYK); 

Resolução: Até 4800 x 1200 dpi de 

resolução otimizada em vários tipos 

de papel; - Máxima: Em preto 38 

ppm e em cores 24 ppm; Normal: Em 

preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO 

ppm; - Automática frente e verso: 

Em preto  ISO ppm e em cores 4.5 

ISO ppm; Impressora deverá 

imprimir por conexão via internet 

por comandos de dispositivos móveis 

como Android e IOS; Impressão 

através de e-mail; Copias e 

digitalização: Digitalização para PC 

e nuvem; Modos de cópia:

 Colorida, preto/branco; 

Tamanho: Base plana: A4, carta; 

ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 

cm(8.5"x14"); Funções de cópia: 1 a 

2 lados, densidade, redução e 

ampliação 

(25-400%), multi-páginas, qualidade, 

remover perfurados, remover sobras, 

cópia de documentos, sem bordas; 

Resolução; Ótica: 1200 dpi; 

Hardware: 1200 x 2400 dpi; 

Interpolada: 9600 x 9600 dpi; 

Multifuncional marca de 

referência Epson ou 

superior – EcoTank 

L14150; 
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Conexão: USB de alta velocidade; 

Wireless; Cabo ethernet (10/100 

Mbps); Compatibilidade com 

sistemas operacionais do mercado 

convencional: Windows 7, 8 e 10, 

MacOS e linux; Possuir sistema de 

tinta bulk-ink (tanque); 

 

7 

Duplicador de HD - 

Docking Station 

Conexão USB 3.0 para SATA; 

Compatibilidade com SATA II Gen 

II, Gen1m, Gen2i e Gen2m; Suportar 

função Asynchronous Signal 

Recovery de SATA II Suporta SATA 

II 1.5G / 3.0G; Compatibilidade com 

USB 2.0 e 3.0; Suporta HDDs SATA 

2.5" e 3.5" de qualquer capacidade; 

Suporte a Hot Swap; Permitir 

duplicar HD sem necessidade de 

conexão a um computador; 

HD Docking Station DP35-

A30B – Marca de 

referência Vinik ou 

superior. 

LOTE 3 

 

8 

Webcam com 

resolução 1080p 

Resolução: 1920x1080; Taxa de 

quadros: 30fps; Autofoco; Campo de 

visão de pel menos 70 graus; 

Microfone embutido; Compatível 

com Windows 7, 8,10 Mac OS; 

Cumprimento do cabo USB de pelo 

menos 1,5m; 

Marca de referência 

Logitech ou superior - 

C920;  

9 Microfone de mesa 

omnidirecional 360º 
para conferência; 

Conexão USB; Plug and Play; 

Captação 360º com cancelador de 

eco e ruídos; 

Microfone marca de 

referência Docooler ou 

superior -Omnidirecional 

UM02 USB portátil; 

10 Caixa de som para 

computador com 

subwoofer 

Potencia de saída: pelo menos 9w 

RMS; Impedância pelo menos 4 

Ohm; 

Frequencia pelo menos 200Hz- 

18KHz; Alimentação USB 5V-6V; 

Cabo P2 estéreo; Amplificador 

interno; 

Caixa de som  marca de 

referência Hoopson ou 

superior – Subwoofer CX- 

PC010; 

LOTE 4 
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11 (pct 100 und) 

Conector RJ45 Para 

cabo de rede 

Condutor Banhado a Ouro; Tipo: 

RJ45 (8P8C); Conector: 

Termoplástico, UL94V-2; Condutor:

 Contatos de nBronze 

Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel; 

 Regime de Tensão: 250VAC no 2A; 

Resistência de Isolamento: 500M 

Ohms; 

 

 

 

 

 

_ 

12 Kit de 

ferramentas para 

manutenção de 

computadores 

Kit com chaves de ponta 

magnetizada modelo estrela 

(Phillips); 

Chave de fenda; Sextavada e de 

boca; Alicate de corte e de bico; 

Chaves tipo L; 

Kit de ferramentas manuais 

57 peças com maleta – 

Marca de referência LITH 

ou superior -LT2013 

13 Alicate para 

Cortar e 

desencapar fios 6,5 

pol 

Descascar cabo em metal e plástico; 

Possui mola para retorno; 

Lâmina de corte em aço especial; 

Ajustes de corte e pressão da lâmina 

Para desencapar e cortar fios de: 

0.5mm, 0.6 mm; 

Ajuste da medida do decape; 

Limitador de distância; 

Ajuste a pressão das lâminas através 

do botão giratório; 

Marca de referência 

LEETOOLS ou superior - 

683821 

14 Multímetro digital 

com ponta de prova 

Display: 3 ½ Dígitos; 

Velocidade de Medida:3 vezes/seg; 

Indicação de Polaridade: 

Automática, negativa indicada “ - ”; 
Indicação de Sobrefaixa: “1”; 
Indicação de Bateria Fraca: 

Indicação “ ” mostrada; 

Temperatura de Operação: 0°C a 

40°C, RH < 75%; 

Temperatura de Armazenamento: - 

10°C a 50°C; 

Umidade Relativa: 0ºC a 30ºC <75% 

30ºC a 40ºC <50%; 

Altitude de Operação: 2000m; 

Marca de referência 

MINIPA ou superior - ET-

1110A 
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Alimentação: Uma bateria 9V 

(NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P); 

15 Pasta térmica para 

processador 

Tipo: silver; 

Condutividade: >1.46 W/m-K; 

Temperatura estável: -50°C -300°C 

Marca de referência 

DeepCool ou superior -  

Silver Z5 

16 Anilhas 

identificadoras de 

cabos 

Alfabeto completo 26 Letras; 10 de 

cada letra = 260 letras; 10 peças da 

letra A; 10 peças da letra B; 10 peças 

da letra C; 10 peças da letra D; 10 

peças da letra E; 10 peças da letra F; 

10 peças da letra G; 10 peças da letra 

H; 10 peças da letra I; 10 peças da 

letra J; 10 peças da letra K; 10 peças 

da letra L; 10 peças da letra M; 10 

peças da letra N; 10 peças da letra O; 

10 peças da letra P; 10 peças da letra 

Q; 10 peças da letra R; 10 peças da 

letra S; 10 peças da letra T; 10 peças 

da letra U; 10 peças da letra V; 10 

peças da letra W; 10 peças da letra 

X; 10 peças da letra Y; 10 peças da 

letra Z; 10 Números de 0 á 9;25 de 

cada número = 250  ; 25 peças do 

número 0; 25 peças do número 1; 25 

peças do número 2; 

KIA 0051 – KIT 

Anilhas identificadoras de 

cabo 510 peças. 

LOTE 5 
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17 

Aspirador de pó e 

jateador de ar 

portátil para 

Limpeza de 

computadores 

Tensão de alimentação: 220 V; 

Consumo de corrente máxima: 1 A; 

Potência nominal: 100W; Deve 

acompanhar: Bicos intercambiáveis 

e filtros; 

Aspirador de pó e jateador 

de ar – Marca de referência 

Mastersux ou superior - 

220v; 

18 Furadeira e 

parafusadeira 

Bateria 12V Carregador Bivolt 

Automático; soltar e apertar 

parafusos de até 6 mm de diâmetro; 

Possuir regulagem para 18 posições 

de torque e 1 posição para 

perfuração; 

Possuir LED; Tensão de entrada de 

100 V~ - 240 V~; Tempo de 

Carregamento da Bateria: 3 a 5 

horas; Capacidade do Mandril: 3/8" - 

10 mm; Tipo de Mandril: Aperto 

Rápido Tipo de Bateria: Bateria de 

Íons de Lítio; Torque Máximo/ 

Força de Aperto: 23 

N.m (2,3 kgf.m); Capacidade 

Máxima de Perfuração em Aço: 

10,0 mm; Capacidade Máxima de 

Perfuração em Madeira: 16,0 mm; 

Capacidade de Furação no Concreto: 

N/A; Tipo de Velocidade: Variável; 

Rotação da Furadeira

 / Parafusadeira: 0 - 650 rpm; 

Sistema de Reversão: Reversível; 

Impactos por Minuto (ipm): N/A; 

Tensão do Carregador de Bateria: 

100 V~ - 240 V~ - Bivolt 

Automático; Frequência (Hz): 50 

Hz/60 Hz; Possuir maleta com: 

1 Carregador Bivolt Automático;      

6 Brocas de Aço Rápido (1,5 mm, 

2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm e 

6,0 mm); 6 Bits sendo: (2 fendas (5 

mm e 6 mm), 2 phillips (PH1 e 

PH2), 2 Pozidrive (PZ1 e PZ2); 1 

Soquete Magnético Encaixe de 1/4"; 

Parafusadeira e furadeira a 

bateria com carregador – 

Marca de referência 

VONDER ou superior - 

PFV012 

 

 

598



 
 

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 

8ª REGIÃO - DISTRITO FEDERAL 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATO - COLIC 
 

  

 

 
16 

Pasta térmica 
para 
processador 

Tipo: silver; Condutividade: >1.46 
W/m-K; Temperatura estável: -50°C -
300°C 

Marca de referência 
DeepCool ou superior -  
Silver Z5 

17 
Anilhas 
identificador
as de cabos 

Alfabeto completo 26 Letras; 10 de 
cada letra = 260 letras; 10 peças da 
letra A; 10 peças da letra B; 10 peças 
da letra C; 10 peças da letra D; 10 
peças da letra E; 10 peças da letra F; 
10 peças da letra G; 10 peças da letra 
H; 10 peças da letra I; 10 peças da 
letra J; 10 peças da letra K; 10 peças 
da letra L; 10 peças da letra M; 10 
peças da letra N; 10 peças da letra O; 
10 peças da letra P; 10 peças da letra 
Q; 10 peças da letra R; 10 peças da 
letra S; 10 peças da letra T; 10 peças 
da letra U; 10 peças da letra V; 10 
peças da letra W; 10 peças da letra X; 
10 peças da letra Y; 10 peças da letra 
Z; 10 Números de 0 á 9; 25 de cada 
número = 250 números; 25 peças do 
número 0;25 peças do número 1; 25 
peças do número 2; 25 peças do 
número 3; 25 peças do número 4; 25 
peças do número 5; 25 peças do 
número 6 25 peças do número 7; 25 
peças do número 825 peças do 
número 9 

KIA 0051 – KIT 
Anilhas identificadoras de 
cabo 510 peças. 

 

18 
Duplicador de HD 
- Docking Station 

Conexão USB 3.0 para SATA; 

Compatibilidade com SATA II Gen 
II, Gen1m, Gen2i e Gen2m; 
Suportar função Asynchronous Signal 
Recovery de SATA II Suporta SATA II 
1.5G / 3.0G; Compatibilidade com 
USB 2.0 e 3.0; Suporta HDDs SATA 
2.5" e 3.5" de qualquer capacidade; 
Suporte a Hot Swap; Permitir duplicar 
HD sem necessidade de conexão a 
um computador; 

HD Docking Station 
DP35-A30B 

– Marca de referência Vinik 
ou superior. 
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19 
Aspirador de 
pó e jateador 
de ar portátil 
para 
limpeza
 
de 
computadores 

Tensão de alimentação: 220 V; 

Consumo de corrente máxima: 1 

A; Potência nominal: 100W; 

Deve acompanhar: 
Bicos intercambiáveis e 
filtros; 

Aspirador de pó e jateador 
de ar – Marca de 
referência Mastersux ou 
superior - 220v; 

 

1.69. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS 

COMPUTADOR TIPO I 
1 PROCESSADOR MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA 

 
 

1.1 

Microcomputador com arquitetura x86 
corporativa (AMD Ryzen ou Intel Core), com 
suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas 
operacionais de 64 bits e controlador de 
memória. 

 
 

Processador de marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

1.2 
Processamento gráfico integrado 
ao  processador. 

Processador de marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

1.3 Quantidade mínima de núcleos reais: 4 Processador de marca de refêrencia 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

1.4 Quantidade mínima de Threads: 4 Processador de marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

 
1.5 

Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo 
de energia através
 do controle do clock 
do processador com base na 
utilização da CPU 

Processador de marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

 
 

 
1.6 

Sistema de dissipação de calor dimensionado 
para a perfeita refrigeração do processador, 
considerando que este esteja operando em 
sua capacidade máxima ininterruptamente, 
em ambiente não refrigerado, e sistema de 
arrefecimento (cooler) com controle de 
velocidade de acordo com a temperatura 
(rotação inteligente). 

Processador de marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

1.7 
Suporte AES (Advanced Encryption 
Standard) 
para criptografia de dados, ou superior 

Processador de marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T 
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1.8 

O modelo do processador ofertado deverá 
ser explicitado na proposta de fornecimento. 
O processador deverá estar em linha de 
produção pelo fabricante e ter sido lançado a 
partir de janeiro de 2019, inclusive. Não 
serão aceitos processadores descontinuados. 

Processador de marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

1.9 TDP (Thermal Design Power) máximo = 35w Processador de marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

2 MEMÓRIA RAM  

2.1 
Memória SDRAM Tipo DDR4 frequência 
mínima de MHz: 2400MHz 

MEMORIA_DDR4_SODIMM 

2.2 
Tamanho mínimo (em módulo único ou 
dois 
módulos idênticos): 4GB 

MEMORIA_DDR4_SODIMM 

3 ARMAZENAMENTO  

 

3.1 
Unidade de armazenamento de estado 
sólido SSD (Solid State Drive) interna, com 
tecnologia MLC ou TLC. 

 

SSSTC_CVB M.2 2280 

 

3.2 
Utilização de padrão NVMe com interface 
PCINexpress e taxa de no mínimo 
2.000MB/s para leitura e 1.000MB/s para 
escrita. 

 

_ 

3.3 Capacidade nominal de armazenamento 
em  SSD: 120GB 

_ 

4 PLACA MÃE  

 
4.1 

A placa-mãe deve prover suporte às 
especificações do respectivo equipamento 
para o processador, memória RAM, 
interface de 
vídeo e unidade de armazenamento 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
4.2 

Suporte ao Módulo de Plataforma Confiável 
(TPM), versão 2.0 ou superior. Serão aceitas 
as formas de implementação do TPM: 
discreta, 
integrada e de firmware. 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

4.3 Capacidade de inventário remoto de 
hardware 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

4.4 
Suporte a gerenciamento de energia 
EnergyStar 
EPA, APM/ACPI BIOS v1.0 ou superior 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

4.5 
Suporte a boot por dispositivo conectado 
à 

FT-Marca de referência Positivo ou 
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porta USB (exemplo: pendrive) e pela rede. superior – Master-C6300-MiniPro 

4.6 
Suporte aos padrões de gerenciamento 
WMI 
(Windows Management Instrumentation) 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

5 INTERFACE  

 
 
 
 
 

5.1 

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de 
vídeo digital (HDMI ou DisplayPort e 01 (uma) 
interface de vídeo analógica (VGA), ou 02 
(duas) interfaces de vídeo digital (HDMI ou 
DisplayPort) com o fornecimento do 
respectivo conversor VGA; compatíveis com 
as interfaces disponíveis nos monitores 
ofertados, de forma a possibilitar a utilização 
de, no mínimo, 02 (dois) monitores 
simultâneos, com opções para imagem 
duplicada e extensão da área de 
trabalho. 

 
 
 
 
 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
 
 
 

5.2 

Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces USB 
frontais: podendo ser ambas do tipo USB 3.0 
Tipo A (padrão) ou ambas superiores ou uma 
USB 3.0 Tipo A (padrão) ou uma superior e 
uma USB 3.0 Tipo C ou uma superior; na parte 
traseira: 02 (duas) interfaces com no mínimo 
USB 3.0 Tipo A (padrão) ou superiores bem 
como 02 (duas) USB 2.0 – não sendo 
permitida 
a utilização de hubs. 

 
 
 
 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

5.3 
Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 
3 (6 Gbps), ou superior, compatível com a 
unidade de armazenamento ofertada. 

 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
5.4 

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface RJ-45 
Gigabit Ethernet (10/100/1000), com 
autosense, full-duplex, configurável por 
software, suporte aos padrões PXE 2.0. 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
 

5.5 

Controladora de rede wireless b/g/n/ac 
integrada  ao  gabinete, 
 com pelo menos 01 (uma) 
antena externa de, no mínimo, 1,5 dBi
  de ganho. Não será 
aceita solução USB para as interfaces de 
conectividade. 

 
 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 
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5.6 

Possuir interfaces para áudio estéreo de 16 
bits (mic-in e line-out), sendo pelo menos 01 
(uma) mic-in e 01 (uma) line-out na parte 
frontal do 
gabinete, podendo ser do tipo combo. 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

6 BIOS  

 

6.1 
Total compatibilidade   com   ACPI   
(Advanced Configuration and Power 
Management Interface) 

 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

6.2 
Com suporte a plug-and-play e atualizável 
por 
software, tipo flash EPROM 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

6.3 

Deve suportar atualizações remotas (via 
software de gerenciamento) ou atualizações 
do próprio BIOS em modo on-line 
(conectado à internet) 

 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
 
 

6.4 

O fabricante do equipamento deverá possuir 
direitos de edição do BIOS com o 
fornecimento de atualizações sempre que 
necessário, seja para compatibilizar com 
novas versões do Sistema Operacional ou 
para corrigir qualquer problema verificado 
durante a vida útil do equipamento. 

 
 
 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

6.5 
Estar em conformidade com a especificação 
SMBIOS (System Management BIOS) 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

6.6 
Possuir suporte aos padrões de 
gerenciamento WMI (Windows Management 
Instrumentation) 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

6.7 
BIOS em português ou inglês, compatível 
com o padrão UEFI 2.5. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

6.8 
Permitir iniciar o microcomputador a partir 
de uma imagem “.ISO” e/ou “.IMG” via 
dispositivos de armazenamento US (pendrive) 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
6.9 

Permitir controle de permissões de acesso 
através de senhas, sendo uma para 
inicializar o computador, outra para 
alteração das configurações de BIOS. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

6.10 
Permitir que a senha de acesso ao BIOS 
seja ativada e desativada via setup 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 
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6.11 

Possuir sistema de controle de intrusão, 
compatível com o sensor de intrusão do 
gabinete, de forma a permitir a detecção 
de abertura do gabinete. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

6.12 
Possuir funcionalidade que permita habilitar 
e desabilitar interfaces USB(individualmente). 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
 

6.13 

Possuir campo não editável com o número 
de série do equipamento gravado em 
memória não volátil e campo editável que 
permita inserir identificação customizada 
(identidade patrimonial com pelo menos 10 
caracteres), capturáveis por aplicação de 
inventário. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
6.14 

Possuir sistema de diagnóstico de hardware 
com análise da CPU, memória, HD, USB e 
Placa Mãe. O sistema de diagnóstico deve 
ser capaz de ser executado na inicialização 
do POST. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
 

6.15 

Possuir funcionalidade de desligamento do 
vídeo e do disco rígido após tempo 
determinado no sistema operacional com 
religamento por acionamento de teclado ou 
pela movimentação do mouse (função 
Suspend ou Sleep ou Standby). 

 
 

_ 

7 SISTEMA OPERACIONAL  

 
 
 
 

7.1 

Possuir instalado e licenciado o sistema 
operacional Microsoft® Windows 10 
Professional 64 bits, para uso corporativo, 
em Português do Brasil (PT-BR), na 
modalidade OEM, com a respectiva chave de 
ativação gravada na memória flash da BIOS, 
reconhecida automaticamente na instalação 
do Sistema Operacional e acompanhado da 
respectiva documentação, podendo ser 
disponibilizada na área restrita da 
fornecedora e acessados através do número 
de série do equipamento. 

 
 
 
 

_ 

 
7.2 

A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA 
deve permitir a ativação do sistema 
operacional através da leitura da chave 
armazenada na BIOS 

 
_ 
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7.3 

O fabricante deve disponibilizar website 
para download gratuito de todos os drivers 
de dispositivos, BIOS e firmwares para o 
microcomputador ofertado, incluindo 
correções e atualizações. 

 
 

_ 

 
 
 

 
7.4 

O equipamento deverá ser fornecido com 
imagem padronizada e funcional do 
ambiente de trabalho do CONTRATANTE. O 
serviço de replicação de imagem completa 
do equipamento deverá ser prestado pela 
CONTRATADA. O prazo para criação e 
validação da imagem matriz será acrescido 
ao prazo total de entrega dos equipamentos. 
As despesas de transporte, seguros e 
embalagens, referentes à entrega e a 
devolução do equipamento matriz correrão 
por conta da CONTRATADA. 

 
 
 

 
_ 

8 CONTROLADORA DE VÍDEO  

8.1 Controladora de vídeo. Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T 

8.2 
Suporte a alocação e fornecimento de 
memória 
mínima de 1GB 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

 
8.3 

Resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 
60 Hz e suporte a todas as resoluções do 
monitor ofertado e suporte mínimo a 16 
milhões de 
cores 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

8.4 
Drivers compatíveis com o sistema 
operacional do equipamento (Windows 10 64 
bits) 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

8.5 
Suporte aos padrões OPENGL 4.5 e DIRECTX 
12, 
ou versões superiores 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

 
8.6 

Suporte para utilização de, no mínimo, 2 
(dois) monitores simultâneos, com opções 
para imagem duplicada e extensão da área 
de trabalho. 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i3-10100T  

9 TECLADO  

 

9.1 
Possuir teclado padrão ABNT-2 com ajuste 
de 
inclinação e conexão USB, 

 

TECLADO_SK_6620 
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integralmente compatível com o computador 
ofertado. 

 

9.2 
A impressão sobre as teclas deverá ser do 
tipo permanente, não podendo apresentar 
desgaste 
por abrasão ou uso prolongado 

 

TECLADO_SK_6620 

10 MOUSE  

 
 

10.1 

Possuir mouse com tecnologia óptica OU 
laser de conformação ambidestra 
(simétrico), com botões esquerdo, direito e 
scroll central 
(próprio para rolagem) e conexão USB, 
compatível com o computador ofertado. 

 
 

MOUSE_SM_6620 

10.2 
Deve ser acompanhado de mouse pad 
com 
superfície adequada para operação. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

10.3 Resolução mínima de 800 dpi; MOUSE_SM_6620 

11 GABINETE  

11.1 
Volume Máximo do Gabinete: 1,5 (um e 
meio) 
Litros 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

11.2 
Formato do gabinete deverá ser Ultra Small 
Form Factor 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
 

11.3 

O gabinete do equipamento deve ter 
apresentação discreta, para uso corporativo. 
Não deve possuir cantos, arestas ou bordas 
cortantes. Não deve possuir “efeitos” de 
iluminação ou transparências. 

 
 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
 
 

 
11.4 

Permitir a abertura do gabinete e a remoção 
dos componentes (memória e unidade de 
armazenamento) sem utilização de 
ferramentas (funcionalidade tool less), sendo 
aceitos parafusos recartilhados para a 
abertura do gabinete. Caso a unidade de 
armazenamento ofertada seja do tipo M2 
(conectada direto à motherboard ) serão 
aceitos parafusos para essa unidade 
(recartilhados OU outro padrão do 
fabricante). 

 
 
 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 
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11.5 

Possuir sistema de refrigeração adequado ao 
processador e demais componentes 
internos ao gabinete, dimensionado para 
garantir a temperatura de funcionamento e 
vida útil dos componentes considerando a 
operação na capacidade máxima do 
microprocessador em ambiente não 
refrigerado. 

 
 
 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

11.6 

Possuir ventilação preferencialmente nas 
partes frontal e traseira – admitindo-se 
aberturas para ventilação adicional nas 
partes superior, inferior e lateral. 

 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
11.7 

Possuir chave liga/desliga (do tipo botão ou 
touch) e luz de indicação de computador 
ligado e de atividade da unidade de 
armazenamento, na parte frontal do 
gabinete. 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

11.8 
Possuir conectores frontais para headphone 
e microfone sendo aceita interface tipo 
combo. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
 
 
 

11.9 

Possuir alto-falante integrado ao gabinete 
ou placa mãe, interno ao gabinete, com 
capacidade de reproduzir os sons do sistema 
e áudios MP3, WMA, entre outros 
provenientes de arquivos, mídias e internet. 
O alto-falante deverá se desligar 
automaticamente, sem qualquer tipo de 
interferência do usuário, quando da conexão 
de um fone de ouvido ou caixas de som 
externas. 

 
 
 
 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
 

11.10 

Possuir fonte de alimentação com Tensão de 
entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com 
seletor automático, dimensionada para 
suportar a configuração      máxima      do      
equipamento, eficiência mínima de 80% 
(comprovado por laudo técnico 
reconhecido) e acompanhada de 

 
 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 cabo de alimentação no padrão NBR 14136.  

11.11 
Apresentar baixo nível de ruído, conforme a 
NBR 10152 ou ISO7799:1999. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 
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11.12 

Possuir sistema de alerta primário, speaker 
(beep) interno, com capacidade de 
reproduzir os sons de alerta e alarmes 
gerados por problemas de inicialização, 
podendo o speaker (beep) estar integrado a 
placa mãe. 

 
 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

11.13 
Possuir sensor de intrusão integrado, capaz 
de detectar a intrusão  por abertura 
indevida do gabinete. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

11.14 
Ser compatível com instalação de solução 
de segurança física padrão kensington 
(anilha/abertura) ou similar. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

12 MONITOR DE VÍDEO  

12.1 
Quantidade de monitores de vídeo 
por microcomputador/conjunto: 1 

22BN550Y 

 
 

12.2 

Possuir monitor de vídeo com tecnologia 
LED (LED orgânico ou LCD iluminada por 
LED). Tela plana na dimensão de, no mínimo, 
21.5 polegadas, formato widescreen (16:9). 
Totalmente compatível com o computador 
ofertado. 

 
 

22BN550Y 

 
 

 
12.3 

Possuir chave liga/desliga (botão ou touch) 
e luz de indicação para estados 
ligado/desligado/standby/sleep, na parte 
frontal do monitor. Possuir funcionalidades 
para auto-ajuste de tela e controles digitais 
de brilho e contraste. Possuir controle 
OSD para configuração do monitor (em 
português ou inglês). 

 
 

 
22BN550Y 

 

 
12.4 

Possuir resolução gráfica mínima de 
1920x1080 a 60Hz, suporte mínimo a 16 
milhões de cores, brilho 250 cd/m² e tempo 
de resposta máximo de 8ms. Drivers 
compatíveis com o sistema operacional 
(Windows 10 64 bits). 

 

 
22BN550Y 

 
 
 

12.5 

Permitir a conexão à interface de vídeo 
presente no microcomputador sem a 
utilização de acessórios externos 
(adaptadores, conversores, multiplicadores, 
divisores de sinal ou quaisquer outros 
dispositivos ou adaptações que não 
correspondam a uma solução integrada) 

 
 
 

22BN550Y 
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12.6 

Fonte de alimentação interna do monitor, 
com tensão de entrada bivolt 
automática, 100~224VAC e entrada de faixa 
de frequência     de     50     a     60      Hz 
automática, acompanhado de cabo de 
alimentação no padrão NBR14.136, com 
extensão mínima de 1,50 metros do tipo 
“Y” para conexão de dois equipamentos 
simultaneamente em uma única tomada. 

 
 
 
 

22BN550Y 

 
 
 

12.7 

O monitor deverá possuir certificação EPEAT 
(Eletronic Product Environmental 
Assessment Tool) ou Certificação EnergyStar 
5.0    ou    Rótulo     Ecológico     de     acordo 
com as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 
14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU 
equivalentes OU superiores, no mínimo. 

 
 
 

22BN550Y 

 
 

12.8 

O monitor deverá ser predominantemente 
da mesma cor do conjunto  ofertado, deverá 
possuir todos os cabos e acessórios para 
interconexão com o equipamento ofertado. 

 
 

22BN550Y 

 
 
 
 

12.9 

Possuir solução que possibilite a fixação do 
gabinete ao monitor (fixação no próprio 
monitor ou em pedestal) no padrão VESA 
(OU encaixe em outro padrão do fabricante), 
sem alteração ou limitação das condições de 
ergonomia exigidas para o monitor 
(inclinação, rotação e ajuste de altura) e 
acompanhada de 
todos os itens necessários à fixação 
(parafusos, buchas e outros). 

 
 
 
 

22BN550Y 

13 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 
 

13.1 

Os equipamentos devem possuir garantia 
técnica do fabricante por período de, no 
mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, com 
cobertura de assistência técnica on-site para 
todas as regiões do país. 

 
 

_ 

14 ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS  
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14.1 

Quando não especificadas exceções, não 
serão admitidos equipamentos modificados 
através de adaptadores, frisagens, usinagens 
em geral, furações, emprego de adesivos, 
fitas adesivas ou qualquer outro 
procedimento ou emprego de materiais 
inadequados que adaptem forçadamente o 
equipamento ou suas partes que sejam 
fisicamente ou logicamente incompatíveis 

 
 
 
 

_ 

 
 
 
 
 

14.2 

Todos os equipamentos a serem entregues 
deverão ser idênticos, ou seja, todos os 
componentes externos e internos devem ser 
dos mesmos modelos e marcas constantes 
na proposta comercial e utilizados nos 
equipamentos enviados para avaliação e/ou 
homologação. Caso o componente não mais 
se encontre disponível no mercado, admite-
se substituições por componente com 
qualidade e características idênticas ou 
superiores, desde que aceito pelo 
CONTRATANTE, mediante nova 
homologação. 

 
 
 
 
 

_ 

 
 
 

14.3 

Deverão ser entregues todos os cabos, 
drivers e manuais necessários à sua 
instalação bem como a de seus 
componentes. Todos os cabos necessários 
ao funcionamento dos equipamentos 
deverão ser fornecidos, com comprimento 
de, no mínimo, 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros). 

 
 
 

_ 

 
14.4 

Cada equipamento deverá ser 
acompanhando de 01 (um) cabo de aço com 
trava/lacre do padrão kensington ou 
similar do tipo chave/segredo. 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

14.5 
O gabinete deve vir acompanhado de base 
antiderrapante para fixação sobre mesa. 

_ 

 
 

14.6 

Todos os equipamentos deverão ser 
entregues devidamente acondicionadas em 
embalagens individuais adequadas, de 
forma a garantir a máxima proteção durante 
o transporte e a armazenagem. 

 
 

_ 
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COMPUTADOR TIPO II 
1 PROCESSADOR MARCA/MODELO REFERÊNCIA 

 
 

1.1 

Microcomputador com arquitetura x86 
corporativa (AMD Ryzen ou Intel Core), com 
suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas 
operacionais de 64 bits e controlador de 
memória. 

 
 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

 

1.2 
Processamento gráfico integrado ao 
processador. 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

1.3 Quantidade mínima de núcleos reais: 6 Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

1.4 Quantidade mínima de Threads: 12 Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

 

1.5 
Tecnologia de ajuste dinâmico do 
consumo de energia através do controle do 
clock do processador com base na 
utilização da CPU 

 
Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

 
 
 

1.6 

Sistema de dissipação de calor 
dimensionado para a perfeita refrigeração 
do processador, considerando que este 
esteja operando em sua capacidade 
máxima ininterruptamente, em ambiente 
não refrigerado, e sistema de arrefecimento 
(cooler) com controle de velocidade de 
acordo com a temperatura (rotação 
inteligente). 

 
 
 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

1.7 
Suporte AES (Advanced Encryption 
Standard) para criptografia de dados, ou 
superior 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

 
 

1.8 

O modelo do processador ofertado deverá 
ser explicitado na proposta de 
fornecimento. O processador deverá estar 
em linha de produção pelo fabricante e ter 
sido lançado a partir de janeiro de 2019, 
inclusive. Não serão aceitos processadores 
descontinuados. 

 
 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

1.9 TDP (Thermal Design Power) máximo = 35w Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

2 MEMÓRIA RAM  
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2.1 
Memória SDRAM Tipo DDR4 frequência 
mínima de MHz: 2400MHz 

MEMORIA_DDR4_SODIMM 

2.2 
Tamanho mínimo (em módulo único ou 
dois módulos idênticos): 8GB 

MEMORIA_DDR4_SODIMM 

3 ARMAZENAMENTO  

 

3.1 
Unidade de armazenamento de estado 
sólido SSD (Solid State Drive) interna, com 
tecnologia MLC ou TLC. 

 

SSSTC_CVB M.2 2280 

 
3.2 

Utilização de padrão NVMe com interface 
PCI express e taxa de no mínimo 2.000MB/s 
para leitura e 1.000MB/s para escrita. 

 
_ 

3.3 
Capacidade nominal de armazenamento 
em SSD: 120GB 

_ 

4 PLACA MÃE  

 

4.1 

A placa-mãe deve prover suporte às 
especificações do respectivo equipamento 
para o processador, memória RAM, 
interface de vídeo e unidade de 
armazenamento. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
4.2 

Suporte ao Módulo de Plataforma 
Confiável (TPM), versão 2.0 ou superior. 
Serão aceitas as formas de implementação 
do TPM: discreta, integrada e de firmware. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

4.3 Capacidade de inventário remoto de 
hardware 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

4.4 
Suporte a gerenciamento de energia 
EnergyStar EPA, APM/ACPI BIOS v1.0 ou 
superior 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

4.5 
Suporte a boot por dispositivo conectado à 
porta USB (exemplo: pendrive) e pela rede. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

4.6 
Suporte aos padrões de gerenciamento 
WMI (Windows Management 
Instrumentation) 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

5 INTERFACE  
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5.1 

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de 
vídeo digital (HDMI ou DisplayPort e 01 
(uma) interface de vídeo analógica (VGA), 
ou 02 (duas) interfaces de vídeo digital 
(HDMI ou DisplayPort) com o fornecimento 
do respectivo conversor VGA; compatíveis 
com as interfaces disponíveis nos 
monitores ofertados, de forma a 
possibilitar a utilização de, no mínimo, 02 
(dois) monitores simultâneos, com opções 
para imagem duplicada e extensão da área 
de  trabalho. 

 
 
 
 
 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

 
 
 
 

5.2 

Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces 
USB frontais: podendo ser ambas do tipo 
USB 3.0 Tipo A (padrão) ou ambas 
superiores ou uma USB 3.0 Tipo A (padrão) 
ou uma superior e uma USB 3.0 Tipo C ou 
uma superior; na parte traseira: 02 (duas) 
interfaces com no mínimo USB 3.0 Tipo A 
(padrão) ou superiores bem como 02 
(duas) USB 2.0 – não sendo permitida 
a utilização de hubs. 

 
 
 
 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

 
5.3 

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface 
SATA 3 (6 Gbps), ou superior, compatível 
com a unidade de armazenamento 
ofertada. 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

 
5.4 

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface RJ-
45 Gigabit Ethernet (10/100/1000), com 
autosense, full-duplex, configurável por 
software, suporte aos padrões PXE 2.0. 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

 
 

5.5 

Controladora de rede wireless b/g/n/ac 
integrada  ao  gabinete, com 
pelo menos 01 (uma) antena externa de, 
no mínimo, 1,5 dBi  de ganho. 
Não será aceita solução USB para as 
interfaces de conectividade. 

 
 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

 
5.6 

Possuir interfaces para áudio estéreo de 16 
bits (mic-in e line-out), sendo pelo menos 
01 (uma) mic-in e 01 (uma) line-out na 
parte frontal do gabinete, podendo ser do 
tipo combo. 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 
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6 BIOS  

 

6.1 
Total compatibilidade com ACPI (Advanced 
Configuration and Power Management 
Interface) 

 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 
6.2 Com suporte a plug-and-play e atualizável 

por software, tipo flash EPROM 
FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

 

6.3 

Deve suportar atualizações remotas (via 
software de gerenciamento) ou 
atualizações do próprio BIOS em modo on-
line (conectado à internet) 

 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 
 
 
 

6.4 

O fabricante do equipamento deverá 
possuir direitos de edição do BIOS com o 
fornecimento de atualizações sempre que 
necessário, seja para compatibilizar com 
novas versões do Sistema Operacional ou 
para corrigir qualquer problema verificado 
durante a vida útil do equipamento. 

 
 
 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

6.5 
Estar em conformidade com a 
especificação 
SMBIOS (System Management BIOS) 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

6.6 
Possuir suporte aos padrões de 
gerenciamento WMI (Windows 
Management Instrumentation) 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

6.7 
BIOS em português ou inglês, compatível 
com o padrão UEFI 2.5. 
 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 
 

6.8 
Permitir iniciar o microcomputador a 
partir de uma imagem “.ISO” 
e/ou “.IMG” via dispositivos de 
armazenamento USB (pendrive) 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

 
6.9 

Permitir controle de permissões de acesso 
através de senhas, sendo uma para 
inicializar o computador, outra para 
alteração das configurações de BIOS. 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

6.10 
Permitir que a senha de acesso ao BIOS 
seja ativada e desativada via setup 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 
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6.11 

Possuir sistema de controle de intrusão, 
compatível com o sensor de intrusão do 
gabinete, de forma a permitir a detecção 
de abertura do gabinete. 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

6.12 
Possuir funcionalidade que permita 
habilitar e desabilitar interfaces USB 
(individualmente). 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 
 

 
6.13 

Possuir campo não editável com o número 
de série do equipamento gravado em 
memória não volátil e campo editável que 
permita inserir identificação customizada 
(identidade patrimonial com pelo menos 
10 caracteres), capturáveis por aplicação 
de inventário. 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

 
6.14 

Possuir sistema de diagnóstico de 
hardware com análise da CPU, memória, 
HD, USB e Placa Mãe. O sistema de 
diagnóstico deve ser capaz de ser 
executado na inicialização do POST. 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

 

6.15 

Possuir funcionalidade de desligamento do 
vídeo e do disco rígido após tempo 
determinado no sistema operacional com 
religamento por acionamento de teclado 
ou pela movimentação do mouse (função 
Suspend ou Sleep ou Standby). 

 

_ 

7 SISTEMA OPERACIONAL  

 
 
 
 

7.1 

Possuir instalado e licenciado o sistema 
operacional Microsoft® Windows 10 
Professional 64 bits, para uso corporativo, 
em Português do Brasil (PT-BR), na 
modalidade OEM, com a respectiva chave 
de ativação gravada na memória flash da 
BIOS, reconhecida automaticamente na 
instalação do Sistema Operacional e 
acompanhado da respectiva 
documentação, podendo ser 
disponibilizada na área restrita da 
fornecedora e acessados através do 
número de série do equipamento. 

 
 
 
 

_ 
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7.2 

A imagem a ser fornecida pela 
CONTRATADA deve permitir a ativação do 
sistema operacional através da leitura da 
chave armazenada na BIOS 

 

_ 

 
 

7.3 

O fabricante deve disponibilizar website 
para download gratuito de todos os 
drivers de dispositivos, BIOS e firmwares 
para o microcomputador ofertado, 
incluindo correções e atualizações. 

 
 

_ 

 
 
 
 
 

7.4 

O equipamento deverá ser fornecido com 
imagem padronizada e funcional do 
ambiente de trabalho do CONTRATANTE. 
O serviço de replicação de imagem 
completa do equipamento deverá ser 
prestado pela CONTRATADA. O prazo para 
criação e validação da imagem matriz será 
acrescido ao prazo total de entrega dos 
equipamentos. As despesas de transporte, 
seguros e embalagens, referentes à 
entrega e a devolução do equipamento 
matriz correrão por conta da 
CONTRATADA. 

 
 
 
 
 

_ 

8 CONTROLADORA DE VÍDEO  

8.1 Controladora de vídeo. Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

 

8.2 
Suporte a alocação e fornecimento de 
memória mínima de 1GB 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

 
8.3 

Resolução gráfica mínima de 1920x1080 
a 60 Hz e suporte a todas as resoluções do 
monitor ofertado e suporte mínimo a 16 
milhões de cores 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10400T 

8.4 
Drivers compatíveis com o sistema 
operacional do equipamento (Windows 10 
64 bits) 

Processador de marca Intel ou 
superior - Core i5-10400T 

8.5 
Suporte aos padrões OPENGL 4.5 e 
DIRECTX 12, 
ou versões superiores 

Processador de marca Intel ou 
superior - Core i5-10400T 

8.6 Suporte para utilização de, no mínimo, 2 
(dois) monitores simultâneos, com opções para imagem duplicada e extensão da área de 
trabalho. 

Processador de marca Intel ou 
superior - Core i5-10400T 

9 TECLADO  
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9.1 
Possuir teclado padrão ABNT-2 com 
ajuste de inclinação e conexão USB, 
integralmente compatível com o 
computador ofertado. 

 

TECLADO_SK_6620 

 

9.2 
A impressão sobre as teclas deverá ser do 
tipo permanente, não podendo apresentar 
desgaste por abrasão ou uso prolongado 

 

TECLADO_SK_6620 

10 MOUSE  

 
 

10.1 

Possuir mouse com tecnologia óptica OU 
laser de conformação ambidestra 
(simétrico), com botões esquerdo, direito 
e scroll central (próprio para rolagem) e 
conexão USB, compatível com o 
computador ofertado. 

 
 

MOUSE_SM_6620 

10.2 
Deve ser acompanhado de mouse pad 
com superfície adequada para operação. 

FT-Marca de referência Positivo ou 
superior – Master-C6300-MiniPro 

10.3 Resolução mínima de 800 dpi; MOUSE_SM_6620 

11 GABINETE  

11.1 
Volume Máximo do Gabinete: 1,5 (um e 
meio) Litros 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

11.2 
Formato do gabinete deverá ser Ultra 
Small Form Factor 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 
 
 

11.3 

O gabinete do equipamento deve ter 
apresentação discreta, para uso 
corporativo. Não deve possuir cantos, 
arestas ou bordas cortantes. Não deve 
possuir “efeitos” de iluminação ou 
transparências. 

 
 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

 
 
 
 

11.4 

Permitir a abertura do gabinete e a 
remoção dos componentes (memória e 
unidade de armazenamento) sem 
utilização de ferramentas (funcionalidade 
tool less), sendo aceitos parafusos 
recartilhados para a abertura do gabinete. 
Caso a unidade de armazenamento 
ofertada seja do tipo M2 (conectada 
direto à motherboard ) serão aceitos 
parafusos para essa unidade 

 
 
 
 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 
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(recartilhados OU outro padrão do 
fabricante). 

 
 
 

11.5 

Possuir sistema de refrigeração adequado 
ao processador e demais componentes 
internos ao gabinete, dimensionado para 
garantir a temperatura de funcionamento 
e vida útil dos componentes considerando 
a operação na capacidade máxima do 
microprocessador em ambiente não 
refrigerado. 

 
 
 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

 

11.6 

Possuir ventilação preferencialmente nas 
partes frontal e traseira – admitindo-se 
aberturas para ventilação adicional nas 
partes superior, inferior e lateral. 

 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

 
11.7 

Possuir chave liga/desliga (do tipo botão 
ou touch) e luz de indicação de 
computador ligado e de atividade da 
unidade de armazenamento, na parte 
frontal do gabinete. 

 
FT-Marca de referência Positivo 

ou superior – Master-C6300-
MiniPro 

11.8 
Possuir conectores frontais para 
headphone e microfone sendo aceita 
interface tipo combo. 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 
 
 
 
 

11.9 

Possuir alto-falante integrado ao gabinete 
ou placa mãe, interno ao gabinete, com 
capacidade de reproduzir os sons do 
sistema e áudios MP3, WMA, entre outros 
provenientes de arquivos, mídias e 
internet. O alto-falante deverá se desligar 
automaticamente, sem qualquer tipo de 
interferência do usuário, quando da 
conexão de um fone de ouvido ou caixas 
de som externas. 

 
 
 
 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 
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11.10 

Possuir fonte de alimentação com Tensão 
de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com 
seletor automático, dimensionada para 
suportar a configuração máxima do 
equipamento, eficiência mínima de 80% 
(comprovado por laudo técnico 
reconhecido) e acompanhada de 

 cabo de alimentação no padrão NBR 14136. 

 
 
 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

11.11 
Apresentar baixo nível de ruído, 
conforme a NBR 10152 ou ISO7799:1999. 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 
 
 

11.12 

Possuir sistema de alerta primário, 
speaker (beep) interno, com capacidade 
de reproduzir os sons de alerta e alarmes 
gerados por problemas de inicialização, 
podendo o speaker (beep) estar integrado 
a placa mãe. 

 
 

FT-Marca de referência Positivo 
ou superior – Master-C6300-

MiniPro 

 

11.13 
Possuir sensor de intrusão integrado, 
capaz de detectar a intrusão por abertura 
indevida do gabinete. 

 
FT-Marca de referência Positivo 

ou superior – Master-C6300-
MiniPro 

 

11.14 
Ser compatível com instalação de 
solução de segurança física padrão 
kensington (anilha/abertura) ou similar. 

 
FT-Marca de referência Positivo 

ou superior – Master-C6300-
MiniPro 

12 MONITOR DE VÍDEO  

12.1 
Quantidade de monitores de vídeo por 
microcomputador/conjunto: 1 

22BN550Y 

 
 

12.2 

Possuir monitor de vídeo com tecnologia 
LED (LED orgânico ou LCD iluminada por 
LED). Tela plana   na   dimensão   de,   no   
mínimo,   21.5 polegadas, formato 
widescreen (16:9). Totalmente   
compatível   com   o   computador 
ofertado. 

 
 

22BN550Y 
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12.3 

Possuir chave liga/desliga (botão ou 
touch) e luz de indicação para estados 
ligado/desligado/standby/sleep, na parte 
frontal do monitor. Possuir 
funcionalidades para auto-ajuste de tela e 
controles digitais de brilho e contraste. 
Possuir controle OSD para configuração do 
monitor (em português ou inglês). 

 
 
 

22BN550Y 

 

 
12.4 

Possuir resolução gráfica mínima de 
1920x1080 a 60Hz, suporte mínimo a 16 
milhões de cores, brilho 250 cd/m² e 
tempo      de       resposta       máximo       
de 8ms. Drivers compatíveis com o 
sistema operacional (Windows 10 64 bits). 

 

 
22BN550Y 

 
 
 

12.5 

Permitir a conexão à interface de vídeo 
presente no microcomputador sem a 
utilização de acessórios externos 
(adaptadores, conversores, 
multiplicadores, divisores de sinal ou 
quaisquer outros dispositivos ou 
adaptações que não correspondam a uma 
solução integrada) 

 
 
 

22BN550Y 

 
 
 
 
12.6 

Fonte de alimentação interna do monitor, 
com tensão de entrada bivolt automática, 
100~224VAC e entrada de faixa de 
frequência     de     50     a     60      Hz 
automática, acompanhado de cabo de 
alimentação no padrão NBR14.136, com 
extensão mínima de 1,50 metros do tipo 
“Y” para conexão de dois equipamentos 
simultaneamente em uma única tomada. 

 
 
 
 

22BN550Y 

 
 
 
12.7 

O monitor deverá possuir certificação 
EPEAT (Eletronic Product  
Environmental Assessment Tool) ou 
Certificação EnergyStar 5.0    ou    Rótulo     
Ecológico     de     acordo com as normas 
Brasileiras ABNT NBR ISO 14020 e ABNT 
NBR ISO 14024 OU equivalentes OU 
superiores, no mínimo. 

 
 
 

22BN550Y 
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12.8 

O monitor deverá ser predominantemente 
da mesma cor do conjunto ofertado, 
deverá possuir todos os cabos e acessórios 
para interconexão com o equipamento 
ofertado. 

 
 

22BN550Y 

 
 
 
 

12.9 

Possuir solução que possibilite a fixação 
do gabinete ao monitor (fixação no 
próprio monitor ou em pedestal) no 
padrão VESA (OU encaixe em outro 
padrão do fabricante), sem alteração ou 
limitação das condições de ergonomia 
exigidas para o monitor (inclinação, 
rotação e ajuste de altura) e 
acompanhada de todos os itens 
necessários à fixação (parafusos, buchas e 
outros). 

 
 
 
 

22BN550Y 

13 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 
 

13.1 

Os equipamentos devem possuir garantia 
técnica do fabricante por período de, no 
mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, 
com cobertura de assistência técnica on-
site para todas as regiões do país. 

 
 

_ 

14 ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS  

 
 
 
 

14.1 

Quando não especificadas exceções, não 
serão admitidos equipamentos 
modificados através de adaptadores, 
frisagens, usinagens em geral, furações, 
emprego de adesivos, fitas adesivas ou 
qualquer outro procedimento ou emprego 
de materiais inadequados que adaptem 
forçadamente o equipamento ou suas 
partes que sejam fisicamente ou 
logicamente incompatíveis 

 
 
 
 

_ 
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14.2 

Todos os equipamentos a serem 
entregues deverão ser idênticos, ou seja, 
todos os componentes externos e internos 
devem ser dos mesmos modelos e marcas 
constantes na proposta comercial e 
utilizados nos equipamentos enviados 
para avaliação e/ou homologação. Caso o 
componente não mais se encontre 
disponível no mercado, admite-se 
substituições por componente com 
qualidade e características idênticas ou 
superiores, desde que aceito pelo 
CONTRATANTE, mediante nova 
homologação. 

 
 
 
 

 
_ 

 
 
 

14.3 

Deverão ser entregues todos os cabos, 
drivers e manuais necessários à sua 
instalação bem como a de seus 
componentes. Todos os cabos necessários 
ao funcionamento dos equipamentos 
deverão ser fornecidos, com comprimento 
de, no mínimo, 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros). 

 
 
 

_ 

 
14.4 

Cada equipamento deverá ser 
acompanhando de 01 (um) cabo de aço 
com trava/lacre do padrão kensington ou 
similar do tipo chave/segredo. 

 
FT-Marca de referência Positivo 

ou superior – Master-C6300-
MiniPro 

14.5 
O gabinete deve vir acompanhado de 
base antiderrapante para fixação sobre 
mesa. 

_ 

 
 

14.6 

Todos os equipamentos deverão ser 
entregues devidamente acondicionadas 
em embalagens individuais adequadas, de 
forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e a armazenagem. 

 
 

_ 

COMPUTADOR TIPO III 
1 PROCESSADOR MARCA/MODELO REFERÊNCIA 

1.1 Microcomputador com arquitetura x86 
corporativa (AMD Ryzen ou Intel Core), com 
suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas 
operacionais de 64 bits 
e controlador de memória. 

 
 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10600k 
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1.2 Processamento gráfico integrado ao  
processador. 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10600k 

1.3 Quantidade mínima de núcleos reais: 6 Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10600k 

1.4 Quantidade mínima de Threads: 12 Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10600k 

1.5 Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo 
de energia através do controle do clock do 
processador com base na utilização da CPU 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10600k 

1.6 Sistema de dissipação de calor 
dimensionado para a perfeita refrigeração 
do processador, considerando que este 
esteja operando em sua capacidade 
máxima ininterruptamente, em ambiente 
não refrigerado, e sistema de 
arrefecimento (cooler) com controle de 
velocidade de acordo com a temperatura 
(rotação inteligente). 

 
 
 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-

10600k 

1.7 Suporte AES (Advanced Encryption 
Standard) para criptografia de dados, ou 
superior 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-10600k 

1.8 O modelo do processador ofertado deverá 
ser explicitado na proposta de 
fornecimento. O processador deverá estar 
em linha de produção pelo fabricante e ter 
sido lançado a partir de janeiro de 2019, 
inclusive. Não serão aceitos processadores 
descontinuados. 

Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-

10600k 

1.9 TDP (Thermal Design Power) máximo = 35w Processador marca de referência 
Intel ou superior - Core i5-

10600k 
2 MEMÓRIA RAM  

2.1 Memória SDRAM Tipo DDR frequência 
mínima de MHz: 2666MHz 

MEMORIA_DDR4_DIMM 

2.2 Tamanho mínimo (em módulo único ou 
dois módulos idênticos): 16GB 

MEMORIA_DDR4_DIMM 

3 ARMAZENAMENTO  

3.1 Unidade de armazenamento de estado 
sólido SSD (Solid State Drive) interna, com 
tecnologia MLC ou TLC. 

 

A400 KINGSTON SA400SS37 
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3.2 Utilização de padrão SATA III com taxa de 
no mínimo 500MB/s para leitura e 
350MB/s para escrita. 

 

_ 

3.3 Capacidade nominal de armazenamento 
em SSD: 240GB 

_ 

4 PLACA MÃE  

4.1 A placa-mãe deve prover suporte às 
especificações do respectivo equipamento 
para o processador, memória RAM, 
interface de vídeo e unidade de 
armazenamento 

 
Marca de referência ASUS ou 

superior - Modelo PRIME 
B460M-A 

4.2 Suporte ao Módulo de Plataforma 
Confiável (TPM), versão 2.0 ou superior. 
Serão aceitas as formas de implementação 
do TPM: discreta, integrada e de firmware. 

 
Marca de referência ASUS ou 

superior - Modelo PRIME 
B460M-A 

4.3 Capacidade de inventário remoto de 
hardware 

Marca de referência ASUS ou 
superior - Modelo PRIME 

B460M-A M-A 
4.5 Suporte a boot por dispositivo conectado 

à porta USB (exemplo: pendrive) e pela 
rede. 

Marca de referência ASUS ou 
superior - Modelo PRIME 

B460M-A 
5 INTERFACE  

5.1 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de 
vídeo digital (HDMI ou DisplayPort ou 02 
(duas) interfaces de vídeo digital (HDMI ou 
DisplayPort); compatíveis com as interfaces 
disponíveis nos monitores ofertados, de 
forma a possibilitar a utilização de, no 
mínimo, 02 (dois) monitores simultâneos, 
com opções para imagem duplicada e 
extensão da área de trabalho. 

 
 
 
 

Marca de referência ASUS ou 
superior - Modelo PRIME 

B460M-A 

5.2 Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces 
USB frontais: podendo ser ambas do tipo 
USB 3.0 Tipo A (padrão) ou ambas 
superiores ou uma USB 3.0 Tipo A (padrão) 
ou uma superior e uma USB 3.0 Tipo C ou 
uma superior; na parte traseira: 02 (duas) 
interfaces com no mínimo USB 3.0 Tipo A 
(padrão) ou superiores bem como 02 (duas) 
USB 2.0 – não sendo permitida 
a utilização de hubs. 

 
 
 
 

Marca de referência ASUS ou 
superior - Modelo PRIME 

B460M-A 
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5.3 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface 
SATA 3 (6 Gbps), ou superior, compatível 
com a unidade de armazenamento 
ofertada. 

Marca de referência ASUS ou 
superior - Modelo PRIME B460M-A 

5.4 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface RJ-
45 Gigabit Ethernet (10/100/1000), com 
autosense, full-duplex, configurável por 
software, suporte aos padrões PXE 2.0. 

Marca de referência ASUS 
ou superior - Modelo PRIME 

B460M-A 

7 SISTEMA OPERACIONAL  

7.1 Possuir instalado e licenciado o sistema 
operacional Microsoft® Windows 10 
Professional 64 bits, para uso corporativo, 
em Português do Brasil (PT-BR), na 
modalidade ESD devidamente instalado; 

 

 
_ 

7.3 O fabricante deve disponibilizar website 
para download gratuito de todos os drivers 
de dispositivos, BIOS e firmwares para o 
microcomputador ofertado, incluindo 
correções e atualizações. 

 
 

_ 

8 CONTROLADORA DE VÍDEO  

8.1 Controladora de vídeo. Geforce Gtx 1650 Super - Marca de 
referência GALAX ou superior. 

8.2 Suporte a alocação e fornecimento 
de memória mínima de 4GB 

Geforce Gtx 1650 Super - Marca de 
referência GALAX ou superior. 

8.3 Resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 
60 Hz e suporte a todas as resoluções do 
monitor ofertado e suporte mínimo a 16 
milhões de cores. 

Geforce Gtx 1650 Super - Marca de 
referência GALAX ou superior. 

8.4 Drivers compatíveis com o sistema 
operacional do equipamento (Windows 10 
64 bits) 

Geforce Gtx 1650 Super - Marca de 
referência GALAX ou superior. 

8.5 Suporte aos padrões OPENGL 4.6 e 
DIRECTX 12, ou versões superiores 

Geforce Gtx 1650 Super - Marca de 
referência GALAX ou superior. 

8.6 Suporte para utilização de, no mínimo, 2 
(dois) monitores simultâneos, com opções 
para imagem duplicada e extensão da 
área de trabalho. 

Geforce Gtx 1650 Super - Marca de 
referência GALAX ou superior. 
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8.7 Memória tipo GDDR6, Interface de 
memória 128 bits ou superior, clock de 
1725 ou superior, clock de memória de 
1200mhz ou superior. 

Geforce Gtx 1650 Super - Marca de 
referência GALAX ou superior. 

9 TECLADO  

9.1 Possuir teclado padrão ABNT-2 com ajuste 
de inclinação e conexão USB, 
integralmente compatível com o 
computador ofertado. 

TECLADO_SK_6620 

9.2 A impressão sobre as teclas deverá ser do 
tipo permanente, não podendo apresentar 
desgaste por abrasão ou uso prolongado 

 
TECLADO_SK_6620 

10 MOUSE  

10.1 Possuir mouse com tecnologia óptica OU 
laser de conformação ambidestra 
(simétrico), com botões esquerdo, direito e 
scroll central (próprio para rolagem) e 
conexão USB, 
compatível com o computador ofertado. 

 
 

MOUSE_SM_6620 

10.2 Deve ser acompanhado de mouse pad com 
superfície adequada para operação. 

_ 

10.3 Resolução mínima de 800 dpi; MOUSE_SM_6620 

11 GABINETE  

11.1 Modelo mid-tower Marca de referência CORSAIR 
ou superior - CC-9011130-WW 

11.2 Compatibilidade com placa-mãe modelo 
Mini- ITX, MicroATX ou ATX; 

 
Marca de referência CORSAIR 
ou superior - CC-9011130-WW 

11.3 O gabinete do equipamento deve ter 
apresentação discreta, para uso 
corporativo. Não deve possuir cantos, 
arestas ou bordas cortantes. Não deve 
possuir “efeitos” de iluminação. 

 
 

Marca de referência CORSAIR 
ou superior - CC-9011130-WW 

11.5 Possuir sistema de refrigeração adequado 
ao processador e demais componentes 
internos ao gabinete, dimensionado para 
garantir a temperatura de funcionamento e 
vida útil dos componentes considerando a 
operação na capacidade máxima do 
microprocessador e placa de vídeo em 
ambiente não refrigerado. 

 
 
 

Marca de referência CORSAIR 
ou superior - CC-9011130-WW 
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11.6 Possuir ventilação preferencialmente 
nas partes frontal, traseira e superior; 

Marca de referência CORSAIR 
ou superior - CC-9011130-WW 

11.7 Possuir chave liga/desliga (do tipo botão 
ou touch) e luz de indicação de computador 
ligado e de atividade da unidade de 
armazenamento, na parte frontal do 
gabinete. 

 
Marca de referência CORSAIR 
ou superior - CC-9011130-WW 

11.8 Possuir conectores frontais para 
headphone e microfone sendo aceita 
interface tipo combo. 

Marca de referência CORSAIR 
ou superior - CC-9011130-WW 

11.10 Possuir fonte de alimentação com Tensão 
de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com 
seletor automático, dimensionada para 
suportar a configuração máxima do 
equipamento, eficiência mínima de 80%, 
selo 80 plus White, PFC Ativo e 
acompanhada de cabo de 
alimentação no padrão NBR 14136. 

Fonte Marca de referência 
CORSAIR ou superior - VS450 – CP-

9020170- BR 

11.11 Apresentar baixo nível de ruído, conforme 
a NBR 10152 ou ISO7799:1999. 

- 

11.12 Possuir sistema de alerta primário, speaker 
(beep) interno, com capacidade de 
reproduzir os sons de alerta e alarmes 
gerados por problemas de inicialização, 
podendo o speaker (beep) estar integrado a 
placa mãe. 

 
 

- 

12 MONITOR DE VÍDEO  

12.1 Quantidade de monitores de vídeo 
por microcomputador/conjunto: 1 

22BN550Y 

12.2 Possuir monitor de vídeo com tecnologia 
LED (LED orgânico ou LCD iluminada por 
LED). Tela plana na dimensão de, no 
mínimo, 21.5 polegadas, formato 
widescreen (16:9). Totalmente compatível 
com o computador ofertado. 

 
 

22BN550Y 
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12.3 Possuir chave liga/desliga (botão ou touch) 
e luz de indicação para estados 
ligado/desligado/standby/sleep, na parte 
frontal do monitor. Possuir funcionalidades 
para auto-ajuste de tela e controles digitais 
de brilho e contraste. Possuir controle OSD 
para configuração do monitor (em 
português ou inglês). 

 
 

 
22BN550Y 

12.4 Possuir resolução gráfica mínima de 
1920x1080     a      60Hz,      suporte      
mínimo a 16 milhões de cores, brilho 250 
cd/m² e tempo      de      resposta       
máximo       de 8ms. Drivers compatíveis 
com o sistema operacional (Windows 10 
64 bits). 

 

 
22BN550Y 

12.5 Permitir a conexão à interface de vídeo 
presente no microcomputador sem a 
utilização de acessórios externos 
(adaptadores, conversores, 
multiplicadores, divisores de sinal ou 
quaisquer outros dispositivos ou 
adaptações que não correspondam a uma 
solução integrada) 

 
 
 

22BN550Y 

12.6 Fonte de alimentação interna do monitor, 
com tensão de entrada bivolt automática, 
100~224VAC e entrada de faixa de   
frequência   de   50   a    60    Hz 
automática, acompanhado de cabo de 
alimentação no padrão NBR14.136, com 
extensão mínima de 1,50 metros do tipo 
“Y” para conexão de dois equipamentos 
simultaneamente em uma única tomada. 

 
 
 
 

22BN550Y 

12.7 O monitor deverá possuir certificação 
EPEAT (Eletronic Product Environmental 
Assessment Tool) ou Certificação 
EnergyStar 5.0    ou    Rótulo    Ecológico    
de     acordo com as normas Brasileiras 
ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 
14024 OU equivalentes OU superiores, no 
mínimo. 

 
 
 

22BN550Y 
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12.8 O monitor deverá ser predominantemente 
da mesma    cor    do    conjunto     
ofertado, deverá possuir todos os cabos e 
acessórios para interconexão com o 
equipamento ofertado. 

 
 

22BN550Y 

12.9 Possuir padrão VESA (OU encaixe em outro 
padrão do fabricante), sem alteração ou 
limitação das condições de ergonomia 
exigidas para o monitor (inclinação, rotação 
e ajuste de altura) e acompanhada de todos 
os itens necessários à fixação (parafusos, 
buchas e outros). 

 
 
 

22BN550Y 

13 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

13.1 Os equipamentos devem possuir garantia 
técnica do fabricante por período de, no 
mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, com 
cobertura de assistência técnica on-site 
para todas as regiões do país. 

 
 

_ 

14 ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS  

14.1 Quando não especificadas exceções, não 
serão admitidos equipamentos modificados 
através de adaptadores, frisagens, 
usinagens em geral, furações, emprego de 
adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro 
procedimento ou emprego de materiais 
inadequados que adaptem forçadamente o 
equipamento ou suas partes que sejam 
fisicamente ou logicamente incompatíveis 

 
 
 
 

_ 

14.2 Todos os equipamentos a serem entregues 
devem ser os mesmos modelos e marcas 
constantes na proposta comercial e 
utilizados nos equipamentos enviados para 
avaliação e/ou homologação. Caso o 
componente não mais se encontre 
disponível no mercado, admite-se 
substituições por componente com 
qualidade e características idênticas ou 
superiores, desde que aceito pelo 
CONTRATANTE, mediante nova 
homologação. 

 
 
 

 
_ 
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14.3 Deverão ser entregues todos os cabos, 
drivers e manuais necessários à sua 
instalação bem como a de seus 
componentes. Todos os cabos necessários 
ao funcionamento dos equipamentos 
deverão ser fornecidos, com comprimento 
de, no mínimo, 1,50m (um metro e 
cinquenta centímetros). 

 
 
 

_ 

14.4 Não serão aceitos quaisquer componentes 
defasados ou descontinuados do mercado. 

 

_ 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

1.70. A aquisição do objeto deste Termo de Referência deverá ser realizada na modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em observância ao §1º do Art. 1º do 

Decreto nº 10.024/19, considerando que os serviços e bens são considerados comuns, conforme as 

características previstas no Art. 1º da Lei nº 10.520/02. 

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

1.71. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação está expresso na planilha 

seguinte. 

19.1.1. Para fins do disposto no item 19.1.  o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a 

contratação será tornado público e será considerado para adjudicação. 

 PREÇOS ESTIMADOS 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID QTD 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL  

1 

1 
Microcomputador Tipo 1 – Completo + licença 

Windows 10 pro  
UND 14 R$ 4.820,44 R$ 67.486,16 

2 
Microcomputador Tipo 2 – Completo + licença 

Windows 10 pro  
UND 27 R$ 5.391,18 R$ 145.561,86 

3 
Microcomputador Tipo 3 – Completo + licença 

Windows 10 pro  
UND 1 R$ 9.426,48 R$ 9.426,48 

 
R$ 222.474,50 

2 

4 
NOBREAK - Acumulador de tensão + módulo de 

bateria  
UND 1 R$ 2.002,76 R$ 2.002,76 

5 Fonte de alimentação para computador  UND 5 R$ 110,57 R$ 110,57 
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6 Impressora multifuncional colorida (bulk-ink)  UND 1 R$ 1.777,99 R$ 1.777,99 

7 Duplicador de HD – Docking Station UND 1 R$ 246,95 R$ 246,95 

 

 

R$ 4.404,97 
 

3 

8 Webcam com resolução 1080p  UND 2 R$ 386,19 R$ 772,38 

9 
Microfone Para Computador omnidirecional (para 

sala de reuniões)  
UND 2 R$ 414,00 R$ 2.070,00 

10 
Caixa de som para computador com subwoofer 

(para sala de reuniões)  
UND 1 R$ 113,61 R$ 113,61 

 R$ 2.955,99 

4 

11 (pct 100 und) Conector RJ45 Para cabo de rede  UND 1 R$ 38,20 R$ 38,20 

12 
Kit de ferramentas para manutenção de 

computadores  
UND 1 R$ 61,18 R$ 61,18 

13 Alicate para cortar e desencapar fios 6,5 pol  UND 1 R$ 35,17 R$ 35,17 

14 Multímetro digital com ponta de prova  UND 1 R$ 185,79 R$ 185,79 

15 Pasta térmica para processador  UND 3 R$ 80,00 R$ 240,00 

16 Kit Anilhas identificadoras de cabos UND 2 R$ 139,00 R$ 278,00 

 R$ 838,34 

5 

17 
Aspirador de pó e jateador de ar portátil para 

limpeza de computadores  
UND 1 R$ 247,04 R$ 247,04 

18 Furadeira e parafusadeira  UND 1 R$ 366,52 R$ 366,52 

 R$ 613,56 

19.1.2. O Valor total previsto da Licitação: R$ 231.020,66 (duzentos e trinta e um mil e vinte reais 

e sessenta e seis centavos). 

20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

20.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos próprios no Orçamento Geral do CRECI/DF, classificados na rubrica: 

6.3.2.1.01.03.002, elemento de despesa: Maquinas e Equipamentos. 

Brasília, 19 de novembro de 2021 
 

Original Assinado Eletrônicamente 
Vinicius Alves de Carvalho 

Assessor- COTIN 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO Nº XX/2021 

 

 

 

Processo: 2021.8.30077411 

Licitação prevista na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019 e instruções normativas correlatas. 

 
COMPRA 

 
 CONTRATO DE COMPRA Nº    ......../...., 
QUE FAZEM ENTRE SI  
O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES 
DE IMÓVEIS DA OITAVA REGIÃO/DISTRITO 
E A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

O Conselho Regional DE Corretores de Imóveis – CRECI 8ª REGIÃO/DF, doravante 
denominado CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o nº 00.105.650/0001-00, Autarquia 
Federal, dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com sede nesta Capital, no 
SD/Sul, Bloco “A”, nº 44, Ed. Boulevard Center, 4º andar, Salas 401/410, neste ato 
representado por seu Presidente, GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, inscrito no CPF 
sob nº 121.122.751-00, RG: 321.535 SSP/DF, e por seu Diretor Tesoureiro, ACHER HENRIQUE 
RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº 072.605.801-78, RG 279.314 SSP/DF, brasileiros, 
Corretores de Imóveis, residentes e domiciliados nesta Capital, e a Empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF nº. XXXXXXXXXXXXXXX, nome fantasia 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida no endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, , 
doravante denominado CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr° 
(a)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Carteira de Identidade: XXXXXXXXX, CPF nºXXXXXXXXXXXXX 
decorrente do Processo Administrativo nº 2021.8.30077411, que se regerá pelas disposições 
legais: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na 
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,  mediante as cláusulas e condições 
a seguir enunciadas. 

632

http://www.crecidf.gov.br/
mailto:licitacao@crecidf.gov.br


____________________________________________________________________ 
 
Termo de Contrato nº xxxxx/2021 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
Pregão nº 002/2021 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de aquisição de equipamentos de 
informática: (desktops, nobreak, módulo de baterias, periféricos, licenças de uso de 
softwares), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital.  

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

1     

2     

3     

...     

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, 
com início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, 
prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na 
classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo 
de Referência. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo 
ao Edital;  

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES  

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do contrato sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 16.1.  A contratada assinará o Termo de Adesão ao Compromisso de Observância ao 
Código de Conduta, conforme Portaria do CRECI/DF nº 64 de 28 de maio de 2019. 

 16.2. A Contratada deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do 
Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira, conforme indicado a 
seguir:  

 16.2.1. Entregar todo documento necessário para a investigação de alegações de 
fraude ou corrupção e colocar os funcionários ou agentes que tenham conhecimento do 
Contrato à disposição para responder a indagações provenientes do pessoal ou de qualquer 
investigador, agente, auditor ou consultor apropriadamente designado para a revisão ou 
auditoria dos documentos. Caso a Contratada não cumpra a exigência ou de qualquer 
maneira crie obstáculos para a revisão do assunto por parte do Setor Competente, a 
Contratante, inteiramente a sua discrição, poderá tomar medidas apropriadas contra ela. 

 16.2.2. Se, de acordo com o procedimento administrativo, ficar comprovado que um 
funcionário da Contratada, ou quem atue em seu lugar, incorreu em práticas corruptas, o 
Setor Competente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis poderá declarar a 
Contratada e/ou seus funcionários diretamente envolvidos em práticas corruptas inelegíveis, 
temporariamente, para participar de futuras licitações ou contratos.  

 16.2.3. Detectada a conduta indevida, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
comunicará os fatos verificados aos órgãos competentes para as providências devidas. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 
Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília - Justiça Federal. 

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado. 

Brasília,  .......... de.......................................... de 2021 

 

Contratante: 
 

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – CRECI 8ª REGIÃO/DF 
 
 

 
Geraldo Francisco do Nasciment                                                      Acher Henrique Rodrigues                                                            

Presidente                                                                                           Diretor Tesoureiro 
             CRECI/DF                             CRECI/DF 

 

Contratada: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
TESTEMUNHAS: 

Nome:  CPF    

 

Nome:  CPF    
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ANEXO III DO EDITAL 2 

 

Processo: 2021.8.30077411 

 
 

MODELO- PROPOSTA COMERCIAL 

 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE: 
CPF: 
RG: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE e E-MAIL: 
DADOS BANCÁRIOS: Banco - Agência - C/C: 
A empresa propõe fornecer ao CRECI/DF, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de 
Pregão Eletrônico nº 003/2021, conforme abaixo discriminado: 
 

LOTE ITEM QTDE DESCRIÇÃO DO OBJETO MARCA 
 

MODELO 
 

VL TOTAL 
 

       

       

       

... 

• Informar número do Lote; Informar número do Item; Informar a quantidade; 
Informar especificação do produto; Informar marca; (modelo quando houver); 
Informar Valor Unitário e Total; 

• Informar que a validade desta proposta é NÃO INFERIOR a 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data da sua apresentação. 

• Prazo máximo de entrega dos produtos será de acordo com o edital. 

• Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. 

 
Local e data 

_____________________________ 
(nome e assinatura do representante legal do licitante) 
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