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Pregão n" 00 1/2012

Processo nO3759/2012

o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7" Região torna
pLlblico. para ciência dos interessados. que por intermédio de seu pregoeiro. designado
pela Portaria nO 16/2012. realizarú licitação na modalidade PRECAo ELETRÔNICO.

A presente licitação. cujo tipo é o de MENOR PREÇO GLOBAL, será
integralmente conduzida pelo pregoeiro assessorado por sua equipe de apoio e encontra
fundamento na Lei n" I0.520/02. sendo regida pelo Dccreto n° 5.450/05. e consoante as
condições estatuídas neste instrumento convocatório e scus Anexos. constantes do
processo indicado acima.

I- DO OBJETO

1.1 O objeto do presente pregão eletrônico é a aqulslçao de equipamentos e
suprimentos de informática. conforme descrito no Anexo I integrante deste
Edital.

11 - DA ABERTURA

2.1 A abertura da presente licitação dar-se-ú em sessão pLlblica. dirigida pelo
pregoeiro designado. a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no
preâmbulo deste Edital. conforme indicado abaixo:

DATA DA ABERTURA: 12/09/2012
HORÁRIO: IOh (Horário de Brasília)
LOCA L: www.licitacoes-e.com.br

111- CONDiÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar do certamc as pessoas nsicas ou jurídicas que atuem em
ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

3.2 ão poderão part ic ipar as interessadas que se encontrem sob o regi me
tàlência declarada. empresas estrangeiras que não funcionam no País. nem aquelas que
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração PLlblica
ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito dc licitar e contratar com o
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da TI Região.

IV - CREDENCIAMENTO

4.1 Somente podcrão participar deste pregão eletrônico as licitantes devidamente
credenciadas junto ao provedor do Sistema na púgina eletrônica w\Vw.licitacoes-
e.com.br. nos termos do art. 3° do Decreto n° 5.450/05.

4.2 O credenciamento dar-se-ú pela atribuição de chavc de identilicação e de
senha. pessoal e intransferível. para acesso ao sistema eletrônico.

4.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua rcsponsabilidade exclusiva.
incluindo. qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. não

http://www.licitacoes-e.com.br
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cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha. ainda que por terceiros.

4.4 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema. para imediato bloqueio de acesso.

4.5 O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica a
presunção de sua capacidade técnica para realização das operaçôes inerentes ao pregão
eletrônico.

v - DA CONEXÃO COM O SIST«~MA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.\ A participaç{io neste preg{io eletrônico dar-se-ú por meio da conexão da
licitante ao sistema eletrônico acima indicado. mediante digitaç{io de sua senha privativa
e subsequente encaminhamento da proposta de preços. exclusivamente por meio do
referido sistema.

5.2 A licitante será responsúvel por todas as transaçôes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico. assumindo como lirmes e verdadeiros suas propostas e
seus lances.

5.3 Como requisito para a participação no pregão eletrônico a licitante deverá
manifestar. sob penas de lei. em campo próprio do sistema eletrônico. o pleno
conhec imenta e atend imento ús ex igênc ias de hab iIitação prev istas neste Ed ital.

5.4 Incumbirá. ainda. à licitante acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico
durante a sessão pllblica do pregão eletrônico. ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobserv{\ncia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

VI- DA PROPOSTA COMERCIAL

6.\ A proposta comercial deverú ser elaborada e enviada e,\clusivamente por
meio do sistema eletrônico. em 1()I'mulário especifico. o qual deverá ser corretamente
preenchido e enviado até às 08:59h do dia 12109/2012.

6.2 O valor proposto englobarú todas as despesas relativas ao objeto do contrato.
bem como os respect ivos custos diretos e ind iretos. tri butos. rem unerações. despesas
fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta
licitação.

6.3 Serão desclassificadas as propostas que não atendam ús exigências do ato
convocatório.

6.4 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação. sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

6.5 Somente participarão da etapa de lances as propostas classificadas.

VII- DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇAo DE LANCES

7.\ A partir das IOh do dia 12/09/2012. terá inicio a sessão de lances do Pregão
Eletrônico. podendo as licitantes encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico. sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e
respectivo horário de registro c valor.

7.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos. observando o horário
fixado e as regras de sua aceitação.
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7.3 Só serão aceitos os lances cujos valores ,'orem inferiores ao Liltimo ofertado
pelo lançador e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor. prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar,

7.3.1 Ao formularem seus lances. os fornecedores part ic ipantes deverão oferecer
lances com apenas duas casas decimais após a vírgula. Caso ocorram lances com mais
de duas (02) casas decimais e/ou que gere dízima. o Pregoeiro está autorizado a
adjudicar desprezando as demais casas.

7.4 Durante o transcurso da sessão pública. as licitantes serão informadas. em
tempo real. do valor do mesmo lance. vedada a identificação da detentora do lance.

7.5 No caso de desconexão com o Pregoeiro. no decorrer da etapa competitiva
do Pregão Eletrônico. o sistema eletrônico poderú permanecer acessível às licitantes
para a recepção dos lances. retomando o Pregoeiro. qU~II1c1opossível, sua atuação no
certame. sem prejuízo dos atos realizados.

7.6 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos. a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terú reinicio somente após comunicação expressa aos
participantes. através de mensagem eletrônica. divulgando data e hora para reabertura
da sessão.

7.7 A etapa de lances da sessão pública serú encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances. emitido pelo sistema eletrônico às licitantes. após o
que transcorrerú período de até trinta minutos. aleatoriamente encerrada a recepção de
lances.

7.8 Caso não sejam apresentados lances. será verilicada a conformidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

VIII- DO .JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILlDADE

8.1 O julgamento obedecerú ao critério cle menor preço global.
8.2 O Pregoeiro anunciarú a licitante detentora da proposta ou cio lance de menor

valor. imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou.
quando for o caso. após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca do lance de menor
valor.

8.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não ,'or aceitúvel. o Pregoeiro
e.\aminará a proposta ou o lance subsequente. na ordem de classilicação. verificando a
sua aceitabilidade e a procedendo a sua habilitação. Se for necessúrio. repetirá esse
procedimento. sucessivamente. até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital.

8.3.1 Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior. o Pregoeiro poderá
negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.

8,4 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão. na qual estarão registrados
todos os atos do proced imen to e as ocorrênc ias re levantes. que estarú d ispon íve I para
consulta no endereço eletrônico \\'\V\V.licitacoes-e.com.br

8.5 Após a etapa de lances. a licitante classilicada em primeiro lugar deverú
apresentar. em no múximo O I (uma) hora. nova planilha de custos contendo os
respectivos valores readequados ao valor do lance de menor preço. bem como indicação
de marca dos bens ol'ertados, não serão aceitas as expressi)es "conforme o Edita'" ou
termos genéricos para identificar os bens. Esta obrigação também valerú para as demais
licitantes. caso ocorra à situação descrita no item 8.3.
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XI- DA HABILITAÇÃO

9.1 A licitante detentora da melhor proposta (menor preço) deverá transmitir a
documentação abaixo exigida. para o seguinte n° de 1~1.\.(71) 33410721 ou digitalizada
para o e-mail coordenacao@crefit07.org.br. devendo a Iic itante encam inhar
posteriormente os documentos originais ou cópias autenticadas. no prazo máximo de
três dias úteis. para o endereço constante do preúmbulo deste Edital. aos cuidados da Sr"
Luana Peruna.

9.2 A licitante detentora da melhor proposta. deverá apresentar os seguintes
documentos de habilitação:

9.2.1 Habilitação Jurídica:
I - cédula de identidade de pessoa física:
11- registro comercial. no caso de empresa indi\'idual:
111- ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor. dcvidamente registrado.

em se tratando de sociedades comerciais. e. no caso de sociedades por ações
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores:

IV - inscrição do ato constitutivo. no caso de sociedade civis. acompanhada de
prova de diretoria em exercício:

V - decreto de autorizaçào. em se tratando de em presa ou soc iedade estrangei ra
em funcionamento no pais. e ato de registro ou autorizaçào para funcionamento
expedido pelo órgão competente. quando a atividade assim o exigir.

9.2.2 Regularidade Fiscal:
a) prova de regularidade perante as Fazendas acionaI. Estadual e Municipal do

domicilio ou sede da licitante:
b) prova de regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço.
9.2.3 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum

menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno. perigoso ou insalubre ou
qualquer trabalho por menor de dezesseis anos. na forma do art. 7". inciso XXXIII.
da Constituição Federal. conforme ane.\O 11deste Edital.

9.2.4 CERTIDÃO NEGATIVA DE DI~I3ITOS TRAI3AU'IISTAS - CNDT: Em
cum pri mento ú Lei nO 12.440/20 I I e ú Reso lução Adm in istrat iva TST n° 1470/20 I I.
a Justiça do Trahalho emite. a partir de 4 de janeiro de 2012. a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas. CNDT. documento indispensável ú participação em licitações
públicas.

9.3 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios: inexistindo esse
prazo. reputar-se-ão vál idas por 90 (noventa) d ias. contados de sua exped ição.

9.4 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital. a licitante será
declarada vencedora. sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio
Pregoeiro. na hipótese de inexistência de recursos. ou pela autoridade superior na
hipótese de existência de recursos.

9.5 Se a licitante classificada em primeiro lugar desatender às exigências
habi Iitatórias. o Pregoei ro exam inará a oferta su bseq uente na ordem de
classilicação. verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação.
repet indo esse proced imento sucessi vamen te. se for necessário. até a apu ração de
uma proposta que atenda ao [ditaI. sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

x - DOS RECURSOS

mailto:coordenacao@crefit07.org.br.
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tO.1 O interesse da licitante cm interpor recurso dcvcrá scr manifestado. através
do sistema e letrôn ico. imed iatamente após o enccrralllcn to da f~lse com pet it iva do
pregão. quando Ihc será concedido o prazo de três dias p,lra apresentação das razões do
recurso. ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contra-razões em
igual prazo que correrú a partir do prazo da(s) recorrente(s).

tO.2 As razões e contra-razões de recurso poderão. f~lCultativamente. ser
enviadas para o e-mail coordenacao@creflto7.org.br ou para o fax 71 3341-0721. sendo
que o recebi mento por estas vias será dev idamente conli rmado pe la Ad m in istração (data
exata. nOde pági nas. etc.).

tO.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ú
vencedora.

tO.4 O acolhimento do recurso importarú a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

XI- DA AD,JlJDICAÇAo, DA IIOIVIOLOGAÇAO E DA CONTRATAÇAo

tI.l Não havendo recursos. o Pregoeiro adjudicarú o objeto do certame à
licitante vencedora. com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
Havendo interposição de recursos e após o julgamento do mérito. a autoridade superior
adjudicará e homologará o procedimento.

11.2 Ullla vez homologado o resultado da licitação. scrá a licitante vencedora
(adj ud icatária) con vocada. por escri to. para assi natura do con trato. o que deverá ocorrer
em um prazo máximo de 48hs após convocação

t 1.3 Deixando a adjudicatária de assinar o contrato no prazo fixado. poderá o
Pregoeiro. sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas. examinar as ofertas
subseqüentes e a qualificação das licitantes. na ordem de classificação. e assim
sucessivamente. até a apuração de uma que atenda ao Edital. sendo a respectiva licitante
declarada vencedora.

XIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12. I Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente. cujo
número e agência deverão ser inforlllados pela adjudicatária na assinatura do contrato.

12.2 O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias. contados da verificação de
conlormidade do objeto com as obrigações contratuais.

12.3 Os prod utos deverão ser acei tos. da segu inte forma:
a) PROVISORIAI'v1E ITE: no ato da entrega. para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aquelas estabelecidas no Termo de
Referência e na proposta comerciai:
b) DEFl ITIVAI'v1ENTE: no prazo de até OS (cinco) dias llteis. contados do
recebimento provisório. após a verillcação das cspccillcações c quantidades dos
materiais. med iante termo c ircunstanc iado a ser e laborado por serv idor ou com issão
especialmente designada pela Autoridade competente.

XIII- DAS PENALIDADES

mailto:coordenacao@creflto7.org.br
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13. I A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou
condições do presente [ditai ficará sujeita às penalidades previstas abaixo. observando-
se o direito ao contraditório e a ampla del"esa.

13.2 De conl'ormidade com o ar!. 86 da Lei n" 8.66619:1. a contratada. garantida a
prévia del'esa. ficará sujeita à multa de IIYo (um por cento) sobre o valor contratado. por
dia de atraso em que. sem justa causa. não cumprir as obrigações assumidas, até o
máximo de 20 (vinte) dias. sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n°
8.666/93,

13.3 Nos termos do ar!. 87 da Lei n° 8.666/9:1. pela inexecução total ou parcial
deste Contrato. a contratada. garantida a prévia delcsa. ficarú sujeita às seguintes
sanções:

a) advertência:
b) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato:
c) suspensão tem porúria de part ic ipação em I ic itação e im ped imen to de contratar

com este órgão promotor do certame. por prazo de até 2 (dois) anos:
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pli b Iica em gera I. enq uanto perd urem os mot ivos determ inantes da pun ição ou
até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade. que serú concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base na alínea anterior.

XIV - RECEBIMENTO DO OB,JETO CONTRATUAL

14. I Executado o contrato. o seu objeto serú recebido na forma prevista no art.
73 da Lei n° 8.666/93. dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no
ar!. 74 da mesma lei.

14.2 O recebimento provisório ou delinitivo do objeto do contrato não exclui a
responsabilidade civil pela sua perfeita execução.

14.3 Salvo se houver exigência a ser cumprida pela adjudicatária. o
processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá licar concluído no prazo de
30 (trinta) dias Llteis. contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da
repartição interessada.

XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15. I, As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão correrão à
conta dos recursos especificos destinados consignados na rubrica múquinas e aparelhos
de inl'ormútica do Orçamento para o e,\ercício do ano em curso deste Conselho. rLlbrica
412004. R$ 78.000 (setenta e oito mil reais).

XVI - DISPOSiÇÕES FINAIS

16.1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de documentação relativa à presente licitação.

16.2 A presente licitação somente poderú vir a ser revogada por razões de
interesse pliblico decorrente de l~lto superveniente devidamente comprovado. ou
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anulada. no todo ou em parte. por ilegalidade. de oficio ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.3 O Pregoeiro. no interesse público. poderá sanar. relevar omissões ou erros
puramente formais observados na documentação e proposta. desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. sendo possível a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.4 Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas. eventualmente suscitadas.
relativas às orientações contidas no presente Pregão. poderão ser solicitados. por escrito.
ao Pregoeiro ou através do telefax (71) 3341-41 12. de segunda a sexta-feira. no horário
das 8:30 às 17:00hs. até 03 (três) dias úteis antes da data lixada para abertura da sessão
pública.

Salvador, 29 de agosto de 2012.

~~~
Luana Costa r)eruna

Pregoeira
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I. Servidor

Processador: Intel Quad-Core Xeon E5620
Clock do Processador (GHz): 240
Cache de Processador (L3): 12 MB
Qtde de Processador Suportado: 2
Memória Padrão: 8G B
Memória Máxima: 192GB
Slot de Memória Livre: 16
Slot de Memória Total: 18
Baias de Discos Livres: 5
Baias de Discos Ocupadas:
Disco Máximo: Consulte
Disco Rígido Padrão: 2 TB
Intert~lce de Disco: SATA I-Iot-Plug
Controladora: Smart Array P41 0256 Cache (RA IDO. I. 5 e 10)
Drive de 1.44MB: Não
Mídia Óptica: DVD-Rom
Placa de Rede (Mbps): Dual Gigabit integrada
Porta Paralela: Não
Porta USB: 06
Slot PCI-X: Opcional com Riser Board
Slot PCI Express (pel-E): 6
Fonte de Alimentação: 2 fontes inclusas (redundantes)
Gabinete: Torre
Garantia: 3 anos on site
Peso Bruto: 17
Linha: Servidores
*Observações *
- Acompanha teclado padrão US e mouse (PS/2).

- Este servidor não acompanha Floppy.

- Acompanha cabo de energia padrão IEC.

- Caso precise de cabo padrão NEMA. o cabo I-IP-CABO ENERGIA 1.83M 10A CI3
NBR 14136 novo padrão (AF591 A) é requerido para instalação.

Cabo
Cabo SAS para unidade LTO Interna - AP746A

2. Micro Com putadores

Monitor 19 Polegadas
Processador: Triple Core.
Memória: DDR3 4GBs
1-1D 500G I3s
Placa mãe Com Suporte a:
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VIA VTI708S codec
High Definition Audio
2/4/5.I-channel
Support for S/POIF Out
Support for CD In

"J.
4.
5.
LAN
I. I x Atheros AR8151 chip (10/ I00/ I000 Mbit)
Slots de Expansão
I. I x PCI Express x 16 slot. running at x 16
2. I .\ PCI Express .\ I slot
3. 2.\ PCI slots
Interface de ArmazenélmentoSouth Bridge:
I. I x IDE connector supporting ATA-I 00/66/33 and up to 2 IDE devices
2. 4 x SA TA 3Gb/s connectors supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices
iTE IT8718F chip:
I. I x floppy disk drive connector supporting up to I floppy disk drive
USBSouth Bridge:
I. Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back pane!. 4 via the USB brackets
connected to lhe internai USB headers)
Conectores Internos l/O
I. I x 24-pin ATX main po\\'er connector
2. I x 4-pin ATX 12V powcr conncctor
3. I x floppy disk drive connector
4. I x IDE connector
5, 4 x SATA 3Gb/s connectors
6, I x CPU t~\Il header

Suporte a processadores Dual. Triple. Quad Core,
I, L2 cache varies \vith CPU
Front Side Bus
I. 1333/1066/800 MHz FSB
Chipset
I, North Bridge: Intel@ G41 Chipset
2, South Bridge: Intel@ ICH7
MemáriaODR3:
I, 2 x I ,5V DDIU DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory (Note
I )
2, Dual channelmemory architecture
3, Support for DDR3 1333(0,C)/ 1066/800 MHz memory modules
ODR2:
I, 2 x I ,8V ODR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory (Note
I )
I Dual channelmemory architectun:
3. Support for DDR2 1066(0.C.)/800/667 MHz memory modules
(Note: Mixed mode. populating D[)R2 and DDR3 memory modules simulta- neously is
not supported. Go to GIGABYTE's website for the latest supportedmemory speeds and
meJllory modules.) Gráficos OnboardNorth Bridge:
\. I x O-Sub port
Áudio
I.
2.
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7. I x system t~1Ilheader
8. I x front pane I header
9. I x front pane I audio header
la. I x CO In connector
11. I x S/POIF Out header
12. 2 x USB 2.0/1.1 headers
13. I x serial port header
14. I x clearing CMOS jumper
Conectores Painel Traseiro
I. I x PS/2 keyboard port
2. I x PS/2 mouse port
3. I x parallel port
4. I x serial port
5. I x O-Sub port
6. 4 x USB 2.0/1.1 ports
7. I x R.I-45 port
8. 3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
Controlador I/O
I. iTE lT8718F
Monitoramento I-I/W
I. System voltage detection
2. CPU/System temperature detection
3. CPU/System f~1Ilspecd detection
4. CPU overheating warning
5. CPU/System fan fail warning
6. CPU fan speed control (Note 2)
BIOS
I. 2 x 8 Mbit tlash
2. Use 01' licensed AWARO BIOS
3. Surrart for DualBIOSTM
4. PnP 1.0a. OMI 2.0. SM B(OS 2.4. ACPI 1.0b
Características Exclusivas
I. Support for @BIOS
2. Support for Q-Flash
3. Support for Xpress 810S Rescue
4. Support for Download Center
5. Support for Xpress Install
6. Support for Xpress Recovery2
7. Support for EasyTune (Note 3)
8. Support for Easy Energy Saver (Note 4)
9. Support for SMART Recovery
la. Support for Auto Green
I I. Support for ON/OFF Charge
12. Support for Q-Share
Form Factor
Micro ATX Form Factor: 24.4cm x 21.0cm
Sistema Operacional Windows 7 Professional. em Português. com licença inclusa,
juntamente om o Pacote Ortice 20 10 em português e devidamente instalado.
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- Sistema operacional Android 2.3 Gingerbread ou superior
- Processador Cortex A8 1.2 Ghz
- 131uetooth
- Memória Ram I CJ 13
- Memória interna no mínimo 4GB (Expansível até 32G13)
- Tela de 77 800x480 Resistiva e Multi-touch
- Internet sem fio Wifi (802.11 b/g/n)
- Suporte para Internet 3G
- Acelerador 3D
- Suporte para vídeos em alta definição (480P 1 720P 1 1080P)
- Saída HDMl
- Câmera tl'ontal de 0.3 Megapixels (Serve como webcam. tira fotos e grava vídeos)

Reproduz vídeos nos formatos:
MK V.AVI.RM.RMVB.MP4.MOV.VOB.DAT.FLV.3GP
- Reproduz músicas no formatos: MP3. AAC. OGG. WMA. AMR-NB/WB. FLAC.
WAV. AC3. MIDI. RTTTL/RTX. OTA. i-Melodv e SP-MIDI
- Visualiza imagens nos formatos: FLASH ..IPEG ..IPG.BMP e CJIF
- Suporte Adobe Flash Player
- Suporte para arquivos: PDF. WORD. EXCEL. POWER POINT e TXT
- Função G-SENSOR 3600 (o conteúdo da tela gira conforme a posição do aparelho)
- Outras funções e sonware pré-instalados: Agenda de compromissos. Calculadora.
Latitude. CJoogle Maps. Gravador de voz. Youtube. Gmail. Google Talk. Relógio.
Skype. Facebook. MSN. Google Market. Noticias e clima. Ortice suite. Pesquisa por
voz. Voice e Shelves.
- Idioma: Multi linguagem
- Dimensões: 198 X 120 X 13mm
- Bateria interna 3000 MAI-]
- Microfone embutido
- Conexões: I USI3 2.0 I I Mini USB I I Saída de Audio para fone P2 I I Leitor de
cartão micro SD I
I Saída HDMI
Itens Inclusos:
I - Fonte ai imentação externa 100/240 * 50/60HZ
I - Cabo de dados US 13
I - Fone de ouvido
I - Capa protetora
I - Cabo mini HDMI
1 - Manual

4. HD EXTERNO

- HD Externo de 2 TB
- Capacidade: 2 TB
- Interface de Comunicação: USB 2.0
- Velocidade de Rotação: 7.200 RPM
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- Taxa de Transferência: 480 Mbps
- Compatibilidade: Windows XP Pro. Windows 7 e GNU Linux.
- ButTer mínimo: 8 MB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. MACBOOK

MacBook com processador 2" Geração Core i7 2.4GI--Iz. 4GB de memória. 750GB de
1-10. Tela 17". AMO Radeon 1-10 6770M com 1GB. DVDR W e OS X Lion

Principais Características
Processador Core i7 de quatro núcleos. 2.4Gl-lz.
Tela widescreen brilhante de 17".
4GB de memória DDR3 de I333Ml-lz.
Disco rígido Serial ATA de 750GB. 5400 rpm.

Outras Características
Tela

Tela widescreen brilhante de 17 polegadas (diagonal). retroiluminada por LED.
de alta resolução ou. opcionalmente. tela widescreen antirretlexo. com suporte a
m iIhões de cores Reso luções suportadas: 1920x 1200 (nat iva). 1680x I050, 1280x800,
1152:<720. I024x640 e 800x500 pixels com taxa de aspecto de 16: IO: 1280x I024 pixels
com taxa de aspecto de 5:4: 1280x 1024 com taxa de aspecto expandida de 5:4 ;
1600x 1200. 1024x768. 800x600 e 640x480 pi:<els com taxa de aspecto de 4:3:
1600x 1200. 1024x768. 800x600 e 640x480 pixels com taxa de aspecto expandida de
4:3: 720x480 pixels com taxa de aspecto de 3:2: 720x480 pi.\els com taxa de aspecto
expandida de 3:2.
Processador e memória

Processador Intel Core i7 de quatro nLlcleos. 2.4GHz com 6MB de cache L3
comparti Ihado.

4GB de memória DDR3 de 1333MHz (dois SO-DIMMs de 2GB): dois slots SO-
DIMM com suporte a até 8GB.
Conexões e expansões

Porta de alimentação MagSafe.
Porta Gigabit Ethernet.
Porta FireWire 800 (até 800 Mbps).
Três portas USI3 2.0 (até 480 Mbps).
Porta Thunderbolt (até 10 Gbps).

Entrada de áuelio
Saída de áudio.
Slot ExpressCard/34.
Slot para trava de segurança Kensington.

Comunicações
Reele sem tio Wi-Fi (ele acordo com a especificação 1[:r:T 802.11 n): compatível

com IEEE 802.lla/b/g.
Tecnologia sem tio Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanceel Data Rate).
Ethernet Gigabit 10/100/IOOOBASE-T (conector R.I-45).

Alto-falantes estéreo com subwoofers.
Microfone omnidirecional (localizado abaixo do alto-falante ú esquerda).
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Minijack de entrada de áudio (digital/analógica),
Minijack de entrada de áudio/fone de ouvido (digital/analógica),

Suporte a gráficos e vídeo
Processador grálico AMD Radeon!-lD 6770M com 1GB de memória GDDR5.
Intel !-ID Graphics 3000 com 384MB de SDRAM DDR3 compartilhada com a

memória principal.
Mudança automática de processador gránco.
Dois monitores e espelhamento de vídeo: Suporta simultaneamente a resolução

nativa na tela integrada e até 2560 por 1600 pixels na tela externa. ambos com milhões
de cores.

Cümera FaceTime !-ID.
Porta Thunderbolt.

Saída de vídeo digital Thunderbolt
Saída Mini DisplayPort nativa.
Saída DVI usando adaptador Mini DisplayPort para DVI (opcional).
Saída VGA usando adaptador Mini DisplayPort para VGA AdapteI' (opcional).
Saída DVI Dual Link usando adaptador Mini DisplayPort para DVI Dual Link

suporta Apple Cinema !-ID Display de 30 polegadas (opcional).
Saída de vídeo e áudio !-IDMI usando um adaptador Mini DisplayPort para

HDMI de terceiros.
Entrada

Teclado completo integrado com retroiluminação por LED e 78 (U.S.) ou 79
(ISO) teclas. com 12 teclas de função e 4 teclas de direção (f'ormato "T" invertido).

Trackpad Multi-Touch para controle preciso do cursor. Funções suportadas:
rolamento inercial. esticar. girar. deslizar. deslizar com três dedos. com quatro dedos.
um toque. dois toques e arrastar.
Armazenamento

Disco rígido Serial ATA de 750GB. 5400 rpm.
Slot para SuperDrive 8x (DVD:i:R DL/DVD:j:l~ W /CD-R W).
Velocidade máxima de gravação: OVO-R 8x. DVD+R: DVD-R DL 4x (camada

dupla). DVD+R DL (camada dupla). DVD-RW. DVDI.RW: CD-R 24x: CD-RW 10x.
Velocidade máxima de leitura: 8.\: DVD-R. DVD+R. DVD-ROM: 6x DVD-

ROM (DVD-9 de dupla camada). DVD-R DL (dupla camada). DVD+R DL (dupla
camada). DVO-RW, DVD+RW: 24x CD.
Bateria e energia

Até 7h sem fio na web.
Bateria interna de polímero de lítio de 95 watts/hora.
Carregador MagSafe de 85W com sistema c1egerenciamento c1ecabo.
Porta c1ealimentação MagSafe.

Requisitos elétricos e operacionais
Voltagem: de IOOV a 240V AC.
Frequência: de 50Hz a 60Hz.
Temperatura operacional: 10° a 35°C (50° a 95°F).
temperatura de armazenamento: -24° a 45°(' (-1:1° a I I :1°F).
Umidade relativa: 0(1;)a C)O°;().sem condensação,
Máxima altitude operacional: 10.000 pés.
Máxima altitude de armazenamento: 15.000 pés,
Máxima altitude para remessa: 35.000 pés.
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Softwares
OS X Lion (com Mail. Agenda. iCal. a Mac App Store. iTunes. Safari. Time

Machine. FaceTime. Photo 800th. Mission Control. Launchpad. AirDrop. Resume,
Salvar Automaticamente. Versões. Quick Look. Spotlight. QuickTime e muito mais),

iLife (com iPhoto. iMovie. GarageBand),
Especincações 'récnicas

Cor: Alumínio.
Peso: 2.99 Kg.
Dimensões (LxAxP): 393x25x267 mm.
Garantia de I ano.

Acessórios inclusos
Pano para limpeza da tela.
Carregador MagSafe de 85W.
Conector AC para parede e fio.
Documentação impressa e eletrônica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Impressora de Código de Barras

Método de Impressão: Transferência Térmica/Térmica Direta
Velocidade Impressão: até 102 mm - 4" Polegadas por Segundo
Largura Max.: 104 mm - 4.09" Polegadas
Resolução: 203 DPI
Imprime códigos ID (EA N 13. Code 128 Etc .. ). 20 (PDF417. Aztec Etc .. ) e gráficos
Memória Padrão Mínima: 256 Kbytes RAM: 512 Kbytes FLASH
Programação: EPL 2 (Eltron Programming Language 2)
Interlace de comunicação USB. Serial e Paralela
Aceita Ribbon de até 65 metros de comprimento
Tensão de Alimentação: Universal 90 -265 VAC: 48-63 1-11
Acompanha o software BarOne Lite para design etiquetas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. NoBreak

Característ icas de entrada: Tensão nom inal:
[v] I 15/ I27 /220v

Variação máxima: [V] 82 al45 (Rede 115-127V) Variaçào máxima: [V] 180 a 255
(Rede 220v) Plugue do cabo de alimentação: NBR 14136 IOA
Características de saída:
Potência máxima [VA] 11600
Fator de potênc ia 0.7
Potência Real em Watts: I 120watts
Tensão nominal (V) II 5v
Frequência 60Hz +- I% (para operação bateria)
CaracterÍ st icas gera is:
Microprocessador
Tecnologia True RMS
Partida a Frio. DC Start
Filtro de linha contra distúrbio na rede elétrica.
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Estabilizador de 4 estágio de proteção. Acionamento do inversor: <0.7Ms.
Suporte de Baterias Externas de até 80Ah por 24 Vdc.
Refrigeração: Cooler Interno sempre ativo
Rend imento 95% (para operação rede) e 87°IcJ(para operação bateria).
Bateria interna: 2 baterias 12Vdc 7 Ah.
Painel LCD de 3 dígitos.
Botão Menu para visualizar operações do Nobreak
Tensão de entrada. potênc ia ut iIizada. carga de baterias.

Botão de Liga e Desliga Temporizado . Tecla Mudo
Leds com indicação de Rede. Operação em Bateria. etc.
Forma de onda do inversor. Senoidal Modificada (Retangular PWM)

Numero de Tomadas: 8 padrão NBR 14136
Saída para conexão Inteligente: 1 usb padrão
Autonomia de até 70 Minutos baseada em: I PC on bord I Monitor LCD 17". I
Impressora jato de tinta.
Sistema de Gerenciamento de funções do Nobreak via conexão USB.
Dimensões aproximadas: 206 x 146 x 395mm (A x L xP)

Peso Bruto aprox imado (com bateria): IGKg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Toneres originais

Toneres Black CB540A
Toneres Cyan CB541 A
Yellow CB542A
Magenta CB543A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Toneres originais

Cartucho de tonel" original Xerox lOGRO1374 pl Phaser 3250

Dados técnicos

5.000 impressões com S<Yo de cobertura

Compatível com as seguintes impressoras:
Phaser 3250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Switches

Os Switches devem fornecem a combinação ideal de preço. desempenho e recursos em
uma solução criada especificamente para pequenas empresas. Este amplo portfólio de
switches econômicos e gerenciados oferece uma hase forte para dar suporte à rede da
sua em presa.
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Os switches devem oferecem:
Alto desempenho e conliabilidade: obtenha a alta disponibilidade e o

desempenho de que precisa para dar suporte a aplicativos vitais. reduzindo o tempo de
inatividade.

Recursos avançados: controle o tráfego de rede com recursos avançados. como
qualidade de serviço (QoS). roteamento estático da camada 3 e suporte a IPv6.

Configuração e gerenciamento fáceis: ferramentas intuitivas baseadas em
navegador. recursos de implantação em massa e recursos consistentes em todos os
modelos simplificam a configuração e a instalação.

Solução ecológica: os switches otimizam o uso da energia de forma eficiente
sem com prometer o desem penho.

Tranquilidade: todos os switches Cisco série 300 são protegidos por toda sua
vida útil pela Cisco Limited Lifetime

Hardware Warranty. que inc Iu i substitu ição avançada do prod uto.
Aplicações
- Alta performance e confiabilidade
- Comunicação integrada
- Conectividade altamente segura para convidados
- Conectividade segura para escritórios
- Conectividade segura sem-fio
- Controle de tráfego de rede com I'unções avançadas:
- Serviço de Qualidade (QoS)
- Layer 3 Static Routing
- Suporte IPv6
- Instalação e gerenciamento facilitados
- Otillliza gastos de energia sem comprometimento de performance
Especificações do Produto
- Portas Fast Ethernet: 48
- Portas Gigabit: 2
- Portas Combo: 2
- Capacidade de S.\vitch: 17.6 Gbps
- Spanning Tree (STP. RSTP. MSTP): +/+/+
- VLAN: 256
- Filas de Prioridade QoS: 4
- IGMP Snooping
- Static Layer 3 Routing
- IPv6 Support
- 802.1.\
- ACL: l~l-IA
- SNMP: v 1.2.3
- Tabela de Endereços MAC: 8000
- Tecnologia de Eficiência de Energia
- Não-Empilhável
- Interface de Gerenciamento Web
- Montável em Rack de 19"
O que Acompanha o Produto:
- Switch Gerenciável
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- Manual Completo
- CD de Instalação
- Cabo Serial de Dados
- Cab de Energia
- 4 Pés de Borracha
- Abas para Fixar em Rack cl Parafusos Inclusos
- Certificado de Garantia CISCO Life-Time
- Nota-Fiscal Eletrônica

I I. Cabo UTP - CA T 5

Os cabos de uso interno deverão exceder os requisitos standards de performance para
categoria SE da norma TIA/EIA-568-B.2. Deverão garantir sua aplicação para tráfego
de voz, dados e imagem e sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as
especificações normalizadas para garantir suporte às aplicações como Gigabit Ethernet,
100Base-Tx. 100 Mbps TP-PMD. ISDN. vídeo analógico e digital e Voz sobre IP
(VoIP) analógico e digital. para cabeamento primário e secundário entre os painéis de
distribuição (patch panels) ou conectores nas áreas de trabalho.
Requisitos mínimos obrigatórios:
\) Possuir identificação nas veias brancas dos pares correspondentes a cada par:
2) Cabo par trançado. UTP (Unshielded Twisted Pai r). 24 AWG x 4 pares.
composto por condutores de cobre sólido. isolamento em poliolefina e capa externa em
PVC não propagante a chama:
3) Possu ir c lasse de llamabi Iidade CMim pressa na capa. com o correspondente
nllmero de registro (file number) da entidade Certi licadora (LJ l~):
4) Possuir impresso na capa externa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva
categoria (catSE).
5) Possu ir cert ificação de performance con forme especi fica a norma
ANSI/TIA/EIA-S68B.2.
6) Deverá ser fornec ido na cor azul.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Capa para conectores R.l45 ( na cor azul)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
\3. Conectores RJ- 45

Todos os conectores RJ-45 Macho de uso interno deverão exceder os requisitos
standards de performance para categoria SE: da norma TIA/[IA-5CJ8-13 e a ISO \1801 e
deverão garantir sua aplicação para tráfego de voz. dados e imagem e sistemas que
requeiram grande margem de segurança sobre as especilicações normalizadas para
garantir suporte às aplicações como Gigabit Ethernet. 100Base-Tx. I (lO Mbps TP-PMD,
ISDN. Vídeo analógico e digital e Voz sobre IP (VoIP) analógico e digital.

Requisitos mínimos obrigatórios:
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I) Os conectores RJ-45 Macho consistirão de uma carcaça em policarbonato
transparente:
2) Os conectares RJ-45 macho deverão vir com um alinhador para os condutores
do cabo. possibilitando um menor destrançamento dos condutores.

14. Impressora Térmica móvel
Compatível com Android
Emulação: ESC 1 POS
• mecanismo de impressão: FTP-638MCL I03
• Método de impressão: térmica-line método de ponto
• A estrutura de pontos: 576 pontos por linha
• Dot pitch (horizontal): 0.125 mm (8 pontos 1 mm) - densidade Dot
• Dot pitch (Vertical): 0.125 mm (8 pontos 1 mm) - campo de alimentação de linha
• Área de impressão eficaz: max 72 milímetros
• Sistema de alimentação de papel: passo
• Velocidade de impressão: 60mm/sec múxima. (480 dot linha 1 seg.) Com 8,5 V

- Vida útil da cabeça
* Resistência Pulso: 100 milhões de pulsos 1 ponto (nas nossas condições padrão).
* Resistência à abrasão: 50 I<m de papel que viajam à distância (taxa de impressão: 25%
ou menos)

• Fontes de fonte A: 12 x 24 pontos. 48 caracteres por linha
• Fonte 13:9 x 16 pontos. 64 caracteres por linha
• C Fonte Loadable: 12 x 24 pontos. 48 caracteres por linha
• Loadable Font O: 9 x 16 pontos. 64 caracteres por linha
• Fonte E (JIS e Shift-JIS): 24 x 24 pontos. 28 caracteres por linha - versão em japonês
• Font F (G 132312): 24 x 24 pontos. 28 caracteres por linha - versão ch inesa só
• Registro Logo: I Black & White formato BMP (I bit por pixel): Tamanho: 576 x 248
• Impressão de código de barras: EAN 13. EAN 8. Código UPC-A. UPC-E. Codebar.
Code 39. Code 128. PDF417. QR
• Memória FLASH: I bit mega
• Memória RAM: 36864 bytes (opção 131 072 bytes)
• Interfaces: RS-232 interface. tipo RS-232C. max 115200 brs
• lntert~\ce USB. tipo US13 v 1.1. compatível com 2.0
• interface 13ludooth (orcional)
Cabos de interface RS-232 cabo
• mini USB A para mini US13 B cabo (opcional)

- Opções Contiguração
• Leitor de Cartão Magnético - 3 cabeça pista. IS078 \ I (opcional)
• Leitor de Smart Cardo ISO 7816-1/2/3 (opcional)
• Leitor M IFARE. ISO 14443-A (opcional)
• Slot para cartão SD para cartão SD (opcional)

• Capacidade da bateria: de impressão de 30 000 linhas por carga

- Muda a operação
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• Botão LF - alimentação de papel. auto-teste. de modo Dump
• Botão ON/OFF- Ligar e Desligar

- Papel recomendado
• Largura mm. 80 ou 58/()O
• Illm de diâmetro. 50
• Espessura. Um 60 a 100 (algum papel nesta t~\i.\a não pode ser utilizado por causa de
características do papel)
• Padrões de segurança e EM I "Drop" teste - até I IO cm e "impermeáveis"
• Temperatura de operação: O o C a + 50 o C
• Umidade de operação:
• RI-! 20 a 85% (sem condensação)
• Temperatura de armazenamento: -20 o C a + 60 o C
• Umidade de armazenamento: 5 a 95% RI-! (sem condensação)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Patch Panel

N° de Portas: 48
Patch Panel de Alto Desempenho
Painel Frontal com 48 tomadas R.I 45 Fêmea
Fixação padrão 19 slot
Conexões traseiras do tipo 110 IDe. com identificação individual das portas
Categoria SE
Excede as especificações ElA/TIA 568
Próprio para organização de sua rede de dados
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Netbook

/RAM4GB/HD320GB/LED 10-
as seguintes característicascom

COMPUTADOR NETBOOK( 1.8Gl-!z
IPOLEGADAS/BATERIA6HORAS) mínimo
mínimas exigidas:
Estação de Trabalho Avançada e Condicionais RoHS
(1) PLACA PRINCIPAL:
(1.1) Processador 1.8GHz ou superior:
(1.2) Oferecer suporte à tecnologia de comunicação sem tio aderentes aos padrões IEEE
802.11 :
( 1.3) Não serão aceitos processadores de Desktop:
(1.4) Não serão aceitos placas mãe de marca diferente a dos processadores:
(1.5) Portas disponíveis no dispositivo:
(1.5.1) no mínimo 3 (três) portas USB 2.0 ou superior:
(1.5.2) I entrada para microfone externo (padrão P2 / 3.5 mm):
(1.5.3) \ entrada para cartões de memória:
(1.5.4) I saída para fone de ouvido (padrão P2 / 3.5 mm):
(1.5.5) I conecto!" R.I-45:
(1.5.6) Saída VGA. \5 pinos:
(1.6) Oferecer suporte às funções SHUTDOWN DISPLA Y (desligamento da tela após
um
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período de inatividade do teclado) e SHUTDOWN DISI< (desligamento do motor do
disco rígido
após um período de inatividade):
(1.7) Com chip de segurança TPM (Trusted Platform Module). versão 1.2 ou Superior;
(1.8) Leitor de Cartão:
(1.8.1) MS. MS-PRO. SD. MMC:
(2) INTERFACES:
(2.1) Interface de som com alto-l~llantes stereo embutidos no computador com potência
mínima de 1.5W. microfone integrado ao gabinete. entrada para microfone e saída para
fone
de ouvido:
(2.2) Interface tipo Serial ATA. ou Superior. que permita gerenciar a unidade leitora de
m íd ia
óptica especi licada:
(2.3) Possuir. no mínimo. 3 interfaces USB 2.0 ou superior:
(2.4) Possuir I (uma) porta R.I-45 para a placa de rede:
(2.5) Possuir I (um) conector DC-IN para adaptador Ac:
(3) MEMÓRIA RAM:
(3.1) Memória RAM. tipo DDR3-SDRAM de I066MHz ou Superior. com. no mínimo.
2 (dois)
GigaBytes:
(4) UNIDADE DE DISCO RíGIDO:
(4.1) Uma unidade de disco rígido interna compatível com a controladora. com
capacidade de
armazenamento de. no mínimo. 320 (trezentos e vinte) Gigal3ytes. interface tipo Serial
ATA de
150MB/s ou Superior e velocidade de rotação de. no mínimo. 5.400 rpm:
(4.2) Tecnologia de pré-t~liha S.M.A.R.T (Self-Monitoring. Analysis and Reporting
Technology)
incorporada:
(5) VíDEO:
(5.1) Tela Plana com tamanho mínimo de 10 Polegadas e máximo de 11.6 Polegadas;
(5.2) com Tecnologia LED. com resolução minima de 1024 x 600 pixel:
(5.3) Webcam VGA. integrada. de no mínimo 0.3 MegaPixel:
(5.4) Economia de Energia:
(5.4.\) EPA Energy Star:
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIAS:
(6.1) A Fonte de Alimentação. acompanhada de adaptador externo para corrente
alternada.
oferece suporte às tensões de entrada de 110 e 220 Volts (+-10% 50-60Hz). com ajuste
automát ico. não sendo perm it ido o uso de nenh um d ispos it ivo trans formador externo. A
tensão de saída da fonte deverá ser compatível com a tensão de entrada suportada pelo
netbook:
(6.2) O cabo de alimentação oferece plug de acordo com o padrão utilizado no Brasil.
especi ficado pela N BR 14136:
(6.3) Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-íon). com 6 (seis) células. no mínimo. e
atingir
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uma autonomia mínima (tempo de descarga) de 6 (seis) horas. comprovada pelo
software
Battery Eater no modo Classic. conforme procedimento descrito no Anexo
PROCEDIMENTOS
DE ME SURAÇÃO DE DESEMPENHO:
(6.4) Possu ir travas e/ou conexões que perm itam a remoção da bateria de forma FÁ C IL;
(7) TECLADO:
(7.1) Teclado AS T 2 (Português):
(8) DISPOSITIVO APONTADOR:
(8.1) Dispositivo Apontador Integrado tipo TOUCI-IPAD integrado no gabinete. com
dois
botões integrados e uma área para a função SCROLL (botão dc rolagcn,):
(9) INTERFACE DE: REDE ETHERNET/FAST ETHE:R ETI GIGABIT ETHERNET:
(9.1) Placa de Rede. com velocidade de 10BASE-T/I00BASE-TX Mbits/s. compatível
com os
padrões Ethernet e Fast-Ethernet. autosense. full-duplex. plug-and-play. configurável
totalmente por software. com conector padrão RJ-45. integrada ao hardware:
(10) INTERFACE DE REDE WIRELESS:
(10.1) Rede sem tio IEEE 802. I I b/g/n TM:

(10.2) Interface de comunicação wireless que implemente os padrões 802.11 b, 802.11 g
e
802.1\n. protocolos 802.lIi (WLAN security. TKIP e AES). WEP 64 e 128. WPA,
WPA2. IEEE
802.\1 (Wired Equivalent Privacy) e IE:EE 802.1 x:
(10.3) A interface deverá ser integrada ao hardware:
(10.4) Não serão aceitas adaptações com dispositivos USB. cartões extcrnos padrão;

PESO:
(13.1) O netbook deve pesar. no máximo. 1.25 Kg (um kilo e vinte e cinco gramas).
Este peso inclui o equipamento. sua bateria oficiai:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Impressora Multifuncional Laser Color

Sistema de Impressão Laser
Função Impressão. cópia. digitalização e fax
Velocidade de Impressão em Preto Em preto branco (carta):21 ppm.
Velocidade de Impressão em Cores Em cores (normal): até 2\ ppm. Capacidade de
Bandeja ( Entrada )Sandeja I: 50 folhas: Bandeja 2: 250 folhas Formato do papelA4,
carta. Oficio. envelopes. cartões postais: fotografia. sulite: Ciclo Mensal de 1000 á 2500
páginas Impressão Frente e Verso ( Duplex )Manual (suporte a driver fornecido)
Conexão USB 2.0. I host usb. Ethernet 101 I00 com fio embutida com I porta RJ-
\1 Memória 160 MS Quantidade de Cartucho Coloridos3 Sistema Operacional
Compatível Microsoft@ Windows@ 7(32 e 64 bits). Windows@ Vista (32 e 64 bits).
Windows@ XP de 32 bits. Windows@ Server 2008 (32 e 64 bits), Mac OSX
10.5.8.10.6. Limpus Linux(9.4.9.5). Red I-Iot Enterprise Linux 5.0. Suse
Linux( 10.3.11.0.11.\ 1.1.1\.2). Fedora(9.9.0.1 0.1 0.0.11.0.1 1.12.12.0).Ubuntu
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(8.04.8.04.1.8.04.2.8.\ 0.9.04.9.1 0.1 0.04). Debian(5.0.5.0.1.5.0.2.5.0.J) Hpux 11 e

Solaris8/9. WirelessNão
Alimentação
Fonte de AlimentaçãoFonte de alimentação integrada
Consumo de Energia 460 waUs ativo. 27waus no modo repouso. 9.2 waUs em espera
Certificação de Consumo de EnergiaMoclelos qualidficaclos Energy Star

Ivo Silva Santos
Assessor de Informática
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ANEXO 11

DECLARAÇAo

Declaramos. em atendimento ao edital da licitação modalidade Pregão n.o __ /__ -

Cretito-7 . que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho. salvo na condição de aprendiz. a partir de 14

anos. nos termos do inciso XXXIII do art. 7 o da Constituição Federal e inciso V.

art.27. da Lei 8666/1993. com redação determ inada pela Lei n° 9.854/1999.

Local e data _

Assinatura do representante legal

Identiticação da empresa (carimbo)
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ANEXOIll
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO PARA FORNECIMENTO
DE 13ENS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO
REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL DA 7"
REGIÃO E A EMPRESA,
(-------)

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7" Região - CREFITO,
CNP J \6.300.642/0001-46. situado na Avenida Tancredo Neves. Edf Esplanada Tower.
n939. si \ 0\, bairro Caminho das Árvores. Salvador. Bahia. neste ato representado por
seu Presidente Dr. José Roberto Borges dos Santos. casado. brasileiro. CREFITO 576-
F. CPF 095.285.805-30. doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a
empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx devidamente inscrita no CNPJ n.o
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrição estadual n.o xxxxxxxxxxxxxxxx. sediada na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. representada neste ato xxxxxxxxxxxxxxxxxx. RG n°
xxxxxxxxxxxx. CPF nO xxxxxxxxxxxxxxxx doravante denominado CONTRATADA.
resolvem celebrar o presente Contrato. com fulcro na I_ei n.o 8.666. de 21 de junho de
1993 e suas alterações mediante as seguintes Cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93. e nas disposições do Edital de Pregão n°
001/2012.

2. CLÁUSULA SECUNDA

O objeto do presente instrumento é a aqulslçao de equipamentos e suprimentos de
informática. con forme especi ticações contidas no A nexo I do Ed ital de Pregão
Eletrônico n° 00 1/2012. documento que integra este Contrato independentemente de
transcrições.

3. CLÁUSULA TERCEIRA

O valor global do presente contrato é de R$xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx).
sem a incidência de quaisquer custos de qualquer natureza.

4. CLÁUSULA QUARTA

O pagamento será efetuado em trinta (30) dias. contados da apresentação da nota
fiscal/fatura e recibo. mediante o atesto do setor competente. ou por terceiro
especialista pelo CREFITO-7. cujo pagamento será efetuado mediante crédito em
conta corrente da CONTRATADA. por esta indicada para tal fim.

5. CLÁUSULA QUINTA
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o objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com as disposições do Edital de
Pregão Eletrônico n° 001/2012

6. CLÁUSULA SEXTA

Os recursos financeiros serão oriundos da rubrica seguinte 412004

7. CLÁUSULA SÉTIMA

A entrega do objeto desta licitação será feita na sede do CREFITO-7, devidamente
referida no preâmbulo deste Instrumento, ficando a cargo da CONTRATADA todos os
impostos. taxas e obrigações tributárias ou trabalhistas incidentes sobre os bens objeto
do Edital de Pregão Eletrônico n000112012.

8. CLÁUSULA OITAVA

O presente contrato poderá ser rescindido por convenlencia administrativa, ou por
descumprimento por parte da CONTRATADA de qualquer clausula contratual
independente das penalidades cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA

A CONTRATADA sujeitar-se-á. em caso de inadimplemento de suas obrigações às
seguintes punições. que poderão ser aplicadas de forma distinta ou cumulativa. sem
prejuÍzo de sua responsabilidade civil e penal:
a) Advertência
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. em caso de recusa do
licitante em assinar o instrumento contratual em 48 (quarenta e oito) horas, contadas da
data e horário de sua convocação.
c) Multa de 0.3% (três décimos por cento) ao dia. até o trigésimo dia de atraso na
execução das instalações dos bens adquiridos sobre o valor do contrato.
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. em caso de: atraso superior a 30
(trinta) dias na execução do serviço de instalação dos bens adquiridos: desistência de
entregar o material ou realizar o serviço de instalação dos bens adquiridos.
e)Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
este órgão promotor do certame. por prazo de 2 (dois) anos.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral. enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
Parágrafo Primeiro - Sem prejuízo das penalidades listadas nas alíneas anteriores, é
plena aplicação. ainda. a penalidade tixada no item 13.1 do Edital do Pregão Eletrônico
n° 002/20 I I.
Panlgrafo Segundo - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de
outra. cuja aplicação é ato de poder de policia legitimo do gestor público.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA

o CREFITO-7 exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato de modo a
assegurar o efetivo cumprimento da execução do objeto contratado. podendo, ainda.
realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA. efetuando
avaliação periódica. durante o prazo de garantia dos equipamentos na forma prevista no
manual do f~lbricante. quando for a hipótese.
Parágrafo único - A fiscalização referida no ('({jJUI desta cláusula pelo CREFITO-7
não exclui nem reduz a completa responsabi Iidade da CONTRATADA pela
inobservância de qualquer obrigação assumida.

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

É defesa à CONTRATADA a sub-contratação total ou parcial do objeto deste contrato,
bem como sua cessão ou transferência. total ou parcial. salvo se expressa e previamente
autorizada pelo CREFITO-7.

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratadas. os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto. a critério exclusivo da
CONTRATANTE. até o limite legal.
Paragrafo unico - Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de
Termo Aditivo ao presente contrato. respeitadas as disposições da Lei Federal 8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia. por quaisquer das Varas
Federal com petentes na C idade do Sal vador. para d irim ir as d LIV idas ori undas deste
contrato.
E. por assim estarem justos e contratados. assinarem o presente instrumento em duas
(02) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, para
que se iniciem os seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador-BA, xx de xxxxxxxxxxx de 2012.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 7" REGIÃO - CREFIT07

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome (RG) Nome (RG)


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027

