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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

CONVITE Nº. 001/2019 

 

1- DA CONVOCAÇÃO 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

DO ESTADO DO TOCANTINS – SENAR-AR/TO, com sede na Quadra 402 Norte, Av. Teotônio 

Segurado, Conjunto 01, Lote 01 A, Palmas - TO, através da Comissão Permanente de Licitação, nos 

termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, aprovado pela Resolução nº 001/CD, 

22 de fevereiro de 2006 e alterações posteriores, regulamentador das licitações e contratos no âmbito 

do Sistema SENAR, torna público que promoverá LICITAÇÃO sob a modalidade CONVITE, tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando selecionar a melhor proposta para a AQUISIÇÃO DE 

COMPUTADORES, NOTEBOOKS E TABLETS, para atender a demanda dos setores 

administrativos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Tocantins – 

SENAR-AR/TO, conforme discriminado no Anexo I deste edital. Os documentos para participação, 

habilitação e propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação, até o dia, hora e local abaixo 

indicados: 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES              ABERTURA DOS ENVELOPES 

DATA: 21 de FEVEREIRO de 2019              DATA: 21 de FEVEREIRO de 2019  

HORA: 09h30min                           HORA: 09h30min  

LOCAL: SENAR-AR/TO               LOCAL: SENAR-AR/TO 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto do presente Convite à AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS 

E TABLETS, para atender a demanda dos setores administrativos do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural - Administração Regional do Tocantins – SENAR-AR/TO, conforme as 

especificações e quantidades discriminadas no Anexo I deste Edital.  

 

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão atendidas com recursos provenientes da 

Programação Anual de Trabalho do SENAR-AR/TO. 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar deste procedimento licitatório as empresas cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto da licitação, observada à necessária qualificação e desde que sejam atendidos 

os termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, conforme Resolução nº 001/CD, de 

22/02/2006 e alterações posteriores. 
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4.2. Das Restrições à Participação 

 

4.2.1. É vedada a participação direta ou indireta na Licitação: 

a) De empresas que tenham em seu quadro funcionário e/ou dirigente do Sistema SENAR ou 

membro do Conselho Administrativo do SENAR-AR/TO; 

b) De empresas que possuam restrições expressas quanto à capacidade técnica ou operativa, 

personalidade jurídica, idoneidade e regularidade fiscal; 

c) De empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Sistema 

SENAR, durante o prazo da sanção aplicada. 

 

5 - DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE (CREDENCIAMENTO) 

 

5.1. Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório, os participantes poderão credenciar um 

representante, se assim desejar, habilitado por INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO 

ou por PROCURAÇÃO PARTICULAR, para fins de representação nesta licitação, com 

reconhecimento de firma, acompanhado de cópia do contrato social e ou alterações que evidenciam o 

poder de outorga da procuração. 

5.2. O representante da licitante deverá identificar-se com a apresentação da carteira de identidade ou 

documento equivalente. 

5.3. Ninguém poderá participar da licitação representando mais de uma licitante e nem será admitido 

mais de um representante para cada uma delas. 

5.4. O não credenciamento do representante impedirá qualquer pessoa presente de se manifestar e 

responder pela licitante, sem prejuízo de oferecimento dos documentos de habilitação e proposta, 

respeitando o disposto no item 6.1 subsequente. 

5.5. Fica assegurado aos licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos nos 

itens antecedentes, a indicação ou substituição do seu representante junto à Comissão Permanente de 

Licitação. 

5.6. Se a empresa estiver representada pelo seu proprietário ou sócio, assim comprovado, mediante 

apresentação do instrumento constitutivo e quando for o caso, da ata de eleição, fica dispensada a 

exigência da documentação do item 5.1. 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 

6.1. No local e horário estabelecido nesta convocação, os licitantes interessados entregarão os 

envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, em 02 (dois) envelopes fechados, contendo cada um, além do nome, razão social e endereço 

da firma licitante, a designação de seu conteúdo conforme adiante especificado. 

 

a) ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO 

SENAR-AR/TO 
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CONVITE Nº 001/2019 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

b) ENVELOPE “B” – PROPOSTA 

SENAR-AR/TO 

CONVITE Nº 001/2019 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

7 – DA HABILITAÇÃO 

 

7.1. Para habilitação, os interessados deverão apresentar no envelope “A” – HABILITAÇÃO, em 

original, ou cópia autenticada por tabelião de notas ou ainda por publicação em órgão da imprensa 

oficial, os seguintes documentos, não sendo aceito cópia de fac-símile: 

7.1.1. Habilitação Jurídica 

a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual ou do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado e atualizado de acordo com o Código Civil 

Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em se tratando de sociedades comerciais. No caso 

de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus administradores; 

a.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou apresentado em 

documento consolidado; 

a.2) Comprovação da publicação no Diário Oficial dos atos constitutivos para atender ao item 

anterior, quando se tratar de sociedade por ações; 

b) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

c) Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2. Regularidade Fiscal 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

b) Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 

estabelecimento do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 

certame, podendo ser BIC, FIC, Alvará de Funcionamento, Certidão ou documento similar; 

c) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos municipais/ 

distrital relativamente à sede ou domicílio do proponente; 

d) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos estaduais / distrital 

relativamente ao estabelecimento do proponente; 

e) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de quitação de tributos federais, 

incluindo a Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal do Brasil; 
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f) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal; 

g) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de regularidade das Contribuições 

Previdenciárias; 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440/2011. 

7.1.3. Qualificação Econômica – Financeira 

a) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

Licitante; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprove a 

boa situação financeira da empresa, em que fique demonstrado o índice de liquidez corrente (ILC) 

igual ou superior a 1,0 e índice de liquidez geral (ILG) igual ou superior a 1,0, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, cuja apuração dar-se-á através da seguinte 

fórmula: 

Fórmula: ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

ILG = Índice de Liquidez Geral;  

AC = Ativo Circulante;  

RLP = Realizável a Longo Prazo;  

PC = Passivo Circulante;  

ELP = Exigível a Longo Prazo.  

            

Fórmula: ILC = (AC) / (PC) 

 ILC = Índice de Liquidez Corrente 

OU 

 

b.1) Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo não inferior a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, a qual será exigido somente no caso de a licitante 

apresentar resultado inferior a 1,0 (um) no índice de liquidez corrente (ILC); 

b.2) Quando a licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço anual será 

substituído por balanço parcial (de abertura ou intermediário) e demonstrações contábeis relativas ao 

período de seu funcionamento. 

c) Os documentos extraídos via Internet poderão, se assim a Comissão de Licitação decidir, 

serem confirmados pela sua autenticidade do Órgão emitente; 

d) Com exceção do documento exigido no item 8.2.1, todos os demais documentos deverão 

estar dentro do prazo de validade. Os documentos para os quais o prazo de validade não estiver 

mencionado explicitamente, somente serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias antes da 

apresentação dos documentos de habilitação e propostas. 

7.1.4. Qualificação Técnica 
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a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

que comprove que a licitante desempenha de maneira satisfatória atividade pertinente compatível com 

o do objeto, comprovando assim a capacidade técnica da empresa para prestação dos serviços. 

8 - DAS PROPOSTAS 

 

8.1. A proposta deverá ser apresentada no Envelope “B” – PROPOSTAS, na forma prevista no item 

6 do Edital e Anexo I (minuta de proposta de preços), atendendo os seguintes requisitos: 

a) Ser editada na forma eletrônica de textos, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, conter o nome 

da proponente e a referência a esta Licitação; 

b) Ser entregue no local, dia e hora estabelecidos neste Edital; 

c) Ser assinada em sua parte final, e rubricadas em todas às folhas por representante legal da 

licitante; 

d) Ter indicação de prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data marcada para o recebimento dos envelopes, ficando estabelecido que, na omissão ou 

dúvida deste, prevalecerá esse prazo; 

e) Apresentar na proposta preços unitários, total por item e global, em moeda corrente nacional, 

com duas casas decimais, por algarismo e por extenso; 

f) DECLARAÇÃO de que, no preço apresentado, já esta inclusa toda e qualquer despesa, não 

cabendo ao SENAR nenhum outro pagamento adicional; 

g) Não serão aceitas propostas enviadas via fax ou outro meio além do especificado; 

h) Para resguardo de direitos da Comissão de Licitação e das licitantes, e para maior agilidade nos 

procedimentos de abertura, recomenda-se que as folhas das pastas da proposta estejam 

numeradas em ordem crescente. 

i) A proposta de preços que apresentar divergências entre os valores numéricos e por extenso, 

erros de cálculos e de digitação, poderão ser corrigidas a critério da Comissão de Licitação, expostas 

as ocorrências em ata. 

j) Durante o certame a Comissão de Licitação poderá solicitar ou permitir o esclarecimento 

quanto às marca/qualidade dos produtos ofertados. Caso ocorra dúvidas quanto à qualidade do(s) 

serviços(s) ofertado(s) pela licitante classificada com o menor preço no item, a Comissão de Licitação, 

poderá suspender a sessão e solicitar amostra(s) do mesmo, para comprovar a qualidade exigida no 

produto ofertado. 

 

9 - DOS CRITÉRIOS RECEBIMENTO, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO 

 

9.1. Às 09h30min, do dia 21 de fevereiro de 2019, na sala de reunião do SENAR-AR/TO, na 

presença dos proponentes e demais pessoas que queiram assistir a abertura da documentação e das 

propostas apresentadas pelos licitantes, será iniciada a reunião pela presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, presentes os demais membros que a compõe, ocasião em que serão recebidos 

os envelopes contendo a “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”. 

9.2. Primeiramente se fará o “CREDENCIAMENTO” dos representantes legais das empresas. 
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9.3. Após, credenciados os licitantes, serão abertos os envelopes contendo a “DOCUMENTAÇÃO”, 

onde será observado o conteúdo da mesma e se está em conformidade com o exigido no Edital, que 

serão rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelos representantes das licitantes 

presentes. 

9.4. Após análise da documentação e classificação dos proponentes, proceder-se-á a abertura do 

envelope contendo as “PROPOSTAS”. 

9.5. As propostas serão abertas na presença dos proponentes habilitados e serão rubricadas pela 

Comissão Permanente de Licitação, bem como pelos representantes das licitantes presentes. 

9.6. A Comissão de Licitação, após verificar se as propostas atendem às exigências estabelecidas neste 

certame e excluir as que divergem, passará ao julgamento e classificação das aprovadas, obedecendo 

ao Critério do “Tipo Menor Preço Por Item”. O julgamento das propostas visará precipuamente os 

interesses do SENAR-AR/TO, consoante dispositivos legais aplicáveis. 

9.7. Será declarada vencedora a empresa que apresentar MENOR PREÇO POR ITEM dos itens 

propostos. 

9.8. Serão desclassificadas: 

a) As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

b) A proposta do licitante que contiver oferta de vantagem não prevista, deixar de apresentar 

informações e documentos especificados, assim como aquela que venha a contrariar os termos do 

presente edital. 

9.9. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

autoridade superior do SENAR-AR/TO poderá determinar à Comissão Permanente de Licitação que 

fixe o prazo, de até 07 (sete) dias úteis, para apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas, escoimadas das causas que ensejarem a desclassificação. 

9.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato 

público, para a qual os proponentes serão convocados. 

9.11. A Comissão de Licitação poderá solicitar pareceres técnicos ou jurídicos a pessoas externas, a 

fim de possibilitar um melhor julgamento. 

9.12. A Comissão de Licitação poderá classificar proposta que contenham omissões ou irregularidades 

consideradas formais, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem 

prejuízos ao SENAR-AR/TO e aos licitantes. 

9.13. Das decisões da Comissão de Licitação caberão os recursos na forma e prazos previstos nos 

artigos 22 e 23 do regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SENAR, conforme item 13 

deste Edital. 

9.14. Feita a classificação das propostas e não havendo a ocorrência de recursos, a Comissão 

Permanente de Licitação encaminhará o processo à Autoridade Superior do SENAR-AR/TO, que 

poderá, a seu critério, adjudicar o objeto ao licitante classificado em primeiro lugar. 
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9.15. Fica estabelecido que o não comparecimento de representantes das empresas no ato do 

recebimento e julgamento das propostas implicará na aceitação do julgamento da proposta vencedora 

pela Comissão de Licitação e demais presentes. 

9.16. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PODERÁ, A SEU EXCLUSIVO 

CRITÉRIO, INVERTER O PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES – “Artigo 

16, Regulamento de Licitações e Contratos do Senar". 

 

10 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

10.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada por tabelião de notas. Não será aceito cópia de fac-símile; 

10.2. Com exceção do documento exigido no item 7.1.1, todos os demais documentos deverão estar 

dentro do prazo de validade. Os documentos para os quais o prazo de validade não estiver mencionado 

explicitamente, somente serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias antes da apresentação dos 

documentos de habilitação e propostas. 

10.3. A não apresentação de qualquer documento solicitado ou a apresentação em desacordo com a 

forma e quantidades estipuladas por este Edital, implicará na automática inabilitação do licitante. 

10.4. Não será permitida a participação de empresas consorciadas, devendo toda a documentação 

apresentada pertencer a um único CNPJ. 

10.5. Em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos para a habilitação que 

não tiverem sido entregues na sessão própria. 

10.6. Os documentos apresentados para habilitação da empresa vencedora ficarão anexados ao 

processo, sendo vedada a possibilidade posterior de retirada ou substituição. 

10.7.  Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais Licitantes ficarão à disposição 

até 10 (dez) dias, após a publicação do resumo do contrato. Caso não sejam retirados, os mesmos serão 

destruídos por esta Comissão Permanente de Licitação. 

 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. Concluído o julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação deverá encaminhá-

la à autoridade superior do SENAR-AR/TO, que homologará o resultado do julgamento e adjudicará o 

objeto ao licitante vencedor, se assim entender viável. 

11.2. A empresa vencedora será notificada para assinatura do contrato, após homologação da 

autoridade superior do SENAR-AR/TO. 

11.3. Após o julgamento da licitação a autoridade competente, mediante despacho fundamentado e até 

a assinatura do contrato, poderá em razão de qualquer fato ou circunstâncias desabonadoras, 

supervenientes, que venham a ser conhecidas, desclassificar os licitantes, que por esse motivo não 
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terão direito de requerer indenização ou ressarcimento, ficando ainda sujeitos as sanções previstas no 

Regulamento de Licitações do Sistema SENAR. 

11.4. Após a fase da habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

12 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

12.1.Os computadores, notebooks e tablets deverão ser entregues da seguinte forma: 

12.1.1. Os equipamentos solicitados deverão ser entregues, em até 30 (trinta) dias corridos, após 

a Autorização de Fornecimento devidamente preenchida e assinada pela Superintendência do SENAR-

AR/TO. 

12.1.2. Os computadores, notebooks e tablets deverão ser entregues na sede do SENAR-AR/TO, 

situada na Quadra 402 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, lote 01-A, na cidade de 

Palmas/TO ou outro local a ser designado, conforme quantidade prevista na Autorização de 

Fornecimento, sob a presença de um técnico da área de TI da instituição, que fará a verificação e 

validação dos equipamentos entregues. 

12.1.3. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens 

individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem, 

acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações 

técnicas. 

12.1.4. A Contratada substituirá qualquer bem adquirido e entregue com defeito ou vício na 

fabricação, por outro com a qualidade exigida, sem qualquer ônus para o SENAR-AR/TO, obedecendo 

aos regramentos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90. 

13 – DOS RECURSOS 

 

13.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso por escrito à autoridade 

imediatamente superior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme preceitua o artigo 22 do 

Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SENAR. 

13.2. Os recursos advindos de atos praticados pela comissão Permanente de Licitação, quando da 

habilitação dos licitantes, assim como do julgamento das propostas, terão efeitos suspensivo, de 

conformidade com o disposto no artigo 24 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema 

SENAR. 

13.3. Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data final para sua 

interposição, pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência, de acordo com o que 

dispõe o art. 23 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SENAR. 

13.4. É defeso a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação, utilizando-se de 

recursos. Todavia, se estes forem meramente protelatórios, serão aplicadas às sanções previstas no 

Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SENAR. 
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13.5. Os recursos deverão ser elaborados com a observância dos seguintes requisitos: 

a) Datilografados ou digitados, sem emendas, entrelinhas ou rasuras e devidamente 

fundamentados; 

b) Assinados pelo representante legal da licitante; 

c) Entregues no setor de protocolo, endereçados a Comissão Permanente de Licitação do 

SENAR-AR/TO, com endereço na Quadra 402 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 01 

A, Palmas - TO. 

 

14 - DO CONTRATO E DA ASSINATURA 

 

14.1. A contratação será formalizada através de Contrato, parte integrante deste Edital. 

14.2. A licitante vencedora que for convocada para assinatura do instrumento contratual e não o fizer 

dentro do prazo máximo, de 05 (cinco) dias, perderá o direito à contratação, bem como poderá sofrer a 

aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da contratação e ficar 

temporariamente suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o SENAR-AR/TO 

pelo período de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos. 

14.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo SENAR-AR/TO. 

14.4. No caso de descumprimento de prazo estabelecido, será facultado ao SENAR-AR/TO convidar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados. 

14.5. É de responsabilidade do Contratado as despesas referentes a registros ou outras quaisquer, seja 

de que natureza forem, as quais incidam ou venham a incidir sobre o Contrato. 

 

15 – DAS PENALIDADES 

 

15.1. De acordo com o art. 30, incisos I, II e III do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, 

o adjudicatário que se recusar injustificadamente em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor previsto da contratação; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o SENAR-AR/TO por período 

de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SENAR-AR/TO enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.1.1 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima poderão ser aplicadas juntamente 

com a da alínea “b”. 
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15.1.2 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 

defesa por parte do licitante/contratado, na forma da Lei. 

 

16 – DA RESCISÃO 

 

16.1. Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, o CONTRATANTE 

fará o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no 

instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a de suspensão do direito de licitar ou contratar 

com o SENAR-AR/TO por prazo não superior a 02 (dois) anos (art. 32 do Regulamento de Licitações 

e Contratos do SENAR); 

a) Por conveniência da Administração do SENAR-AR/TO, havendo consenso entre as partes, 

sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas até a data da rescisão; 

b) Judicialmente, nos termos da legislação; 

c) A rescisão do contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até os 

limites dos prejuízos causados à CONTRATANTE ou a CONTRATADA. 

16.2. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SENAR-AR/TO contratar com 

licitantes classificados em colocação subsequente, observadas as disposições do regulamento de 

Licitações e de Contratos do Sistema SENAR, ou, a seu exclusivo critério, realizar nova licitação. 

 

17 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1. A presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema 

SENAR, não cabendo aos participantes a alegações de desconhecimento, sob qualquer pretexto. 

17.2. Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a 

respectiva abertura. 

17.3. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada com instrumento público de 

procuração, poderá participar da presente licitação representando mais de uma empresa. 

17.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que não o fizer até dois (02) 

dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. 

17.5. A simples apresentação da proposta implicará, automaticamente, na aceitação plena e total das 

condições estipuladas neste edital e dos preceitos contidos no Regulamento de Licitações e de 

Contratos do Sistema SENAR e demais disposições aplicáveis à espécie, ficando consequentemente, 

prejudicada a proposta que contratar, expressamente, seus termos. 

17.6. O(s) interessado(s) que tiver(em) dúvida(s), de caráter legal, na interposição dos termos deste 

edital deverá(ao) encaminhar solicitação por escrito, mediante protocolo, à Comissão Permanente de 

Licitação durante o horário normal de expediente do SENAR-AR/TO, no prazo de até, 02 (dois) dias 

úteis, anteriores a data fixada no item 1 do Edital, as quais serão plenamente respondidas a todas as 

empresas que retirarem o Edital. Não serão aceitas consultas por telefone. 
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17.7. Decorrido o prazo acima, sem que o(s) interessado(s) manifeste(m)-se sobre quaisquer dúvidas, 

pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientes, claros e precisos, capazes de permitir a 

apresentação da documentação e da proposta, não se admitindo reclamações posteriores. 

17.8. O resultado será comunicado a todos os licitantes, através de divulgação no site do SENAR-

AR/TO, após transcorrido o prazo recursal. 

17.9. A Proponente, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a suprir informações acessórias 

decorrentes do presente edital, deverá fazê-lo no prazo de 48 horas, sob pena de desclassificação. 

17.10. O SENAR-AR/TO reserva-se o direito de: 

a) Rejeitar a(s) proposta(s) que não atender(em) ás especificações do presente Convite; 

b) Cancelar o presente certame na forma do artigo 40 do regulamento de Licitações e de 

Contratos do Sistema SENAR. 

c) Transferir, revogar ou anular no todo ou em parte, a presente licitação, antes de efetivado o 

Contrato, sem que em decorrência de qualquer dessas medidas tenham os participantes direito à 

indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 

17.11. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

17.12. Fica eleito o foro da Comarca de Palmas-TO, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente Edital. 

17.13. Constituem parte integrante deste Edital: 

a) Anexo I – Modelo ou Minuta de Proposta; 

b) Anexo III – Recibo de Entrega do Edital; 

c) Anexo IV – Minuta do Contrato. 

 

 

Palmas, 08 de fevereiro de 2019 

 

 

Julyene Escobar Garção 

Presidente da Comissão de Licitação do SENAR-AR/TO 



 
 

 
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS 

 

12 
 

ANEXO I - MODELO OU MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇO 

Convite nº  001/2019 

À Comissão Permanente de Licitação – SENAR-AR/TO 

 Apresentamos proposta de preço comercial AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, 

NOTEBOOKS E TABLETS, para atender a demanda dos setores administrativos do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Tocantins – SENAR-AR/TO, 

conforme especificações a seguir: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

01 COMPUTADOR TIPO I UND 15 R$ xx R$ xx 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS: 

1. PLACA MÃE  

1.1. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou homologado para o mesmo; 

1.2. Deverá possuir no mínimo 02 (dois) slots para memória tipo DDR4 com capacidade para até expansão 

de 32 (trinta e dois) GB; 

1.3. Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x16; 

1.4. Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x1; 

1.5. Possuir no mínimo 02 (dois) slot M.2; 

1.6. Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 1.2 ou superior, 

integrado à placa mãe. 

 

2. BIOS  

2.1. Entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; 

2.2. Possuir senhas de Setup para Administrador e Disco rígido; 

2.3. Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados 

para o equipamento e constantes no CD - ROM/DVD - ROM de drivers e aplicativos que deverá vir 

junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 

 

3. PROCESSADOR 

3.1. Processador de última ou penúltima geração com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 04 (quatro) cabeça 

de leitura (threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.6 GHz; 

3.2. Possuir no mínimo 6 (seis) MB cache e trabalhar na arquitetura 64 bits; 

3.3. A frequência mínima deve ser alcançada sem o uso de recursos de turbo ou overclock; 

3.4. Barramento de 8 GT/s; 

3.5. Extensões de virtualização e instruções SSE 4.1, SSE 4.2 e AVX 2.0; 

3.5.1. Como medida de desempenho, o processador deverá atingir índice de no mínimo, 8040 (High End CPU 

Chart) para o desempenho medido pela Passmark CPU Mark, conforme portal de aferição: 

https://www.cpubenchmark.net. 

 

4. MEMÓRIA RAM 

4.1. Deverá ser entregue com no mínimo 08 Gb (oito gigabytes) de memória RAM instalada; 

4.2. Arquitetura DDR4 de 2400MHz ou superior operando em modo dual channel. 

https://www.cpubenchmark.net/
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5. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

5.1. Mínimo de 01 (uma) unidade de armazenamento principal (interno) de 256 GB (duzentos e cinquenta e 

seis gigabytes), tecnologia SSD (Solid State Drive) ou configuração superior. 

 

6. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA  

6.1. Unidade de DVD±RW ou superior; 

6.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 

6.3. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade; 

6.4. Deve possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 

6.5. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de 

travamento de mídia óptica na unidade. 

 

7. CONTROLADOR DE VÍDEO 

7.1. Interface controladora de vídeo integrada a placa mãe ou superior, com capacidade para controlar no 

mínimo 02 (dois) monitores simultaneamente; 

7.2. Deve suportar no mínimo OpenGL 4.5 e DirectX 12. 

 

8. INTERFACES  

8.1. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrão Gigabit 

Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software com conector 

padrão RJ-45; 

8.2. Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone (podendo ser como combo – 

Entrada Universal) na parte frontal do gabinete, além da conexão de saída de áudio na traseira do 

gabinete; 

8.3. No mínimo 04 (quatro) interfaces USB 3.1 (02 frontal e 02 traseiras) e 04 (quatro) interfaces USB 2.0 

(02 frontal e 02 traseiras) totalizando 08 (oito) interfaces USB e leitor de cartão SD no chassi do 

gabinete, não será aceito a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI; 

8.4. No mínimo 01 (um) conector DisplayPort, 01 (um) conector HDMI e 01 (um) conector VGA. 

 

9. FONTE DE ALIMENTAÇÃO  

9.1. Fonte de alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de 110/220 VAC, com 

ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima 

admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais 

periféricos) com eficiência de no mínimo 85% (80 PLUS) com 50% de carga; 

9.2. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou 

superior, conforme requisitos de sustentabilidade ambiental estabelecidos na IN SLTI/MPOG Nº 01 de 

19 de janeiro de 2010. 

9.3. Deve estar acompanhado com cabo de alimentação padrão NBR 14136. 

 

10. GABINETE  

10.1. Deve ser do tipo Small Form Factor (SFF), com volume de 8.000cm³, será tolerado variação de até ± 

25% do volume do equipamento; 

10.2. A capacidade de volume é medida através da multiplicação da Altura x Largura x Profundidade em 

centímetros cúbicos do gabinete; 

10.3. Gabinete projetado com design específico para trabalhar tanto na posição horizontal quanto na vertical 

sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador; 

10.4. Deve suportar o peso do monitor cotado sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; 

10.5. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de armazenamento e do computador ligado 

(power-on) na parte frontal do gabinete; 

http://www.80plus.com/
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10.6. Deverá ser fornecido alto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. 

O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores; 

10.7. Deverá possuir um slot para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso ao interior do 

gabinete, não sendo aceito adaptações no mesmo; 

10.8. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção 

de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 

 

11. TECLADO  

11.1. Padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua Portuguesa e conector compatível com a interface 

para teclado fornecida para o desktop; 

11.2. Regulagem de altura e inclinação do teclado; 

11.3. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte 

superior do teclado; 

11.4. Teclado com conexão tipo USB, compatível com a interface fornecida pelo desktop; 

11.5. Deve ser do mesmo fabricante do computador. 

 

12. MOUSE  

12.1. Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para 

rolagem; 

12.2. Mouse com conexão tipo USB, compatível com a interface fornecida para o desktop; 

12.3. Deve ser fornecido mouse-pad; 

12.4. Deve ser do mesmo fabricante do computador. 

 

13. SOFTWARES  

13.1. Os equipamentos deverão ser entregues pré-instalados com o Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 

bits (ou versão superior), em português do Brasil, com licença de uso 64 bits, acompanhado de mídias 

de instalação; 

13.2. As mídias fornecidas poderão ser originais da Microsoft ou mídias de restauração da imagem do 

equipamento. 

 

14. MONITOR 

14.1. Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 21,5 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 

16,7 milhões de cores; 

14.2. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1; 

14.3. Resolução mínima Full HD (1.920 x 1080 pixels); 

14.4. Deve possuir no mínimo 03 (três) entradas, sendo 01 (uma) entrada do tipo VGA, 01 (uma) entrada do 

tipo Displayport e 01 (uma) entrada do tipo HDMI. Não serão aceitos adaptadores para atender os tipos 

de conectores solicitados;  

14.5. Deve possuir 01 (uma) porta USB 3.0 Upstream e 02 (duas) portas Downstream padrão USB 3.0. 

14.6. O ajuste de altura deve possibilitar regulações (subir/descer) de no mínimo 10 cm (dez centímetros); 

14.7. O ajuste de giro deve possibilitar que o monitor seja girado em até 90º, podendo ser utilizado tanto na 

posição horizontal ou vertical; 

14.8. Fonte de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, 

com ajuste automático; 

14.9. Deverá ser disponibilizado junto ao monitor 01 (um) cabo de conexão USB Upstream, 01 (um) cabo de 

conexão VGA, 01 (um) cabo de conexão Displayport, 01 (um) cabo de conexão HDMI e 01 (um) um 

cabo de alimentação padrão NBR 14136; 

14.10. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do Computador. 

15. DECLARAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADES 
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15.1. Anexar comprovação de compatibilidade do produto ofertado (informando o código do fabricante) com 

ambiente operacional Microsoft Windows 10 x64, mediante relatório obtido no portal  

https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL ou prospecto do fabricante; 

15.2. O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo 

com, pelo menos, uma distribuição de Linux Kernel 4.4 ou superior; 

15.3. Compatibilidade com EPEAT, comprovada através de atestados ou certidões que comprovem que o 

equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado 

junto ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o equipamento consta 

no site www.epeat.net. 

 

16. OUTROS REQUISITOS  

16.1. Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento ofertado, tal como 

certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes; 

16.2. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações 

neutras das cores preta ou cinza, e manter o padrão de cor predominante do gabinete; 

16.3. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes 

externos e internos de mesmos modelos e marcas. Caso o componente não mais se encontre disponível 

no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante 

nova aprovação; 

16.4. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens 

individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; 

16.5. Gabinete, monitor, teclado e mouse deverão ter o mesmo padrão de cor e marca do fabricante do 

microcomputador ofertado, sendo aceitos produtos em regime OEM; 

16.6. Deverá possuir no site do fabricante, página do modelo do equipamento, na qual são disponibilizadas 

atualizações de drivers, softwares e BIOS. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

02 NOTEBOOK UND 04 R$ xx R$ xx 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS: 

1. ACESSÓRIOS 

1.1. Maleta de couro sintético ou nylon impermeável, do mesmo fabricante do equipamento principal para 

transporte do mesmo e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal. 

 

2. BIOS 

2.1. Possuir senhas de Setup para Sistema, Administrador e Disco rígido; 

2.2. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do 

patrimônio); 

2.3. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. 

 

3. PROCESSADOR 

3.1. Processador de 02 (dois) núcleos reais de processamento e 04 (quatro) cabeças de leitura (threads), com 

frequência inicial de no mínimo 2.2 GHz e cachê L3 de pelo menos 4 (quatro) MB ou superior; 

3.2. Arquitetura 64 bits, com instruções SSE 4.1, AVX 2 e Litografia de no máximo 14 nanômetros; 

3.3. Deve suportar a Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0. 

https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL
http://www.epeat.net/
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4. MEMÓRIA RAM 

4.1. Memória RAM com arquitetura DDR4 de 2133MHz com no mínimo 8 (oito) Gigabytes instalado e 

operando em canal duplo (Dual Channel); 

4.2. Deve possuir dois slots de memória, podendo expandir para até 32 (trinta e dois) GB. 

 

5. CONTROLADORA DE VÍDEO 

5.1. Interface controladora de vídeo integrada a placa mãe com memória compartilhada ou superior; 

5.2. Deve suportar DirectX versão 12 e OpenGL 4.4. 

 

6. INTERFACES 

6.1. Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões 

Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável 

totalmente por software, com conector padrão RJ-45; 

6.2. Controladora de comunicação sem fio, padrão:  

6.2.1. Bluetooth 4.1 

6.2.2. Wireless de banda dupla (2x2) compatível com 802.11ª ac; 

6.3. Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao chassi, com dois botões e uma área sensível ao 

toque que suporte 4 dedos simultâneos; 

6.4. Alto-falantes interno ao notebook; 

6.5. Plugue para fone de ouvido integrado e localizado na parte frontal ou lateral do chassi; 

6.6. Câmera de vídeo HD integrada ao chassi, não sendo aceito adaptadores; 

6.7. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB, sendo que no mínimo uma destas deve ser no padrão 3.1. Não 

serão aceitos adaptadores externos ou hubs; 

6.8. Deve possuir no mínimo uma porta USB Type C; 

6.9. Teclado padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa e iluminação traseira; 

6.10. Possuir nativamente ao notebook, mínimo de 01 (uma) porta HDMI e 01 (uma) porta VGA. 

 

7. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

7.1. Mínimo de 01 (uma) unidade de armazenamento principal (interno) de 256 GB (duzentos e cinquenta e 

seis gigabytes), tecnologia SSD (Solid State Drive) ou configuração superior. 

 

8. TELA DE VÍDEO 

8.1. Tela Plana em LED com tamanho de 14 polegadas e brilho de no mínimo 220 nits; 

8.2. Resolução mínima de 1366 x 768 pixels. 

9. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA 

9.1. Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC 

com ajuste automático; 

9.2. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR-14136; 

9.3. Bateria principal de Íon de Lítio com capacidade mínima de 3 (três) células com mínimo de 40 Wh. 

 

10. CHASSI 

10.1. Produzido nas variações de cores preta, prata ou cinza escuro (grafite); 

10.2. Deve ter peso máximo de 2 Kg, com bateria e discos instalados; 

10.3. Deve possuir as seguintes medidas máximas do equipamento: 

10.3.1. Altura máxima: 2,4 cm; 

10.3.2. Largura máxima: 34 cm; 

10.3.3. Profundidade máxima: 25 cm. 

 

11. SOFTWARES, DOCUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO 
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11.1. Os equipamentos deverão ser entregues pré-instalados com o Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 

bits (ou versão superior), em português do Brasil, com licença de uso 64 bits, acompanhado de mídias 

de instalação. 

 

12. COMPATIBILIDADE E DECLARAÇÕES 

12.1. Anexar comprovação de compatibilidade do produto ofertado (informando o código do fabricante) com 

ambiente operacional Microsoft Windows 10 x64, mediante relatório obtido no portal 

https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL ou prospecto do fabricante; 

12.2. O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo 

com, pelo menos, uma distribuição de Linux Kernel 4.4 ou superior; 

12.3. Compatibilidade com EPEAT, comprovada através de atestados ou certidões que comprovem que o 

equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado 

junto ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o equipamento consta 

no site www.epeat.net; 

12.4. Deve apresentar documento do próprio fabricante que comprove à compatibilidade com as seguintes 

normas: 

12.4.1. EN 60950-1 

12.4.2. EN 55022/55024 

12.4.3. CISPR 22/24 

12.4.4. RoHS 

 

13. OUTROS REQUISITOS 

13.1. Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento ofertado, tal como 

certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes; 

13.2. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes 

externos e internos de mesmos modelos e marcas. Caso o componente não mais se encontre disponível 

no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante 

nova aprovação; 

13.3. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens 

individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; 

13.4. Deve possuir o recurso TPM 2.0 (trusted Platform Module); 

13.5. Chassi e maleta deverão ter o mesmo padrão de cor e marca do fabricante do notebook ofertado, sendo 

aceitos produtos em regime OEM; 

13.6. Deverá possuir no site do fabricante, página do modelo do equipamento, na qual são disponibilizadas 

atualizações de drivers, softwares e BIOS; 

13.7. Deve possuir certificação de proteção contra quedas (MIL-STD-810G). 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

03 TABLET WIFI 128GB UND 02 R$ xx R$ xx 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS: 

1. Predominantemente nas cores prateado ou predominantemente dourado ou predominantemente cinza-

espacial ou predominantemente preto. 

2. Capacidade de Armazenamento de dados: 128 GB (podendo ser utilizado cartão de memória se for 

necessário para alcançar essa capacidade). 

http://www.epeat.net/
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3. Tamanho e Peso:  

 Altura máxima: de 237,3mm a 240 mm 

  Largura máxima: de 169,0mm a 169,5 mm 

  Espessura máxima: de 5.6mm a 7,5 mm 

 Peso máximo: de 386g a 469g 

 

4. Conteúdo da Caixa Cabo USB Carregador USB com tecnologia de última 

geração desenvolvido pela mesma fabricante do tablet, para o carregamento 

rápido bem como a transferência de dados em alta velocidade. 

5. Tela: Tela Multi-Touch de 9,7 polegadas (na diagonal) retro iluminada por LED, com tecnologia IPS 

Resolução de 2048 x 1536 pixels, 264 ppp 

6. Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade Compatível com Tecnologia Pencil 

7. Chip de Processamento: Chip de processamento com capacidade computacional de 1.8GHz Octa 

Core, até a capacidade computacional Chip A10 Fusion com arquitetura de 64 bits. 

 

8. Podendo possuir Coprocessador M10 integrado. 

 

9. Sistema Operacional: O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional pré-instalado e 

desenvolvido pela mesma empresa fornecedora e fabricante do produto. Onde todos os direitos 

autorais do Sistema Operacional sejam reservados ao fabricante do tablet. 

 

10. Câmera, fotos e gravação de vídeo 

Câmera, fotos e gravação de vídeo 

Câmera 

Câmera 8 MP 

Foco automático 

Panorama (até 43 MP) 

HDR para fotos 

Controle de exposição 

Modo contínuo 

Toque para ajustar o foco 

Timer 

Abertura ƒ/2.4 

Lente de cinco elementos 

Filtro IV híbrido 

Retroiluminação 

Estabilização automática 

de imagem 

Fotos com localização 

geográfica 

Gravação de vídeo 

Gravação de vídeo HD de 1080p 

Vídeo em câmera lenta 

Vídeo em time-lapse com 

estabilização 

Estabilização de imagem de vídeo 

Zoom de vídeo 3x 

Vídeos com localização geográfica 

Fotos de 1,2 MP 

Abertura ƒ/2.2 

Flash  

Gravação de vídeo HD de 720p 

Retroiluminação 

HDR para fotos e vídeos 

Modo contínuo 

Controle de exposição 

Timer 

 

11. Conexões sem fio 

12. Modelo Wi-Fi: Wi-Fi (802.11a/b/h/n/ac), duas bandas (2,4 GHz e 5 GHz), HT80 com MIMO 

Bluetooth 4.2 Chamadas Wi-Fi 
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13. Localização: Bússola digital Wi-Fi, GPS e GLONASS 

14. Celular 

 Sensores Touch ID 

 Giroscópio de três eixos 

 Acelerômetro 

 Barômetro 

 Sensor de luz ambiente 

15. Leitor Biométrico: Sensor de impressão digital integrado ao botão de Início 

16. Assistente de comando de voz:  

 Capacidade de usar a voz para enviar mensagens e definir lembretes. 

 Capacidade de usar o viva-voz 

 Capacidade de ouvir e identificar músicas 

 

17. Energia e Bateria 

 Bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade de 32,4 watts/hora 

 Até 10 horas para navegar na internet via Wi-Fi, assistir a vídeos ou escutar música 

 Carga via carregador ou USB do computador 

 Bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade de 32,4 watts/hora 

 Até 10 horas para navegar na internet via Wi-Fi, assistir a vídeos ou escutar música 

 Carga via carregador ou USB do computador: O sistema operacional deve ser Android 9.0/superior ou 

IOS de 12ª geração/superior 

 

18. Reprodução de Audio: Formatos de áudio compatíveis: AAC (8 a 320 Kbps), AAC Protegido HE-
AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible 
(formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), , AIFF e WAV 

19. Limite máximo de volume configurável pelo usuário 

20. Suporte a anexos de e-mail 

 Tipos de documentos que podem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens); .doc e .docx (Microsoft 

Word); .htm e .html (páginas web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Pré-

Visualização e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (texto); .rtf (rich text 

format); .vcf (informações de contatos); .xls e .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics 

21. Requisitos ambientais 

 Temperatura operacional ambiente: 0 a 35 °C (32 a 95 °F) 

 Temperatura não operacional: -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) 

 Umidade relativa: 5% a 95%, sem condensação 

 Altitude operacional: testada até 3.000m (10.000 pés) 

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ .......................................... (.....................................). 
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A proposta de preço deverá ser emitida em papel que identifique à empresa responsável pela cotação 

(timbrado ou carimbo com CNPJ). Devendo conter ainda: dados bancários, validade da proposta, data 

e assinatura do responsável pela cotação.    

       

Local e data. 

(Assinatura com nome completo do responsável autorizado legalmente) 
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ANEXO II – RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL 

CONVITE Nº 001/2019 

 

Razão Social: ___________________________________________________________ 

CNPJ Nº: ______________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Cidade: __________ Estado: ______ Fone: _______________Fax: ________________ 

Pessoa para Contato: _____________________________________________________ 

 

Recebemos da Comissão Permanente de Licitação do SENAR-AR/TO, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local: _______________________, _______ de __________________________ de 2019. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Licitante 

Carimbo com CNPJ 
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

Contrato nº XX/2019 

 

 

Partes: 

 

I – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

DO ESTADO DO TOCANTINS – SENAR-AR/TO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.253.770/0001-05, situado na Quadra 402 norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 

01, Lote 01 A, Palmas-TO, neste ato representado por xxxxxxxxx, (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), inscrita no CPF/MF sob o nº xxxxxxxx e no RG sob o n.º xxxxxxx SSP/xxxx, residente e 

domiciliada em xxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE; 

 

II - ______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

_______________, Inscrição Estadual _________________, com sede na Rua 

_____________________________, nº ___________, Bairro, ______________, na cidade de 

_______________, Estado de ________________, neste ato representada por seu representante legal, 

_____________________________________________, doravante denominada CONTRATADA; 

 

Resolvem celebrar o presente contrato, em consonância com o disposto na Resolução nº 001/CD de 22 

de fevereiro de 2006 e alterações posteriores, regulamentador das licitações e contratos no âmbito do 

Sistema SENAR, de acordo com as cláusulas e condições a seguir estipuladas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E 

TABLETS, para atender a demanda dos setores administrativos do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural - Administração Regional do Tocantins – SENAR-AR/TO, consoante às 

especificações e quantidades discriminadas abaixo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD VALOR UNT VALOR TOTAL 

01 COMPUTADOR TIPO I UND 15 R$ xx R$ xx 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS: 

17. PLACA MÃE  

1.7. Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou homologado para o mesmo; 

1.8. Deverá possuir no mínimo 02 (dois) slots para memória tipo DDR4 com capacidade para até expansão 

de 32 (trinta e dois) GB; 

1.9. Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x16; 

1.10. Possuir no mínimo 01 (um) slot PCI Express x1; 



 
 

 
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO TOCANTINS 

 

23 
 

1.11. Possuir no mínimo 02 (dois) slot M.2; 

1.12. Deverá possuir a tecnologia de segurança Trusted Platform Module (TPM) versão 1.2 ou superior, 

integrado à placa mãe. 

 

18. BIOS  

18.1. Entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; 

18.2. Possuir senhas de Setup para Administrador e Disco rígido; 

18.3. Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados 

para o equipamento e constantes no CD - ROM/DVD - ROM de drivers e aplicativos que deverá vir 

junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante. 

 

19. PROCESSADOR 

19.1. Processador de última ou penúltima geração com no mínimo 04 (quatro) núcleos e 04 (quatro) cabeça 

de leitura (threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 3.6 GHz; 

19.2. Possuir no mínimo 6 (seis) MB cache e trabalhar na arquitetura 64 bits; 

19.3. A frequência mínima deve ser alcançada sem o uso de recursos de turbo ou overclock; 

19.4. Barramento de 8 GT/s; 

19.5. Extensões de virtualização e instruções SSE 4.1, SSE 4.2 e AVX 2.0; 

19.5.1. Como medida de desempenho, o processador deverá atingir índice de no mínimo, 8040 (High End 

CPU Chart) para o desempenho medido pela Passmark CPU Mark, conforme portal de aferição: 

https://www.cpubenchmark.net. 

 

20. MEMÓRIA RAM 

20.1. Deverá ser entregue com no mínimo 08 Gb (oito gigabytes) de memória RAM instalada; 

20.2. Arquitetura DDR4 de 2400MHz ou superior operando em modo dual channel. 

 

21. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

21.1. Mínimo de 01 (uma) unidade de armazenamento principal (interno) de 256 GB (duzentos e cinquenta e 

seis gigabytes), tecnologia SSD (Solid State Drive) ou configuração superior. 

 

22. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA  

22.1. Unidade de DVD±RW ou superior; 

22.2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 

22.3. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da unidade; 

22.4. Deve possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; 

22.5. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de 

travamento de mídia óptica na unidade. 

 

23. CONTROLADOR DE VÍDEO 

23.1. Interface controladora de vídeo integrada a placa mãe ou superior, com capacidade para controlar no 

mínimo 02 (dois) monitores simultaneamente; 

23.2. Deve suportar no mínimo OpenGL 4.5 e DirectX 12. 

 

24. INTERFACES  

24.1. Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrão Gigabit 

Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software com conector 

padrão RJ-45; 

24.2. Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone (podendo ser como combo – 

Entrada Universal) na parte frontal do gabinete, além da conexão de saída de áudio na traseira do 

https://www.cpubenchmark.net/
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gabinete; 

24.3. No mínimo 04 (quatro) interfaces USB 3.1 (02 frontal e 02 traseiras) e 04 (quatro) interfaces USB 2.0 

(02 frontal e 02 traseiras) totalizando 08 (oito) interfaces USB e leitor de cartão SD no chassi do 

gabinete, não será aceito a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI; 

24.4. No mínimo 01 (um) conector DisplayPort, 01 (um) conector HDMI e 01 (um) conector VGA. 

 

25. FONTE DE ALIMENTAÇÃO  

25.1. Fonte de alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de 110/220 VAC, com 

ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima 

admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais 

periféricos) com eficiência de no mínimo 85% (80 PLUS) com 50% de carga; 

25.2. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou 

superior, conforme requisitos de sustentabilidade ambiental estabelecidos na IN SLTI/MPOG Nº 01 de 

19 de janeiro de 2010. 

25.3. Deve estar acompanhado com cabo de alimentação padrão NBR 14136. 

 

26. GABINETE  

26.1. Deve ser do tipo Small Form Factor (SFF), com volume de 8.000cm³, será tolerado variação de até ± 

25% do volume do equipamento; 

26.2. A capacidade de volume é medida através da multiplicação da Altura x Largura x Profundidade em 

centímetros cúbicos do gabinete; 

26.3. Gabinete projetado com design específico para trabalhar tanto na posição horizontal quanto na vertical 

sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador; 

26.4. Deve suportar o peso do monitor cotado sobre o gabinete e possuir base antiderrapante; 

26.5. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de armazenamento e do computador ligado 

(power-on) na parte frontal do gabinete; 

26.6. Deverá ser fornecido alto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir os sons gerados pelo sistema. 

O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores; 

26.7. Deverá possuir um slot para uso de cadeado ou fechadura para controle de acesso ao interior do 

gabinete, não sendo aceito adaptações no mesmo; 

26.8. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção 

de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. 

 

27. TECLADO  

27.1. Padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua Portuguesa e conector compatível com a interface 

para teclado fornecida para o desktop; 

27.2. Regulagem de altura e inclinação do teclado; 

27.3. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte 

superior do teclado; 

27.4. Teclado com conexão tipo USB, compatível com a interface fornecida pelo desktop; 

27.5. Deve ser do mesmo fabricante do computador. 

 

28. MOUSE  

28.1. Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para 

rolagem; 

28.2. Mouse com conexão tipo USB, compatível com a interface fornecida para o desktop; 

28.3. Deve ser fornecido mouse-pad; 

28.4. Deve ser do mesmo fabricante do computador. 

 

http://www.80plus.com/
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29. SOFTWARES  

29.1. Os equipamentos deverão ser entregues pré-instalados com o Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 

bits (ou versão superior), em português do Brasil, com licença de uso 64 bits, acompanhado de mídias 

de instalação; 

29.2. As mídias fornecidas poderão ser originais da Microsoft ou mídias de restauração da imagem do 

equipamento. 

 

30. MONITOR 

30.1. Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 21,5 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 

16,7 milhões de cores; 

30.2. Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1; 

30.3. Resolução mínima Full HD (1.920 x 1080 pixels); 

30.4. Deve possuir no mínimo 03 (três) entradas, sendo 01 (uma) entrada do tipo VGA, 01 (uma) entrada do 

tipo Displayport e 01 (uma) entrada do tipo HDMI. Não serão aceitos adaptadores para atender os tipos 

de conectores solicitados;  

30.5. Deve possuir 01 (uma) porta USB 3.0 Upstream e 02 (duas) portas Downstream padrão USB 3.0. 

30.6. O ajuste de altura deve possibilitar regulações (subir/descer) de no mínimo 10 cm (dez centímetros); 

30.7. O ajuste de giro deve possibilitar que o monitor seja girado em até 90º, podendo ser utilizado tanto na 

posição horizontal ou vertical; 

30.8. Fonte de Alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 60Hz, 

com ajuste automático; 

30.9. Deverá ser disponibilizado junto ao monitor 01 (um) cabo de conexão USB Upstream, 01 (um) cabo de 

conexão VGA, 01 (um) cabo de conexão Displayport, 01 (um) cabo de conexão HDMI e 01 (um) um 

cabo de alimentação padrão NBR 14136; 

30.10. O monitor deverá ser do mesmo fabricante do Computador. 

 

31. DECLARAÇÕES, CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADES 

31.1. Anexar comprovação de compatibilidade do produto ofertado (informando o código do fabricante) com 

ambiente operacional Microsoft Windows 10 x64, mediante relatório obtido no portal  

https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL ou prospecto do fabricante; 

31.2. O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo 

com, pelo menos, uma distribuição de Linux Kernel 4.4 ou superior; 

31.3. Compatibilidade com EPEAT, comprovada através de atestados ou certidões que comprovem que o 

equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado 

junto ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o equipamento consta 

no site www.epeat.net. 

 

32. OUTROS REQUISITOS  

32.1. Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento ofertado, tal como 

certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes; 

32.2. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações 

neutras das cores preta ou cinza, e manter o padrão de cor predominante do gabinete; 

32.3. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes 

externos e internos de mesmos modelos e marcas. Caso o componente não mais se encontre disponível 

no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante 

nova aprovação; 

32.4. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens 

individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; 

32.5. Gabinete, monitor, teclado e mouse deverão ter o mesmo padrão de cor e marca do fabricante do 

https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL
http://www.epeat.net/
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microcomputador ofertado, sendo aceitos produtos em regime OEM; 

32.6. Deverá possuir no site do fabricante, página do modelo do equipamento, na qual são disponibilizadas 

atualizações de drivers, softwares e BIOS. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

02 NOTEBOOK UND 04 R$ xx R$ xx 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS: 

14. ACESSÓRIOS 

14.1. Maleta de couro sintético ou nylon impermeável, do mesmo fabricante do equipamento principal para 

transporte do mesmo e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal. 

 

15. BIOS 

15.1. Possuir senhas de Setup para Sistema, Administrador e Disco rígido; 

15.2. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do 

patrimônio); 

15.3. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para o projeto. 

 

16. PROCESSADOR 

16.1. Processador de 02 (dois) núcleos reais de processamento e 04 (quatro) cabeças de leitura (threads), com 

frequência inicial de no mínimo 2.2 GHz e cachê L3 de pelo menos 4 (quatro) MB ou superior; 

16.2. Arquitetura 64 bits, com instruções SSE 4.1, AVX 2 e Litografia de no máximo 14 nanômetros; 

16.3. Deve suportar a Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0. 

 

17. MEMÓRIA RAM 

17.1. Memória RAM com arquitetura DDR4 de 2133MHz com no mínimo 8 (oito) Gigabytes instalado e 

operando em canal duplo (Dual Channel); 

17.2. Deve possuir dois slots de memória, podendo expandir para até 32 (trinta e dois) GB. 

 

18. CONTROLADORA DE VÍDEO 

18.1. Interface controladora de vídeo integrada a placa mãe com memória compartilhada ou superior; 

18.2. Deve suportar DirectX versão 12 e OpenGL 4.4. 

 

19. INTERFACES 

19.1. Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões 

Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável 

totalmente por software, com conector padrão RJ-45; 

19.2. Controladora de comunicação sem fio, padrão:  

19.2.1. Bluetooth 4.1 

19.2.2. Wireless de banda dupla (2x2) compatível com 802.11ª ac; 

19.3. Dispositivo Apontador tipo “touchpad” integrado ao chassi, com dois botões e uma área sensível ao 

toque que suporte 4 dedos simultâneos; 

19.4. Alto-falantes interno ao notebook; 

19.5. Plugue para fone de ouvido integrado e localizado na parte frontal ou lateral do chassi; 

19.6. Câmera de vídeo HD integrada ao chassi, não sendo aceito adaptadores; 
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19.7. Mínimo de 02 (duas) interfaces USB, sendo que no mínimo uma destas deve ser no padrão 3.1. Não 

serão aceitos adaptadores externos ou hubs; 

19.8. Deve possuir no mínimo uma porta USB Type C; 

19.9. Teclado padrão ABNT-2 com todos os caracteres da língua portuguesa e iluminação traseira; 

19.10. Possuir nativamente ao notebook, mínimo de 01 (uma) porta HDMI e 01 (uma) porta VGA. 

 

20. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

20.1. Mínimo de 01 (uma) unidade de armazenamento principal (interno) de 256 GB (duzentos e cinquenta e 

seis gigabytes), tecnologia SSD (Solid State Drive) ou configuração superior. 

 

21. TELA DE VÍDEO 

21.1. Tela Plana em LED com tamanho de 14 polegadas e brilho de no mínimo 220 nits; 

21.2. Resolução mínima de 1366 x 768 pixels. 

 

22. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA 

22.1. Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC 

com ajuste automático; 

22.2. Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR-14136; 

22.3. Bateria principal de Íon de Lítio com capacidade mínima de 3 (três) células com mínimo de 40 Wh. 

 

23. CHASSI 

23.1. Produzido nas variações de cores preta, prata ou cinza escuro (grafite); 

23.2. Deve ter peso máximo de 2 Kg, com bateria e discos instalados; 

23.3. Deve possuir as seguintes medidas máximas do equipamento: 

23.3.1. Altura máxima: 2,4 cm; 

23.3.2. Largura máxima: 34 cm; 

23.3.3. Profundidade máxima: 25 cm. 

 

24. SOFTWARES, DOCUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO 

24.1. Os equipamentos deverão ser entregues pré-instalados com o Sistema Operacional Windows 10 Pro 64 

bits (ou versão superior), em português do Brasil, com licença de uso 64 bits, acompanhado de mídias 

de instalação. 

 

25. COMPATIBILIDADE E DECLARAÇÕES 

25.1. Anexar comprovação de compatibilidade do produto ofertado (informando o código do fabricante) com 

ambiente operacional Microsoft Windows 10 x64, mediante relatório obtido no portal 

https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL ou prospecto do fabricante; 

25.2. O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo 

com, pelo menos, uma distribuição de Linux Kernel 4.4 ou superior; 

25.3. Compatibilidade com EPEAT, comprovada através de atestados ou certidões que comprovem que o 

equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado 

junto ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o equipamento consta 

no site www.epeat.net; 

25.4. Deve apresentar documento do próprio fabricante que comprove à compatibilidade com as seguintes 

normas: 

25.4.1. EN 60950-1 

25.4.2. EN 55022/55024 

25.4.3. CISPR 22/24 

25.4.4. RoHS 

http://www.epeat.net/
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26. OUTROS REQUISITOS 

26.1. Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas do equipamento ofertado, tal como 

certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes; 

26.2. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes 

externos e internos de mesmos modelos e marcas. Caso o componente não mais se encontre disponível 

no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante 

nova aprovação; 

26.3. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens 

individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; 

26.4. Deve possuir o recurso TPM 2.0 (trusted Platform Module); 

26.5. Chassi e maleta deverão ter o mesmo padrão de cor e marca do fabricante do notebook ofertado, sendo 

aceitos produtos em regime OEM; 

26.6. Deverá possuir no site do fabricante, página do modelo do equipamento, na qual são disponibilizadas 

atualizações de drivers, softwares e BIOS; 

26.7. Deve possuir certificação de proteção contra quedas (MIL-STD-810G). 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

03 TABLET WIFI 128GB UND 02 R$ xx R$ xx 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS: 

22. Predominantemente nas cores prateado ou predominantemente dourado ou predominantemente cinza-

espacial ou predominantemente preto. 

23. Capacidade de Armazenamento de dados: 128 GB (podendo ser utilizado cartão de memória se for 

necessário para alcançar essa capacidade). 

24. Tamanho e Peso:  

 Altura máxima: de 237,3mm a 240 mm 

  Largura máxima: de 169,0mm a 169,5 mm 

  Espessura máxima: de 5.6mm a 7,5 mm 

 Peso máximo: de 386g a 469g 

25. Conteúdo da Caixa Cabo USB Carregador USB com tecnologia de última 

geração desenvolvido pela mesma fabricante do tablet, para o carregamento 

rápido bem como a transferência de dados em alta velocidade. 

26. Tela: Tela Multi-Touch de 9,7 polegadas (na diagonal) retro iluminada por LED, com tecnologia IPS 

Resolução de 2048 x 1536 pixels, 264 ppp 

27. Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade Compatível com Tecnologia Pencil 

28. Chip de Processamento: Chip de processamento com capacidade computacional de 1.8GHz Octa 

Core, até a capacidade computacional Chip A10 Fusion com arquitetura de 64 bits. 

29. Podendo possuir Coprocessador M10 integrado. 

30. Sistema Operacional: O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional pré-instalado e 

desenvolvido pela mesma empresa fornecedora e fabricante do produto. Onde todos os direitos 

autorais do Sistema Operacional sejam reservados ao fabricante do tablet. 
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31. Câmera, fotos e gravação de vídeo 

Câmera, fotos e gravação de vídeo 

Câmera 

Câmera 8 MP 

Foco automático 

Panorama (até 43 MP) 

HDR para fotos 

Controle de exposição 

Modo contínuo 

Toque para ajustar o foco 

Timer 

Abertura ƒ/2.4 

Lente de cinco elementos 

Filtro IV híbrido 

Retroiluminação 

Estabilização automática 

de imagem 

Fotos com localização 

geográfica 

Gravação de vídeo 

Gravação de vídeo HD de 1080p 

Vídeo em câmera lenta 

Vídeo em time-lapse com 

estabilização 

Estabilização de imagem de vídeo 

Zoom de vídeo 3x 

Vídeos com localização geográfica 

Fotos de 1,2 MP 

Abertura ƒ/2.2 

Flash  

Gravação de vídeo HD de 720p 

Retroiluminação 

HDR para fotos e vídeos 

Modo contínuo 

Controle de exposição 

Timer 

 

32. Conexões sem fio 

33. Modelo Wi-Fi: Wi-Fi (802.11a/b/h/n/ac), duas bandas (2,4 GHz e 5 GHz), HT80 com MIMO 

Bluetooth 4.2 Chamadas Wi-Fi 

34. Localização: Bússola digital Wi-Fi, GPS e GLONASS 

35. Celular 

 Sensores Touch ID 

 Giroscópio de três eixos 

 Acelerômetro 

 Barômetro 

 Sensor de luz ambiente 

36. Leitor Biométrico: Sensor de impressão digital integrado ao botão de Início 

37. Assistente de comando de voz:  

 Capacidade de usar a voz para enviar mensagens e definir lembretes. 

 Capacidade de usar o viva-voz 

 Capacidade de ouvir e identificar músicas 

 

38. Energia e Bateria 

 Bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade de 32,4 watts/hora 

 Até 10 horas para navegar na internet via Wi-Fi, assistir a vídeos ou escutar música 

 Carga via carregador ou USB do computador 

 Bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade de 32,4 watts/hora 

 Até 10 horas para navegar na internet via Wi-Fi, assistir a vídeos ou escutar música 
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 Carga via carregador ou USB do computador: O sistema operacional deve ser Android 9.0/superior ou 

IOS de 12ª geração/superior 

39. Reprodução de Audio: Formatos de áudio compatíveis: AAC (8 a 320 Kbps), AAC Protegido HE-
AAC, MP3 (8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Audible 
(formatos 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+), , AIFF e WAV 

40. Limite máximo de volume configurável pelo usuário 

41. Suporte a anexos de e-mail 

 Tipos de documentos que podem ser visualizados: .jpg, .tiff, .gif (imagens); .doc e .docx (Microsoft 

Word); .htm e .html (páginas web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Pré-

Visualização e Adobe Acrobat); .ppt e .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (texto); .rtf (rich text 

format); .vcf (informações de contatos); .xls e .xlsx (Microsoft Excel); .zip; .ics 

42. Requisitos ambientais 

 Temperatura operacional ambiente: 0 a 35 °C (32 a 95 °F) 

 Temperatura não operacional: -20 a 45 °C (-4 a 113 °F) 

 Umidade relativa: 5% a 95%, sem condensação 

 Altitude operacional: testada até 3.000m (10.000 pés) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão atendidas com recursos provenientes da 

Programação Anual de Trabalho do SENAR-AR/TO. 

CLAÚSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

3.1. Sem prejuízo das obrigações inerentes à perfeita execução do objeto descrito na cláusula primeira 

deste contrato, fica a CONTRATADA obrigada a cumprir às seguintes disposições: 

3.1.1. Atender prontamente às solicitações do SENAR-AR/TO, no fornecimento dos produtos, 

nas quantidades e especificações constantes neste contrato, de acordo com a necessidade da 

CONTRATANTE. 

3.1.2. Entregar o produto, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do 

produto, de acordo com as especificações técnicas. 

3.1.3. Substituir dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, qualquer produto que não esteja 

dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que necessite de reposição ou troca do 

produto ou que não esteja em conformidade com as especificações da nota fiscal. 

3.1.4. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas. 

3.1.5. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto fornecido. 

3.1.6. O contratado não poderá subcontratar o objeto contratual. 

3.1.7. No ato da entrega será avaliada a qualidade dos produtos, podendo ser rejeitados no todo 

ou em parte. 
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3.1.8. Cumprir rigorosamente as cláusulas e condições do presente contrato. 

3.1.9. A contratada se obriga a substituir qualquer bem adquirido e entregue com defeito ou 

vício na fabricação, por outro com a qualidade exigida, sem qualquer ônus para o SENAR-AR/TO, 

obedecendo aos regramentos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90. 

3.1.10. Os equipamentos deverão possuir Garantia e Suporte Técnico pelo período mínimo de 

36 (trinta e seis) meses do fabricante e/ou fornecedor, ao qual será comprovada por documento do 

próprio fabricante/fornecedor (declaração, prospecto e/ou manual);  

3.1.11. Quando a garantia for do fabricante, este deverá oferecer em seu site local para que se 

possa verificar a garantia do equipamento através da inserção do seu número de série; 

3.1.12. Durante o prazo de vigência da garantia, o produto que apresentar vícios, defeitos ou 

incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para o SENAR-AR/TO. 

3.1.13. A contratada deverá possuir assistência técnica no estado do Tocantins. 

3.1.14. Caso haja inadimplência das obrigações contratuais, que não sejam aceitas as suas 

justificativas, a contratada estará sujeita às penalidades previstas nos Artigos 31 e 32, do Regulamento 

de Licitações e Contratos – Resolução n° 001/CD, de 22/02/2006. 

 

3.2. Ao CONTRATANTE incumbe cumprir rigorosamente as cláusulas e condições previstas no 

presente instrumento e no Edital de Licitações, tais como: 

3.2.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato, com base no Regulamento de Licitações e 

Contratos SENAR; 

3.2.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear as aquisições realizadas e 

prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados; 

3.2.3.  Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

3.2.4.  Sustar o recebimento dos produtos se não estiverem de acordo com a especificação 

apresentada; 

3.2.5. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 

por parte da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

4.1. O presente instrumento vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo haver prorrogação, a exclusivo critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo ao 

contrato inicial, em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

5. O valor do presente contrato, consubstancia-se no valor de mercado auferido aos produtos, nos 

termos do certame realizado, da ordem de R$ xxxx,xx (xxxxx reais), isenta a CONTRATANTE do 

pagamento de quaisquer valores adicionais com a realização dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS 
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6.1. Os computadores, notebooks e tablets deverão ser entregues da seguinte forma: 

6.1.1. Os equipamentos solicitados deverão ser entregues, em até 30 (trinta) dias corridos, após 

a Autorização de Fornecimento devidamente preenchida e assinada pela Superintendência do SENAR-

AR/TO. 

6.1.2. Os computadores, notebooks e tablets deverão ser entregues na sede do SENAR-AR/TO, 

situada na Quadra 402 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, lote 01-A, na cidade de 

Palmas/TO ou outro local a ser designado, conforme quantidade prevista na Autorização de 

Fornecimento, sob a presença de um técnico da área de TI da instituição, que fará a verificação e 

validação dos equipamentos entregues. 

6.1.3. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens 

individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem, 

acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações 

técnicas. 

6.1.4. A Contratada substituirá qualquer bem adquirido e entregue com defeito ou vício na 

fabricação, por outro com a qualidade exigida, sem qualquer ônus para o SENAR-AR/TO, obedecendo 

aos regramentos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado através de cheque nominal ou de crédito na conta bancária da empresa 

fornecedora, em até 30 (trinta) dias, mediante a entrega dos bens e/ou serviços, incluindo-se, nesse 

caso, o pagamento proporcional, quando da entrega parcelada, se acordada previamente, após 

apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

 

7.2. No ato do pagamento a contratada deverá apresentar as certidões de regularidade fiscais 

atualizadas e sem qualquer restrição. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

 

8.1. De acordo com o art. 31 incisos I, II e III do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, o 

adjudicatário que se recusar injustificadamente em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor previsto da contratação; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com o SENAR-AR/TO por período 

de até 02 (dois) anos; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SENAR-AR/TO enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

8.1.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima poderão ser aplicadas juntamente com 

a da alínea “b”. 

8.1.2. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 

por parte do licitante/contratado, na forma da Lei. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

9.1. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela Contratada ensejará 

a rescisão do contrato, conforme disposição do art. 32 do regulamento de Licitações e de Contratos do 

sistema SENAR. 

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados 

o contraditório e ampla defesa. 

9.3. A rescisão administrativa ou amigável será procedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

9.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SENAR-AR/TO contratar com 

licitantes classificados em colocação subsequente, observadas as disposições do regulamento de 

Licitações e de Contratos do Sistema SENAR, ou, a seu exclusivo critério, realizar nova licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 

10.1. A execução do presente contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelo Regulamento de licitações e contratos do SENAR, aplicando-lhes, supletivamente, 

os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Todas as despesas necessárias à formalização deste contrato, bem como os tributos, tarifas e 

emolumentos deste, decorrentes ou de sua execução e todos os encargos de natureza trabalhista e 

previdenciária serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não havendo qualquer 

solidariedade por parte de CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  

 

12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas do presente instrumento e renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 
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Assim justo e contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo indicadas, para que produzam seus efeitos legais e de direito. 

 

 

Palmas-TO ____ de ________________ de 2019. 

 

 

 

Pela Contratante:     ____________________________________________ 

Representante do SENAR-AR/TO 

 

 

 

Pelo Contratado:      _____________________________________________ 

Representante Legal 

Empresa 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1)______________________                     2)______________________ 

RG:                                                              RG: 

CPF:                                                            CPF: 


