
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 15 / 2021

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Registro de Preço para aquisição de computadores  para

substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, bem assim para
atender necessidade de incorporação de Chip TPM (Trusted Platfom Module).

2. Necessidades, objetivos e justificativas:

No caso de Registro de Preços, apresentar justificativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Computadores atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou
obsoletos;
Necessidade atualização de parque para incorporar progressivamente demanda
de Chip TPM
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com
desempenho adequado ao desenvolvimento de suas atividades;
Vários dos computadores em uso têm apresentado problemas de ordem técnica
tais como falha em disco rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica
com o final de garantia.
Computadores com ausência de chip TPM ou chip TPM defasado.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.
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3. Lista de requisitos:

Serão detalhados  no Termo de Referência.

Registro de Preço de 120 (cento e vinte) computadores, acompanhados de 02 (dois)
monitores cada

Todavia, os equipamentos devem ter no mínimo: 01 HD de 500GB, Suporte para 03
monitores, 8Gb de memória, conectividade, SO Windows 10 Pro e 03 (três) anos de
garantia on-site; serem acompanhados de 02 (dois) monitores de 21 polegadas.

4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

Dotar o TRE/AL de computadores com desempenho adequado e
com confiabilidade.
5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante demandante: Coordenador de Infraestrutura

Integrante técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

6. Fonte do recurso orçamentário:
Plano de Contratações de TIC/2021
Item 12 - Microcomuptadores
Proposta orçamentária de 2021 Equipamentos de tecnologia da

informação e comunicação Código de classificação da fonte de recurso:
4490.52.41
7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da
infraestrutura e governança de tecnologia da informação; ]

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PETIC): viabilizar serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PDTIC): manter parque tecnológico atualizado.
8. Expectativa de entrega:

30 (trinta) dias a partir de eventual ordem de fornecimento.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante definir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;

A qualidade dos serviços informatizados depende, em boa parte,
da qualidade dos equipamentos utilizados neste serviço.
II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
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outros pertinentes;
Não há necessidade de treinamento, já que os equipamentos

serão utilizados para atividades já executadas pelas equipes.
III – legais, que definem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação deverá estar em
conformidade;

Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das
regulam o próprio procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de configuração tecnológica e
que definem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;

Não se aplica.
V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

O registro de preço deverá ser entregue preferencialmente até
outrubro/2021.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Serão definidos no Termo de Referência.
VII – sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.

Não há demanda desta natureza.
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justificativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.

Suprido nos itens anteriores deste documento.
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.

Ciente.
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

O registro de preços pretende a aquisição dos equipamentos
para renovação do parque e é essencial para garantir a continuidade da
qualidade dos serviços prestados por este Regional.
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III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.

A medição do desempenho dos equipamentos adquiridos poderá
ser aferida através da continuidade da prestação dos serviços atuais.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especificações técnicas a serem consideradas na
licitação;

No entender desta unidade técnica a exigência será
suficientemente atendida no Termo de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI,
devendo ser supridas pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação,
conforme o caso e não se aplicando no caso de software e licenciamentos,
dada sua natureza intelectual.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e

No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI.
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.

No entender desta unidade técnica a exigência não se aplica,
pois os serviços em questão não buscam diretamente o incremento de
produtividade, apenas a manutenção de condição para desempenho das
atividades.

Maceió, 08 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 08/07/2021, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0914848 e o código CRC 14419D6A.

0004955-38.2021.6.02.8000 0914848v6
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

U.A.: 000AP 01 − SECAO DE ACONSELHAMENTO JURIDICO (SAJPRE)

Responsável: PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCAO

Localização: 00000044 − 12º ANDAR

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 3

Total por Material: 3

Total por Localização: 3

Total por U.A.: 3

U.A.: 000AP 02 − SECAO DE PROCESSO (MEMBRO JURISTA)

Responsável: DAVI ANTONIO GOUVEA COSTA MOREIRA

Localização: 00000042 − 10º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

Total por Material: 2

Total por Localização: 2

Total por U.A.: 2

U.A.: 000AP 03 − SECAO DE PROCESSO (MEMBRO JUIZ DE DIREITO 2)

Responsável: MARIA DAS GRAÇAS OMENA BREDA MAIA

Localização: 00000042 − 10º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

Total por Material: 1

Total por Localização: 1

Total por U.A.: 1

U.A.: 000AP 04 − SECAO DE PROCESSO (MEMBRO JUIZ FEDERAL)

Responsável: MARCELO TENORIO DA COSTA

Localização: 00000042 − 10º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL XPS 8500 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 1

Total por Material: 2

Total por Localização: 2

Total por U.A.: 2

U.A.: 000AP 05 − SECAO DE PROCESSO (MEMBRO JUIZ DE DIREITO)

Responsável: FABIO ANDRE FEITOZA DA SILVA

Localização: 00000042 − 10º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 1

Total por Material: 1

Total por Localização: 1

1002−RelatorioLocalizacaoMarcaModelo.asr Página 1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Total por U.A.: 1

U.A.: 000AP07 − SECAO DE PROCESSO (MEMBRO JURISTA 1)

Responsável: JOSE RIBEIRO LINS NETO

Localização: 00000042 − 10º ANDAR

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 2

Total por Material: 2

Total por Localização: 2

Total por U.A.: 2

U.A.: 0000000009 − SECAO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDARIAS

Responsável: RAQUEL HELENA PAIXAO TAVARES

Localização: 00000042 − 10º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 5

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 0000000029 − BIBLIOTECA ANEXO SEDE

Responsável: VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA

Localização: 000107 − BIBLIOTECA MOBILIARIO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 2

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 00000042 − GALPAO DO NOVO FORUM

Responsável: LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

Localização: 00F.E.M. − AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 1

Total por Material: 1

Total por Localização: 1

Total por U.A.: 1

U.A.: 00200000 − SECAO DE PROCESSO DA CORREGEDORIA (SEPRO CRE)

Responsável: SAULO SANTOS NOBRE

Localização: 00000042 − 10º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Total por Material: 2

Total por Localização: 2

Total por U.A.: 2

U.A.: 2007/FEM − NOVO FORUM ELEITORAL DE MACEIO AREA COMUM

Responsável: KARBAJAL GUEDES CAVALCANTI

Localização: 00F.E.M. − AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO LENOVO THINKCENTRE M58P 1

Total por Material: 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 9

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 16

Total por Material: 31

Total por Localização: 32

Total por U.A.: 32

U.A.: 20070001 − 01. ZE CARTORIO DA 1ª ZONA DE MACEIO

Responsável: KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES

Localização: 00F.E.M. − AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 2

Total por Material: 8

Total por Localização: 8

Total por U.A.: 8

U.A.: 20070002 − 02. ZE CARTORIO DA 2ª ZONA DE MACEIO

Responsável: TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES

Localização: 00F.E.M. − AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

Total por Material: 8

Total por Localização: 8

Total por U.A.: 8
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

U.A.: 20070003 − 03. ZE CARTORIO DA 3ª ZONA DE MACEIO

Responsável: JOAO ALVES FILHO

Localização: 00F.E.M. − AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

Total por Material: 7

Total por Localização: 7

Total por U.A.: 7

U.A.: 20070054 − 54. ZE CARTORIO DA 54ª ZONA DE MACEIO

Responsável: JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR

Localização: 00F.E.M. − AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL

MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO LENOVO M57P / 6073 BA4 1

Total por Material: 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M58P 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 4

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

Total por Material: 11

Total por Localização: 12

Total por U.A.: 12

U.A.: 2017JA − POSTO DE ATENDIMENTO MACEIO SHOPPING

Responsável: ALDAIR JOSE DOS SANTOS

Localização: 00000065 − AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

Total por Material: 3

Total por Localização: 3

Total por U.A.: 3

U.A.: 3009 − GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL (GCRE)

Responsável: THIAGO LIMA BARROS

Localização: 00000034 − 02º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 8

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 4
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Total por Material: 13

Total por Localização: 13

Total por U.A.: 13

U.A.: 3010 − ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL

Responsável: MONICA MACIEL BRAGA DE SOUZA

Localização: 00000042 − 10º ANDAR

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 5

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

Total por Material: 8

Total por Localização: 8

Total por U.A.: 8

U.A.: 3011 − GABINETE DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS (GSGP)

Responsável: DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO

Localização: 00000035 − 03º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 3

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 3012 − ASSESSORIA DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA (AAMO)

Responsável: JOSE ARAUJO PINTO

Localização: 000170 − 03º ANDAR ODONTO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

Total por Material: 1

Total por Localização: 1

Localização: 00000035 − 03º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 5

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 7

U.A.: 3015 − COORDENADORIA DE PESSOAL (COPES)

Responsável: KLEBER VIEIRA DE OLIVEIRA

Localização: 00000036 − 04º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 10
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL XPS 8500 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M58P 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 3

Total por Material: 17

Total por Localização: 17

Total por U.A.: 17

U.A.: 3016 − COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO (CODES)

Responsável: MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE BORGES

Localização: 00000036 − 04º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 9

Total por Material: 13

Total por Localização: 13

Total por U.A.: 13

U.A.: 3017 − COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS (COSEG)

Responsável: ANDRE BONAPARTE SANTOS

Localização: 000139 − TERREO SAPEV

MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO LENOVO THINKCENTRE M57P 1

Total por Material: 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 1

Total por Material: 8

Total por Localização: 9

Localização: 000140 − 01º ANDAR SALA SESSOES

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 2

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Localização: 000166 − 05º ANDAR COSEG

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 5

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL XPS 8500 2
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 4

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 5

Total por Material: 16

Total por Localização: 16

Total por U.A.: 31

U.A.: 3018 − COORDENADORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA (COFIN)

Responsável: RUI CARLOS GALVAO

Localização: 00000037 − 05º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 14

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

Total por Material: 17

Total por Localização: 17

Total por U.A.: 17

U.A.: 3020 − GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GSAD)

Responsável: JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

Localização: 000169 − 06º ANDAR PREGAO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

Total por Material: 2

Total por Localização: 2

Localização: 000172 − ANEXO ASSESSORIA GSAD NO FORUM

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

Total por Material: 1

Total por Localização: 1

Localização: 00000038 − 06º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 2

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 8

U.A.: 3021 − COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO (COMAP)

Responsável: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

Localização: 00000038 − 06º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 10

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 5
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

Total por Material: 16

Total por Localização: 16

Total por U.A.: 16

U.A.: 3022 − COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS (CSELE)

Responsável: TALES DE AMORIM GAMELEIRA

Localização: 00000039 − 07º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL OPTIPLEX 7050 MFF 5

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL XPS 8500 1

Total por Material: 7

Total por Localização: 7

Total por U.A.: 7

U.A.: 3026 − COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E REGISTROS PLENARIOS

Responsável: MARIO JORGE UCHOA SOUZA FILHO

Localização: 00000041 − 09º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 5

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 3027 − COORDENADORIA DE SOLUCOES CORPORATIVAS (CSCOR)

Responsável: LUIZ BATISTA DE ARAUJO NETO

Localização: 00000040 − 08º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL OPTIPLEX 7050 MFF 6

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL XPS 8500 1

Total por Material: 7

Total por Localização: 7

Total por U.A.: 7

U.A.: 3028 − GABINETE DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (GSTI)

Responsável: CARLOS HENRIQUE TAVARES MERO

Localização: 00000040 − 08º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

U.A.: 3029 − COODENADORIA DE JURISPRUDENCIA E DOCUMENTACAO

Responsável: SAMIA COELHO TENORIO

Localização: 00000040 − 08º ANDAR

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 4

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 3031 − COORDENADORIA DE REGISTROS PARTIDARIOS, AUTUACOES E CONTROLE DE FEITOS (CRPACF)

Responsável: ALEX FLAVIO SANTOS DA SILVA

Localização: 00000041 − 09º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 6

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 5

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 5

Total por Material: 18

Total por Localização: 18

Total por U.A.: 18

U.A.: 3032 − GABINETE DA SECRETARIA JUDICIARIA (GSJ)

Responsável: LUCIANO NETO GEDA

Localização: 00000041 − 09º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 3

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 3033 − OUVIDORIA (OUV)

Responsável: DORIS MARIA DE LUNA TENORIO

Localização: 00000042 − 10º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

Total por Material: 3

Total por Localização: 3

Total por U.A.: 3

U.A.: 3035 − SALA DE AUDIENCIA (S.A.)
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Responsável: MARCELO TENORIO DA COSTA

Localização: 00000042 − 10º ANDAR

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 1

Total por Material: 1

Total por Localização: 1

Total por U.A.: 1

U.A.: 3040 − COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA (CCIA)

Responsável: GIANE DUARTE COELHO MOURA

Localização: 00000045 − 13º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 4

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 3041 − GABINETE DIRECAO GERAL (GDG)

Responsável: SERGIO RAMOS COSTA JUNIOR

Localização: 00000043 − 11º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 8

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

Total por Material: 12

Total por Localização: 12

Total por U.A.: 12

U.A.: 3042 − GABINETE DA PRESIDENCIA (GPRES)

Responsável: IVANA BARROS FONTES TELES PEIXOTO

Localização: 00000044 − 12º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 9

Total por Material: 9

Total por Localização: 9

Total por U.A.: 9

U.A.: 3044 − ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL (ASCOM)

Responsável: FLAVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS

Localização: 00000044 − 12º ANDAR

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL XPS 8500 1

Total por Material: 2

Total por Localização: 2
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Total por U.A.: 2

U.A.: 34100000 − COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

Responsável: DANIEL MACEDO DE CARVALHO SOUTO

Localização: 000109 − SEGI

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL XPS 8500 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL OPTIPLEX 7050 MFF 3

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Localização: 000102 − 07º ANDAR SALA SAU

MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO LENOVO THINKCENTRE M58P 1

MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO LENOVO THINKCENTRE M57P 1

Total por Material: 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL XPS 8500 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL OPTIPLEX 7050 MFF 2

Total por Material: 5

Total por Localização: 7

Localização: 000103 − 07º ANDAR DEPOSITO SAU

MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO LENOVO THINKCENTRE M58P 2

Total por Material: 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 4

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 5

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 4

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DELL XPS 8500 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 7

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 16

Total por Material: 41

Total por Localização: 43

Localização: 000133 − TERREO CPD/TELEFONIA

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

Total por Material: 1

Total por Localização: 1

Total por U.A.: 56

U.A.: 50050000 − 05. ZE CARTORIO DE VICOSA

Responsável: KATHARINE BRANDAO OLIVEIRA CARNEIRO NOBRE

Localização: 00070105 − RUA FREDERICO MAIA,S/N, CENTRO
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50060000 − 06. ZE CARTORIO DE ATALAIA

Responsável: FÁBIO LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE GAZZANEO

Localização: 00070106 − LOTEAMENTO SANTA INES, AL 210, JOSE PAULINO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 50070000 − 07. ZE CARTORIO DE CORURIPE

Responsável: THAIS LOUISSE ACIOLI BARROS

Localização: 00070107 − AVENIDA LUIZ LIMA BELTRAO, S/N

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 2

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50080000 − 08. ZE CARTORIO DE PILAR

Responsável: ADELAIDE MICHELE FERREIRA MATIAS

Localização: 00000054 − AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 337, CENTRO, PILAR−AL

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50090000 − 09. ZE CARTORIO DE MURICI
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Responsável: FABRICIO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Localização: 00070109 − LOT. CIDADE ALTA, RUA SAO JOAO S/N, QD B, CENTRO

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

Total por Material: 3

Total por Localização: 3

Total por U.A.: 3

U.A.: 50100000 − 10. ZE CARTORIO DE PALMEIRA DOS INDIOS

Responsável: CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA

Localização: 00070110 − PRACA FRANCISCO CAVALCANTE, 60, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 50110000 − 11. ZE CARTORIO DE PAO DE ACUCAR

Responsável: VANUSIA FERREIRA DE OLIVEIRA

Localização: 00070111 − ALAMEDA DA ESPERANCA, S/N, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50120000 − 12. ZE CARTORIO DE PASSO DE CAMARAGIBE

Responsável: PATRICIA MARIA FERREIRA GEDA

Localização: 00000067 − RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

Total por Material: 3

Total por Localização: 3

Total por U.A.: 3
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

U.A.: 50130000 − 13. ZE CARTORIO DE PENEDO

Responsável: ARISTON ALENCAR DOS SANTOS

Localização: 00070113 − RODOVIA ENG. JOAQUIM GONÇALVES, 502. SANTA LUZIA.

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 50140000 − 14. ZE CARTORIO DE PORTO CALVO

Responsável: MARILIA MOURA DE ANDRADE BEZERRA

Localização: 00000003 − RUA DO VARADOURO, 531, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50150000 − 15. ZE CARTORIO DE RIO LARGO

Responsável: ANDREA BRAGA DE OLIVEIRA

Localização: 00070115 − RUA D. JUDITH PAIVA 34, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 50160000 − 16. ZE CARTORIO DE SAO JOSE DA LAJE

Responsável: ELIVALDO CESAR CAVALCANTE SILVA

Localização: 00070116 − PRACA OSMAN COSTA PINO S/N, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

Total por Material: 4

Total por Localização: 4
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Total por U.A.: 4

U.A.: 50170000 − 17. ZE CARTORIO DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Responsável: DELUSIO JOSE SANTOS ANDRADE

Localização: 00070117 − PRACA ERNESTO GOMES MARANHAO 31, CENTRO

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 50180000 − 18. ZE CARTORIO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS

Responsável: GEORGE ANDRE BARBOSA CHAVES ARAUJO

Localização: 00070118 − RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 50190000 − 19. ZE CARTORIO DE SANTANA DO IPANEMA

Responsável: GUILHERME APPELT

Localização: 00070119 − AV. PRESIDENTE DUTRA BR 316, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 50200000 − 20. ZE CARTORIO DE TRAIPU

Responsável: LUCIANO DA CRUZ CORREIA

Localização: 00070120 − RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50210000 − 21. ZE CARTORIO DE UNIAO DOS PALMARES

Responsável: JOSE CARLOS ROCHA RAMALHO DE AZEVEDO

Localização: 00070121 − RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 01

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50220000 − 22. ZE CARTORIO DA 22ª ZONA DE ARAPIRACA

Responsável: JOSE ALBERTO ANDRADE DE ALENCAR

Localização: 00070122 − RUA DOMINGOS CORREIA, 1143, OURO PRETO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 4

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 3

Total por Material: 9

Total por Localização: 9

Total por U.A.: 9

U.A.: 50240000 − PA 001/COLONIA LEOPOLDINA (16ª ZE SAO JOSE DA LAJE)

Responsável: JOSE FRANCISCO MARINHO DE BARROS E SOUZA

Localização: 00070124 − FAZENDA RENASCER, AL 110, KM 09, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50250000 − PA 001/MARAGOGI (14ª ZE PORTO CALVO)

Responsável: ULISSES SOUZA TORRES

Localização: 00070125 − PRACA BATISTA ACIOLY 40, CENTRO
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50260000 − 26. ZE CARTORIO DE MARECHAL DEODORO

Responsável: SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DORIA

Localização: 00070126 − PC. MAR. DEODORO, S/N

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 50270000 − 27. ZE CARTORIO DE MATA GRANDE

Responsável: MARIA DANIELA COSTA ACIOLI DE OLIVEIRA

Localização: 00000060 − PRACA CEL. JOSE MALTA DE SA, 14, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 50280000 − 28. ZE CARTORIO DE QUEBRANGULO

Responsável: MARIO LUIZ MORAES GUERRA JUNIOR

Localização: 00070128 − PC. DA INDEPENDENCIA, 33

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

Total por Material: 4
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 50290000 − 29. ZE CARTORIO DE BATALHA

Responsável: FABIO AUGUSTO SANTANA SILVA

Localização: 00070129 − RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50300000 − PA 001/IGREJA NOVA (37ª ZE PORTO REAL DO COLEGIO)

Responsável: DANIELA SANTOS DE MORAES

Localização: 00070130 − AV. SANTOS FILHO, 38

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 50310000 − 31. ZE CARTORIO DE MAJOR ISIDORO

Responsável: SIDNEY DA SILVA REGO

Localização: 00070131 − RUA 31 DE MARCO, S/N, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 50320000 − PA 001/PIRANHAS (40ª ZE DELMIRO GOUVEIA)

Responsável: ARIANE ARCANJO DE SOUZA AMORIM

Localização: 00070132 − RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 50330000 − 33. ZE CARTORIO DA 33ª ZONA DE MACEIO

Responsável: JANAINA MARA BATALHA DE GOIS

Localização: 00F.E.M. − AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

Total por Material: 7

Total por Localização: 7

Total por U.A.: 7

U.A.: 50340000 − 34. ZE CARTORIO DE TEOTONIO VILELA

Responsável: TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS

Localização: 00000056 − RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

Total por Material: 7

Total por Localização: 7

Total por U.A.: 7

U.A.: 50370000 − 37. ZE CARTORIO DE PORTO REAL DO COLEGIO

Responsável: JULIANO PEIXOTO MEGA

Localização: 00070137 − RUA CAPITAO VIEIRA, S/N, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50390000 − 39. ZE CARTORIO DE AGUA BRANCA
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Responsável: ARIANE ARCANJO DE SOUZA AMORIM

Localização: 00000008 − RUA CONEGO NICODEMOS, 16, CENTRO

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 50400000 − 40. ZE CARTORIO DE DELMIRO GOUVEIA

Responsável: MICHEL SILVA AZEVEDO

Localização: 00070140 − RUA OLAVO BILAC 318, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 3

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

Total por Material: 8

Total por Localização: 8

Total por U.A.: 8

U.A.: 50430000 − PA 002/MARIBONDO (48ª ZONA BOCA DA MATA)

Responsável: ERIKA PRISCILLA DA COSTA LIMA

Localização: 00070143 − RUA IZAURA BASTOS DE ARAUJO 40, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 50440000 − 44. ZE CARTORIO DE GIRAU DO PONCIANO

Responsável: ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA

Localização: 00070144 − RUA MANOEL JOAO NETO 337, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP 6005 PRO 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50450000 − 45. ZE CARTORIO DE IGACI

Responsável: TADEU BARREIRA LAGES

Localização: 000089 − RUA JURACI TENORIO CAVALCANTE, 53, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 2

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 50460000 − 46. ZE CARTORIO DE CACIMBINHAS

Responsável: LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA SILVA

Localização: 00070146 − RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 50470000 − 47. ZE CARTORIO DE CAMPO ALEGRE

Responsável: JOSE SALI SOARES

Localização: 00000015 − AVENIDA JOAO FERNANDES VIEIRA, 495, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP POSITIVO SERIES K I5PE 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

Total por Material: 6

Total por Localização: 6

Total por U.A.: 6

U.A.: 50480000 − 48. ZE CARTORIO DE BOCA DA MATA

Responsável: MARIA LUIZA CHAVES

Localização: 00070148 − RUA ELIAS ALVES, N 195, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 2
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 2

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50490000 − 49. ZE CARTORIO DE SAO SEBASTIAO

Responsável: IVAN PORTELA DE MACEDO

Localização: 00070149 − RUA MANOEL MACHADO, 02, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

Total por Material: 3

Total por Localização: 3

Total por U.A.: 3

U.A.: 50500000 − 50. ZE CARTORIO DE MARAVILHA

Responsável: MICHAEL LIMA SOARES

Localização: 00070150 − RUA MANOEL MARTINS LEMOS, 120, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

Total por Material: 5

Total por Localização: 5

Total por U.A.: 5

U.A.: 50510000 − 51. ZE CARTORIO DE SAO JOSE DA TAPERA

Responsável: CESAR EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Localização: 00000023 − AVENIDA MANOEL MACIANO, 418, BAIRRO DEZ

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 50530000 − 53. ZE CARTORIO DE JOAQUIM GOMES

Responsável: DEBORA MATTOS DA CONCEICAO

Localização: 000091 − PRACA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 02, CENTRO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DT02−BV1 2
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas − TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

09/07/2021 08:50

Relatório Quantitativo (Localização/Material/Marca/Modelo)

Órgão: 001 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL − AL

U.G.: 070011 − TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Material Marca Modelo Qtde.

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC INFOWAY SM3330 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

U.A.: 50550000 − 55. ZE CARTORIO DA 55ª ZONA DE ARAPIRACA

Responsável: ELISANGELA MARIA TAVARES MELO

Localização: 00070122 − RUA DOMINGOS CORREIA, 1143, OURO PRETO

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP ED800 G2 DM 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP HP DESKTOP ELITEDESK 800 G1 1

MICROCOMPUTADOR DESKTOP ITAUTEC ST4273 1

Total por Material: 3

Total por Localização: 3

Total por U.A.: 3

U.A.: 5113 − ALMOXARIFADO CENTRAL

Responsável: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

Localização: 00000012 − AV. MENINO MARCELO, 7200 D, SERRARIA

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC1C−S 2

MICROCOMPUTADOR DESKTOP DATEN DC2B−U 2

Total por Material: 4

Total por Localização: 4

Total por U.A.: 4

Total por U.G.: 588

Total Geral: 588
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0914848) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir a viabilização de Registro de Preço para aquisição de
computadores.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/07/2021, às 15:59, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916569 e o código CRC EC615929.

0004955-38.2021.6.02.8000 0916569v1

Despacho STI 0916569         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 29



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.

 

À Secretaria de Administração, para fins de
indicação do membro administrativo para compor a Comissão
de Planejamento referente ao evento SEI
nº 0914848, conforme determina a Resolução CNJ nº
182/2013.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/07/2021, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916578 e o código CRC 8CAB68A8.

0004955-38.2021.6.02.8000 0916578v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidor. Formação. Comissão

de Planejamento de Contratação STIC.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento do contido no Art. 12, § 7.º, inciso IV, da
Resolução CNJ n.º 182/2013, destacando a elaboração do
Documento de Oficialização da Demanda - DOD, consignado
no evento SEI n.º 0914848, submeto à consideração superior
de Vossa Senhoria, conforme consignado no documento
citado, a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento da Contratação pretendida, para atuar como
integrante administrativo, o servidor Neilton Souza Silva
Júnior, Chefe da Seção de Patrimônio - SEPAT.

Tendo em conta possíveis questionamentos futuros
sobre gestão da ata de registro de preços resultante do
certame, solicito que a Unidade Técnica, com base no
planejamento de aquisições em curso, inclua, no Termo de
Referência, a programação de pedidos a ser providenciados e
as pertinentes destinações.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/07/2021, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916742 e o código CRC DB52D2D0.

0004955-38.2021.6.02.8000 0916742v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2021.
À Secretaria de Tecnologia da Informação para

conhecimento do Despacho GSAD 0916742.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/07/2021, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917549 e o código CRC 6C046728.

0004955-38.2021.6.02.8000 0917549v1

Despacho GDG 0917549         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 33



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/07/2021, às 16:06, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2021.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0917700, decorrente

do pedido de informação do Despacho GSAD 0916742, com da
devida vênia, entendo que tal informação cabe à Equipe de
Planejamento da Contratação, em sede de Estudo
Preliminares.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 16/07/2021, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918257 e o código CRC 7C781263.
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
No que se refere ao despacho do Secretário de

Administração, entendemos que as informações deverão ser
prestadas pela Equipe de Planejamento da Contratação,
quando forem apresentados os Estudos Preliminares.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/07/2021, às 18:31, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918615 e o código CRC 81D93D71.

0004955-38.2021.6.02.8000 0918615v1

Despacho STI 0918615         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 36



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista os pronunciamentos dos

Secretários de Tecnologia da Informação (0916569) e
de Administração (0916742) e o Documento Oficial de
Demanda (0914848), nos termos da Resolução CNJ nº
182/2013, submeto à superior consideração de Vossa
Excelência a indicação do Coordenador de Infraestrutura,
como integrante demandante e do Chefe da Seção de Gerência
de Infraestrutura, como integrante técnico, lotados na
Coordenadoria de Infraestrutura, bem como do
servidor Neilton Souza Silva Júnior, Chefe da Seção de
Patrimônio - SEPAT, para integrarem a Comissão de
Planejamento para a realização de Registro de Preço visando
à eventual aquisição de computadores,
que substituirão equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos, bem assim atenderão à necessidade de
incorporação de Chip TPM (Trusted Platfom Module).

Como solicitado pelo Senhor Secretário de
Administração (0916742), a fim de evitar possíveis
questionamentos futuros sobre gestão da ata de registro de
preços resultante do certame, a Comissão acima deverá
incluir nos Estudos Preliminares a programação das ordens
de fornecimento e as pertinentes destinações dos itens
adquiridos.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/07/2021, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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PROCESSO : 0004955-38.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Aprovação. Composição.Comissão de Comissão de Planejamento. Registro de Preço.Eventual aquisição de computadores. 

Decisão nº 1556 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral  inserta no
evento SEI 0918921.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento para a realização de Registro de Preço visando à
eventual aquisição de computadores, que substituirão equipamentos
fora de garantia e/ou obsoletos, bem assim atenderão à necessidade
de incorporação de Chip TPM (Trusted Platfom Module), conforme
Documento de Oficialização de Demanda (0914848), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013, cujos membros serão, como membros
integrantes demandante e técnico, respectivamente, o Coordenador
de Infraestrutura e o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura,
e como representante administrativo, o servidor Neilton Souza Silva
Júnior, Chefe da Seção de Patrimônio - SEPAT.

Como solicitado pelo Senhor Secretário de Administração
(0916742), a fim de evitar possíveis questionamentos futuros sobre
gestão da ata de registro de preços resultante do certame, a
Comissão acima deverá incluir nos Estudos Preliminares a
programação das ordens de fornecimento e as pertinentes
destinações dos itens adquiridos.

À Diretoria-Geral para elaboração e publicação do
necessário ato normativo e ciência aos servidores ora designados.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/07/2021, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0919494 e o código CRC 4ED1F4DF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 305/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo
Administrativo TRE-AL nº 0004955-38.2021.6.02.8000

CONSIDERANDO a necessidade de padronização
de procedimentos para as contratações de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à
gestão dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013,

RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento para

a realização de Registro de Preço visando à eventual
aquisição de computadores, que substituirão equipamentos
fora de garantia e/ou obsoletos, bem assim atenderão à
necessidade de incorporação de Chip TPM (Trusted Platfom
Module), conforme Documento de Oficialização de Demanda
(0914848), tendo como membros integrantes demandante e
técnico, respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e
o Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, e como
representante administrativo, o servidor Neilton Souza Silva
Júnior, Chefe da Seção de Patrimônio - SEPAT.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação

Maceió, 22 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/07/2021, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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CONCLUSÃO

Maceió, 22 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Em atenção à Decisão (0919494), submeto os

presentes autos à superior consideração de Vossa
Excelência, com a Portaria Presidência nº 305/2021
(0920711), que foi devidamente inserida em bloco específico e
disponibilizada para a assinatura de Vossa Excelência.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/07/2021, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920720 e o código CRC 45C0F930.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que a Portaria da Presidência nº 305/2021
(0923909) foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Alagoas, edição nº 149, às pgs. 5, nesta data.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 30/07/2021, às 07:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923910 e o código CRC FC8C1C06.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2021.
 
 
Após a publicação da Portaria da Presidência nº nº

305/2021 (0923909[),  conforme Certidão (0923910),  faço
remessa dos presentes autos à Secretaria de Administração
para ciência e demais providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/07/2021, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923917 e o código CRC C85CC634.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2021.
Remeto os presentes autos à SEPAT, em face da

designação veiculada na Portaria Presidência nº 305
(doc. 0920711).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/08/2021, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925610 e o código CRC 36FD5133.

0004955-38.2021.6.02.8000 0925610v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Estudos Preliminares

1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
 
1.1. Contextualização

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por
atualização tecnológica, de equipamentos, ora em uso, com aproximadamente
04 (quatro) anos e já não mais cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só
tempo, a se falar em TI, evidenciam a necessidade de atualização e de
demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da efetividade e
continuidade do mister da Secretaria.

Outra necessidade de atualização decorre da necessidade de
garantir a existência de chip TPM (Trusted Platfom Module) atualizado, como
parte do aperfeiçoamento de medidas de segurança e que passaram a ser
exigidos por aplicações do TSE, notadamente, por parte daquelas destinadas
ao processamento de eleições, some-se a tal a necessidade de que para o fim
do Balcão Virtual regulamentado pela Portaria Conjunta nº 08/2021e atende as
diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 372 de
12/02/2021, há necessidade que equipamentos incorporem  câmeras, fones e
microfones.

Embora o DOD, doc. 0914848, tenha precipuado o registro de
preços de  120 (cento e vinte) computadores, acompanhados de 02 (dois)
monitores cada, surge o Relatório 0916082, do qual se pode depreender a
existência de  número muito maior de demanda, ou seja, a existência de 588
computadores com mais de 04 (quatro) anos de uso.

Ante ao exposto, sugere-se a razão de proporção de 02 (dois) por
zona eleitoral, entende esta equipe de trabalho que o presente registro de
preços deva ser ampliado para 120 (cento e vinte) computadores,
acompanhados de 02 (dois) monitores cada, como forma de abrigar eventual
demanda oriunda dos posto de atendimento das zonas do inteior e posto de
atendimento das zonas da capital, este último ora localizado em Shopping, com
características voltadas ao atendimento do balcão virtual.

Outrossim, registro de preço de outros 120 (cento e vinte)
computadores voltados à atualização tecnológica e renovação do parque.
2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Estas serão fixadas em Termo de Referência a serem
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incorporados ao presente procedimento.
Todavia, os equipamentos devem ter no mínimo:

Tipo 01:
01 HD de 240GB do tipo SSD, Suporte para até 03 (três) monitores
simultâneos, 8Gb de memória, conectividade, Chip TPM 2.0, SO Windows 10
Pro (64 bits) e 04 (quatro) anos de garantia on-site; serem acompanhados
de 02 (dois) monitores de 21 polegadas;

Tipo 02:
01 HD de 240GB do tipo SSD, Suporte para até 03 (três) monitores
simultâneos, 8Gb de memória, conectividade, Chip TPM 2.0, SO Windows 10
Pro (64 bits) e 04 (quatro) anos de garantia on-site; serem acompanhados
de 02 (dois) monitores de 21 polegadas, 
Acessórios:  

Headset fone e microfone (USB); Controles: Mudo, controle de volume
Webcam: modos de vídeo 720, 1080p, 30 frames por segundo.

3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
O mercado apresenta vasta gama de equipamentos que podem

atender ao conjunto de necessidades e especificações apresentadas, muitas
vezes apresentados com a identificação para uso corporativo.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº 02-A/2018: doc.: 0378312 -
R$ 4.167,00/Unid.
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

O mercado apresenta vasta gama de equipamentos que podem
atender ao conjunto de necessidades e especificações apresentadas.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamentos.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de
levantamento por parte da SEIC, em momento oportuno.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

Não se aplica por se tratar de aquisição de equipamento
específico e destinado à reposição gradual do parque.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):
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Registro de Preço para aquisição de computadores  para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos utilizados pelo
TRE/AL
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da
infraestrutura e governança de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PETIC): viabilizar serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PDTIC): manter parque tecnológico atualizado.

 
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da
capacidade produtiva atualizada.

Passar o equipamento a estar coberto por garantia, dada sua
missão crítica de segurança, notadamente aqueles que atingiram os
parâmetros estabelecidos pela Resolução TRE/AL nº 16145/2021 -
Desfazimento de bens de TI (0939034)
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):

Renovação do parque de computadores/estações.
Há demanda concreta e derivada da incorporação de solução

relativa ao Balcão Virtual determinada pelo CNJ.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Por se tratar de renovação de parque não há necessidades desta
natureza.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Este item será objeto de estudo percuciente por parte da
SEIC/COMAP/SAD.

Neste momento, os dados disponíveis podem ser vistos no
Item 11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III).

 

Plano de Contratações de TIC/2021

Item 12 - Microcomuptadores

Proposta orçamentária de 2021 Equipamentos de tecnologia da informação e
comunicação Código de classificação da fonte de recurso: 4490.52.41

19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):

Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou
materiais adicionais para sustentação da solução adquirida, após sua
implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):
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Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se aplica para aquisição em questão.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento de equipamentos, não
consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Como se trata de RP é natural se pensar em parcelamento.
Todavia, cada demanda, ou seja, cada ordem de fornecimento derivada do RP
deverá ser realizada de maneira integral.

O parcelamento do fornecimento, a obedecer eventuais
limitações orçamentárias, poderá ser exercido da seguinte forma:

Fornecimento 01: 40 (quarenta) micros Tipo 01, destino secretaria; e 42 (quarenta
e dois) micros do Tipo 02, destino cartórios,  no exercício 2021 - Piloto;
Fornecimento 02: equipamentos restantes no exercício 2022.

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):

Como se trata de aquisição de item único a adjudicação deverá
ser por item.

20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
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específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):

A classificação e fonte dos recursos financeiros será indicada
pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 

Vislumbra-se como indicação 4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS.

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):

Na forma da Portaria TRE/AL 305/2021 (0923909)

Integrante demandante: Coordenador de Infraestruruta/STI

E-mail: coinf@tre-al.jus.br

 

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura/COINF

E-mail: segi@tre-al.jus.br

 

Integrante Administrativo: Chefe da Seção de Patrimônio

patrimonio@tre-al.jus.br

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de
Administração;

Fiscal Técnico: Indicação a cargo da Secretaria de Tecnologia da
Informação.

21. Análise de Riscos:

A análise em questão é mínima, portanto, não exaustiva e focada em aspectos
diretamente ligados ao procedimento nas suas etapas de aquisição e fornecimento.

Risco: Falta de recursos orçamentários para a aquisição da
solução ou parte dela
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Risco
1

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de continuidade
de substituição de
microcomputadores com defeito ou
fora de garantia.

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1
Utilização de recursos
destinados a outras aquisições
para contemplar esta
necessidade;

STI

2

Substituição dos equipamentos
por outros equipamentos
existentes, paralisando o
andamento de outros projetos
e demandas.

STI/COINF

 

Risco
2

Risco: Atraso na aquisição

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de continuidade
de substituição de
microcomputadores com defeito ou
fora de garantia.

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Solicitação de aceleração de
trâmites internos. STI

Substituição dos equipamentos
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2 por outros equipamentos
existentes

STI/COINF

 

 

 

Risco
3

Risco: Atraso na entrega da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução de continuidade
de substituição de
microcomputadores com defeito ou
fora de garantia.

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Notificar a contratada. Gestor do
contrato

2
Substituição dos equipamentos
por outros equipamentos
existentes.

STI/COINF

 

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Fornecedor 01:
Nome: G3 Solutions
Sítio: http://www.g3solutions.com.br/
Telefone: 81 3471-8600 / 81 8173-7134
E-mail: alexandre.barros@g3solutions.com.br
Contato: Alexandre Barros

Fornecedor 02:
Nome: SUPORTE INFORMÁTICA
Sítio: http://www.suporteinformatica.com
Telefone: 81 3202-9100 / 81 3244-9697 / 81 8178-6653
E-mail: andre.brasileiro@suporteinformatica.com
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Contato: André Brasileiro

Fornecedor 03:
Nome: TELTEC NETWORKS
Sítio: http://atasteltec.com.br
Telefone: 81 2122-3023
E-mail: teltec@teltecnetworks.com.br

Fornecedor 04:
Nome: PISONTEC
Sítio: http://www.pisontec.com
E-mail: michel@pisontec.com
Contato: Michel Harbeli

Fornecedor 05:
Nome: INFINIIT
Sítio: http://www.infiniit.com.br
E-mail: guilherme@infiniit.com.br
Contato: Guilherme

Fornecedor 06:
Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Contato: Bernadete Sabino
Email: bsabino@swt.com.br
Telefone: 32213731

Fornecedor 07:
Nome: Plugnet
Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Telefone: (81) 34267006
Contato: Horidan Dantas
Email: horidan@plugnetshop.com.br

Fornecedor 08:
Nome: PCT Informática
Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Telefone: (82) 3241-5300
Contato: Zacarias
Email: pct@pctinformatica.com.br

Fornecedor 09:
Nome: Usetech
Sítio: http://www.usetech.net
Telefone: (82) 3327-9436
Contato: Maxwell
Email: maxwell@usetech.net

 

Fornecedor 10:

Nome: DATEN Tecnologia Ltda

Sítio: www.daten.com.br
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Representante:

OPENOFFICE LTDAR.

Maria da Conceição Viana, 879, Jardim Atlântico, Olinda - PE. CEP: 53130-540
openofficeltda@terra.com.br
Fone: (81) 3432-1657 / (81) 99964-6667

 

Obs.: a aguardar retorno oportuno, por parte da SEIC, para registro de novos
potenciais fornecedores para uso em referência futura noutros procedimentos.

Maceió, 01 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/09/2021, às 09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 03/09/2021, às 07:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 04/09/2021, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939047 e o código CRC 2787A181.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
À SEGI e SEPAT - Portaria 305/2021- 0923909
 
Srs. Chefes,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto aos Estudos Preliminares 0939047,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 305/2021- 0923909

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/09/2021, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939054 e o código CRC 2B9CF449.

0004955-38.2021.6.02.8000 0939054v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 13 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

02. Quantidade

Registro de Preço de 240 (duzentos e quarenta) computadores, sendo:

120 (cento e vinte) Tipo 01 e
120 (cento e vinte) Tipo 02.

 

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Todavia, de forma resumida temos:

Tipo 01:
01 HD de 240GB do tipo SSD, Suporte para até 03 (três) monitores simultâneos, 8Gb de memória,
conectividade, Chip TPM 2.0, SO Windows 10 Pro (64 bits) e 04 (quatro) anos de garantia on-site; serem
acompanhados de 02 (dois) monitores de 21 polegadas;

 

Tipo 02:
01 HD de 240GB do tipo SSD, Suporte para até 03 (três) monitores simultâneos, 8Gb de memória,
conectividade, Chip TPM 2.0, SO Windows 10 Pro (64 bits) e 04 (quatro) anos de garantia on-site; serem
acompanhados de 02 (dois) monitores de 21 polegadas, 
Acessórios:  

Headset fone e microfone (USB); Controles: Mudo, controle de volume
Webcam: modos de vídeo 720, 1080p, 30 frames por segundo.

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da Seção
de Compras, em momento oportuno.

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 4 dos Estudo Preliminares
apuramos um valor médio de R$ 4.167,00/Unid.

05. Justificativa

Computadores atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Incorporação de  chip TPM (Trusted Platfom Module) atualizado;
Atendimento de finalidade relativa ao  Balcão Virtual regulamentado pela Portaria Conjunta nº 08/2021e atende
as diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 372 de 12/02/2021, há
necessidade que equipamentos incorporem  câmeras, fones e microfones.
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com desempenho adequado ao
desenvolvimento de suas atividades;
Vários dos computadores em uso têm apresentado problemas de ordem técnica tais como falha em disco
rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica com o final de garantia.
Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento  é de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de
fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:
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15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço para aquisição de computadores  para

substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de computadores  para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
computadores demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva
atualizada.
Dotar o TRE/AL de computadores com desempenho adequado e com
confiabilidade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação; ]

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a renovação do parque de computadores/estações.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
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Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.

A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware Compatibility

para a solução de rastreamento e segurança da Absolute Software
(http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility) prevista nas
especificações tecnicas, comprovando assim sua compatibilidade e
homologação com a mesma.

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;

3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
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acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold;

2. COMPATIBILIDADE
1. Windows minimum hardware requirements para Windows 11 disponível

em https://download.microsoft.com/download/7/8/8/788bf5ab-0751-4928-
a22c-
dffdc23c27f2/Minimum%20Hardware%20Requirements%20for%20Windows%2011.pdf

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA COMPUTADORES TIPO 01 e TIPO 02

Computador de mesa desktop tipo torre de formato pequeno (Ultra small form factor),
com 8 GB de memória principal, disco rígido de, no mínimo, 240GB do tipo SSD,
sistema operacional Windows Pro 10 ou superior em português com as seguintes
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especificações técnicas mínimas:

 

1. Placa Mãe

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida
comprovação. Não sendo, portanto aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum;

2. Deverá estar identificada por serigrafado ou equivalente na PCB (Printed
Circuit Board) em processo industrial, não sendo permitidas etiquetas ou
adesivos ou quaisquer alterações na mesma;

3. Chipset mínimo Intel Q87 Express ou AMD A88X, modelos superiores serão
aceitos;

4. Deverá possuir suporte para processadores de núcleo duplo e quádruplo
(Dual Core, Quad Core ou tecnologia semelhante);

5. Deverá possuir Chip de Segurança TPM Versão 2.0 ou superior (Trusted
Platform Module) integrado à placa principal;

6.  Deverá através do software de segurança gerenciar as permissões dos
usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar configurações
individuais ou por grupo para acesso a recursos de como, por exemplo:
Permitir ou Bloquear acesso às portas USB; Permitir ou Bloquear acesso aos
periféricos de conexão com o ambiente externo “Placa de Rede, Modem,
Bluetooth, DVD+/-RW, etc...”;

7. O licenciamento do software deve contemplar suporte, atualização e garantia
de evolução pelo período igual à garantia do equipamento ofertado sem
qualquer custo adicional;

8. Deverá permitir ligar e desligar o micro remotamente;

.

 

2. BIOS

1. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e
controle remotos;

2. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos idiomas:
Português do Brasil ou Inglês;

3. A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente
pelo microcomputador;

4. Apresentar controle de permissões de acesso através de senha, com dois
perfis mínimos, um para inicializar o equipamento e outro para recursos de
gerência;

5. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS, devendo a aplicação permitir atualização online por
meio do sistema operacional Microsoft Windows Pro 10;

 

3. Processador

1. Deverá possuir, no mínimo, 8 (oito) núcleos de processamento;

2. Arquitetura x86;

3. Deverá ter frequência de operação por núcleo de, no mínimo, 3,0 Ghz, sendo
considerando para efeito de comprovação desta os valores alcançados no
modo nativo da CPU ou nas tecnologias Turbo Boost (Intel) ou Boost
Frequency (AMD);

4. Somente serão aceitos processadores Intel de Nona Geração ou superior e
AMD baseados na nova tecnologia APU;

5. Possuir memória cache total de, no mínimo, 8 MB (oito Megabytes);

6. Deverá possuir uma conexão com memória capaz de suportar, no mínimo,
25 GB/s (vinte e cinco gigabytes por segundo) por canal;

7. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64
bits;

8. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do
processador, ou do equipamento ou fornecido em regime de OEM;

 

4. Chipset

1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 8 GB (oito
gigabytes), padrão DDR4 de 2600 MHz, ou superior;

2. Deverá suportar o barramento PCI Express x16;

3. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior;
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4. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia;

 

5. Memória RAM (Random Access Memory)

1. Deverá possuir memória mínima de 8 GB (oito Gigabytes);

2. DDR4 2600 MHz ou superior;

3. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual Channel
Memory) para um melhor desempenho;

4. Deverá possuir no mínimo 01 (um) slot livre para expansão para até 16 GB
por simples adição de memória;

 

6. Unidades de armazenamento

1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de
240GB, do tipo SSD, de 6.0Gb/s;

 

7. Interface de Vídeo

1. Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica com Tecnologia 3D padrão PCI
Express x16 ou integrada, com no mínimo 1 GB de memória com suporte a
utilização de 2 (dois) monitores, devendo possuir no mínimo 01(uma)
Interface VGA (DB-15);

2. Deverá possuir profundidade de cores de, no mínimo, 32 bpp (trinta e dois
bits por pixel) com resolução de 2048x1536 pixels;

3. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL 1.2 ou
superior;

4. Deverá ter recursos para utilização de 02 (dois) monitores com opção de
imagem ou extensão da área de trabalho;

5. Deverá ter no mínimo 02 conectores externos HDMI ou DVI ou Display Port;

6. Deverão ser fornecidos adaptadores de modo que o monitor fornecido
possa ser ligado a qualquer uma das portas da controladora e assegurar,
assim, o funcionamento dos 02 (dois) monitores simultaneamente.

 

8. Interface de rede cabeada

1. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe;

2. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 802.3u e
802.3x;

3. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo full-
duplex;

4. Deverá possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalação remota através da
rede;

5. Deverá suportar os padrões: WOL e PXE 2.0;

6. Deverá suportar o padrão ASF 2.0 ou SNMP v3;

 

9. Interface de som

1. Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play;

2. Possuir, no mínimo, 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 1
Watt que seja desativado automaticamente quando um dispositivo de áudio
externo for conectado à interface frontal de som “line-out”;

 

10. Teclado

1. Devera ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo, 107 teclas, padrão
ABNT II;

2. Conector tipo PS/2 ou USB;

3. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;

4. Cor Preta e/ou Cinza;

 

11. Mouse

1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento;

2. Tipo óptico;

3. Resolução de, no mínimo, 1000 dpi;
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4. O tipo de conexão deverá ser PS/2 ou USB;

5. Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”;

6. Deverá ser ergonômico e ambidestro (simétrico);

7. Cor Preta e/ou Cinza;

 

12. Gabinete

1. Gabinete deverá ser do padrão Ultra Small Form Factor com índice de ruído
de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152;

2. Volume de no máximo 2,5 litros;

3. Deverá possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle
de acesso ao interior do gabinete, não sendo aceitas adaptações no mesmo;

4. Em caso de sistema de controle de acesso baseado em chaves, dever
possuir o mesmo segredo e serem entregues na mesma quantidade dos
gabinetes, devendo fazer parte do projeto original do equipamento.

5. Deverá possuir botão liga/desliga;

6. Deverá possuir auto-falante interno ao gabinete, de alta precisão, com saída
para fones de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, não sendo
aceitas caixas de som externas;

7. Deve possuir tratamento anticorrosivo;

8. Possuir 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para facilitar o uso
de dispositivos como câmeras e pen-drive, sendo obrigatório que ao menos
01 (uma) seja USB 3.0 ou superior;

9. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de
microfones e fones de ouvido.

10. Cor Preta e/ou Cinza;

11. Deve acompanhar Kit Suporte para fixação na parte traseira do monitor ou
de base de monitor, não sendo aceitas adaptações para tanto.

 

13. Alimentação

1. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático de
110/220;

2. Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) com fator
de potência igual ou maior do que 0,9 (zero vírgula nove);

3. Deverá ter eficiência de, no mínimo, 85%;

4. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do
INMETRO NBR 14136;

 

14. Monitor

1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento;

2. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED;

3. Deverá ser do formato 16:10 ou 16:9;

4. Deverá possuir, no mínimo, 21 (vinte e uma) polegadas na diagonal;

5. Ajuste de altura de no mínimo 100 mm e de rotação de no mínimo 90°;

6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms;

7. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;

8. Possuir característica anti-reflexiva;

9. Contraste estático de no mínimo 1000:1

10. No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, Posição
(Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de
imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor,
(RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal),
Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma e Posição (H/V);

11. Alimentação de 100 a 240 Volts com comutação automática de voltagem;

12. Peso do equipamento de no máximo 4 Kg (quatro quilogramas);

13. Conector DVI-D (digital) ou superior ou HDMI;

14. Deverá vir acompanhado de cabo de alimentação;

15. Deverá vir acompanhado de pelo menos um cabo de interface de vídeo
compatível com o produto nos padrões do seu conector DVI ou HDMI;
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16. Cor Preta e/ou Cinza;

17. Deve ser totalmente compatível com o uso do Kit Suporte para fixação do
gabinete na parte traseira do monitor ou de base de monitor, previsto no
detalhamento referente ao Gabinete, não sendo aceitas adaptações para
tanto.

 

15. Softwares

1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft
Windows Pro 10 64 bits, ou superior, pré-instalado, em português do Brasil,
com licença de uso;

2. O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação do sistema
operacional e mídia com todos os drivers necessários para sua perfeita
utilização, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
equipamento;

 

16. Documentação

1. Acompanhar documentação em português ou inglês, em papel ou CD-ROM,
na proporção mínima de 01 (um) conjunto para cada 20 (vinte)
equipamentos, não menos que 01 (um) por ordem de fornecimento; ou
alternativamente ter sistema embarcado no próprio equipamento para
retorno à condição de fornecimento (condição fábril);

2. Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de
catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo
próprio fabricante ou fornecedor;

 

17. Condições gerais

;

1. O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com sua total
integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido às
vibrações especificadas que podem ocorrer durante o transporte do
equipamento, sendo expressamente proibida a utilização de qualquer espécie de
cola ou adesivo para fixação das placas e conectores;

2. Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua
instalação bem como a de seus componentes

 

18. Garantia, suporte técnico e declarações

 

1. O equipamento e seus acessórios ofertados (marca e modelo), não poderão estar
em processo de descontinuidade e não poderão ser descontinuados até 60
(sessenta) dias após a data da abertura do certame

2. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 48 (quarenta e oito)
meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, podendo ser de
responsabilidade a mão de obra e atendimento no local por parte do fabricante ou
através de suas assistências técnicas conveniadas ao fabricante;

3. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que faça a validação e verificação da garantia do
equipamento através da inserção do número de série do equipamento;

4. A empresa licitante deverá apresentar declaração, onde conste:

a. Que possui central telefônica “própria” para abertura de chamados técnicos
através de ligação gratuita (0800);

b. Que o fabricante possui site na internet disponibilizando atualizações de
drivers para o equipamento proposto;

c. Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica credenciada
ou conveniada na região do órgão a prestar assistência técnica, informando
o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada
que prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de
garantia;

d. Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo;

e. Todas as declarações exigidas acima deverão ser apresentadas em original
ou cópia autenticada por cartório competente, emitidas em papel timbrado,
assinadas por pessoa responsável com indicação de cargo exercido na
empresa, com firma reconhecida em cartório competente e ainda documento
que comprove que a pessoa que está assinando tenha poderes para isso;

f. Todos os certificados deverão obrigatoriamente ser apresentados em original
ou através de cópia autenticada por cartório competente, com exceção de
certificados emitidos através da internet, nos quais deverá constar
obrigatoriamente a URL do site de origem.
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ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS PARA COMPUTADORES TIPO 02

02 (dois) Headset fone e microfone (USB)
Controles integrados: Mudo, controle de volume;
Saída de som: Estéreo;
Microfone com redução de ruído;
Arco de cabeça almofadado;
Almofadas de ouvido
Cabo de conexão de no mínimo: 1m;
Compatível com: Win10 ou superior;
Garantia mínima: 02 (dois) anos

01 (uma) Webcam:
Resolução mínima: 720p/30qps ; 1080p/30qps;
Tipo de foco: automático;
Microfone embutido;
Campo de visão: maior que 70º;
Cabo de conexão de no mínimo: 1,2m;
Compatível com: Win10 ou superior;
Possuir clipe ou dispositivo próprio para ajuste e viabilização de uso em
monitores, inclusive de notebooks;
Acompanhar tripé de mesa de uso opcional.
Ter dispositivo de fechamento da lente da câmera para fins de privacidade;
Garantia mínima: 02 (dois) anos.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
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Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
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4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 04 (quatro) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Registrada
Qtd.

Solicitada
Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)
Saldo da

Ata

       
       

TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 04 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/09/2021, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 05/09/2021, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 06/09/2021, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941145 e o código CRC 8D88F45F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2021.
À SEPAT - Portaria 305/2021- 0923909
 
Sr. Chefe,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao Termo de Referência 0941145,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 305/2021- 0923909

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 05/09/2021, às 15:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941154 e o código CRC 65282FB6.
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DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2021.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0941145, para

apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que determina a
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da
Secretaria, art. 111, VI.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/09/2021, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941155 e o código CRC D41CD59E.

0004955-38.2021.6.02.8000 0941155v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 06/09/2021, às 15:40, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941568 e o código CRC DCD6322A.
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à deliberação de Vossa

Senhoria quanto à continuidade da instrução, a cargo da
SEIC, nos termos do art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, para estimativa do preço da
aquisição especificada no Termo de Referência - TIC 13
(doc. 0941145), acerca do qual, peço-lhe vênia para solicitar
aprovação superior, dadas as ressalvas desta Unidade à
atribuição da gestão, de forma exclusiva, à Unidade desta
Secretaria (cf. item 11), conforme já registrado em vários
outros procedimentos.

Neste sentido, tendo em conta possíveis
questionamentos futuros sobre gestão da ata de registro de
preços resultante do certame, sugiro que no campo 11 do
Termo de Referência, onde prevê a SAD como unidade
gestora, seja inserida no lugar a expressão “A definir, na
forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017”, a exemplo do
Termo de Referência - TIC 2 (0863837).

Por outro lado, reitero a solicitação já veiculada no
Despacho GSAD 0916742, no sentido de que a Unidade
Técnica, com base no planejamento de aquisições em curso,
inclua, no Termo de Referência, a programação de pedidos a
ser providenciados e as pertinentes destinações.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2021, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941642 e o código CRC 8F57378A.
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
Senhor Presidente, 
 
Mais uma vez à tona a discussão relativa

à  gestão de atas de registro de preços de itens de TIC.
Em que pese ter havido decisão recente dessa

Presidência (doc. no 0910332) em caso semelhante, há que se
ressaltar que naquele feito já ocorrera a aprovação do Termo
de Referência e divulgação do edital. Enquanto nestes
autos, consta ressalva da SAD sobre a indicação feita pelo TR
de evento 0941642, o que a levou a demandar aprovação
superior do documento, por não concordar com a indicação. 

Insta ressaltar que o Termo de Referência em
comento ainda está pendente de aprovação. Veja-se que por
meio do Despacho SAD (0941642), o Senhor Secretário de
Administração pediu vênia para solicitar aprovação superior,
dadas as ressalvas daquela unidade à atribuição da gestão, de
forma exclusiva, àquela Secretaria (cf. item 11).

Neste sentido, tendo em conta possíveis
questionamentos futuros sobre gestão da ata de registro de
preços resultante do certame, a SAD sugeriu que no campo 11
do Termo de Referência, onde prevê aquela Secretaria como
unidade gestora, fosse inserida no lugar a expressão “A
definir, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017”, a
exemplo do Termo de Referência - TIC 2 (0863837).

É o relatório. No essencial. 
 
Inicialmente, analisemos o objeto da presente

licitação.
Conforme o Documento de Oficialização da
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Demanda (DOD) nº 15/ 2021 (0914848), trata-se de Registro
de Preço para aquisição de computadores  para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, bem assim para
atender necessidade de incorporação de Chip TPM (Trusted
Platfom Module). No mesmo sentido, o Termo de Referência
TIC 13 (0941145).

Por se tratar de registro de preços, a frequência
dos pedidos poderia ser melhor aferida por quem entenda
de seu consumo e utilização, como bem argumentou o Senhor
Secretário de Administração, pois envolveria situações que
demandam certa expertise ou habilidade específicas, no caso,
na área de TI.

Vale frisar que estamos falando de GESTÃO DE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e não de GESTÃO
CONTRATUAL. Neste último caso, a gestão seria apenas um
gerenciamento geral do contrato, como definido pela Revista
do TCU, que abaixo transcrevemos:  

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
Não se confunda GESTÃO com
FISCALIZAÇÃO de contrato. A gestão é o
serviço geral de gerenciamento de todos
os contratos; a fiscalização é pontual. Na
gestão, cuida-se, por exemplo, do
reequilíbrio econômico-financeiro, de
incidentes relativos a pagamentos, de
questões ligadas à documentação, ao
controle dos prazos de vencimento, de
prorrogação, etc. É um serviço
administrativo propriamente dito, que
pode ser exercido por uma pessoa ou um
setor. Já a fiscalização é exercida
necessariamente por um representante da
Administração, especialmente designado,
como preceitua a lei, que cuidará
pontualmente de cada contrato.
 

Vale frisar que questão muito semelhante a destes
autos foi enfrentada na Decisão (0918242), lançada nos autos
do PA 0001098-81.2021.6.02.8000, a qual concluiu pela
aprovação do Termo de Referência de evento 0863293, com a
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manutenção da indicação feita em seu item 11, desde que,
dada a especificidade do objeto, na hipótese da Gestão da Ata
recair sobre servidor da SAD, a programação da estimativa e
frequência dos pedidos fosse informada previamente pela
STI, bem como a destinação de cada item,  cabendo ao gestor
apenas ratificar as Ordens de Fornecimento e verificar o
cumprimento de prazos e apresentação da documentação
legal. 

 
Em vista do exposto, faço elevar o feito à análise e

apreciação de V. Exa., sugerindo, com a devida vênia, a
aprovação do Termo de Referência de evento 0941145, com a
manutenção da indicação feita em seu item 11, seguindo a
mesma linha adotada da precedente Decisão dessa
Presidência (doc. no 0918242), desde que observada a
condição do parágrafo anterior.  

 
Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/09/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942044 e o código CRC 5348EDBF.
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PROCESSO : 0004955-38.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Aprovação TR

 

Decisão nº 2014 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0942044,
trazendo o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 15/
2021 (0914848), trata-se de Registro de Preço para aquisição de
computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos, bem assim para atender necessidade de incorporação de
Chip TPM (Trusted Platfom Module). No mesmo sentido, o Termo de
Referência TIC 13 (0941145).

Por se tratar de registro de preços, a frequência dos
pedidos poderia ser melhor aferida por quem entenda de seu
consumo e utilização, como bem argumentou o Senhor Secretário de
Administração, pois envolveria situações que demandam
certa expertise ou habilidade específicas, no caso, na área de TI.

Vale frisar que estamos falando de GESTÃO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS e não de GESTÃO CONTRATUAL. Neste
último caso, a gestão seria apenas um gerenciamento geral do
contrato, como definido pela Revista do TCU, que abaixo
transcrevemos:  

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
Não se confunda GESTÃO com FISCALIZAÇÃO de

contrato. A gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os
contratos; a fiscalização é pontual. Na gestão, cuida-se, por exemplo,
do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a
pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos
prazos de vencimento, de prorrogação, etc. É um serviço
administrativo propriamente dito, que pode ser exercido por uma
pessoa ou um setor. Já a fiscalização é exercida necessariamente por
um representante da Administração, especialmente designado, como
preceitua a lei, que cuidará pontualmente de cada contrato.

Vale frisar que questão muito semelhante a destes autos
foi enfrentada na Decisão (0918242), lançada nos autos do
PA 0001098-81.2021.6.02.8000, a qual concluiu pela aprovação
do Termo de Referência de evento 0863293, com a manutenção da
indicação feita em seu item 11, desde que, dada a especificidade do
objeto, na hipótese da Gestão da Ata recair sobre servidor da SAD, a
programação da estimativa e frequência dos pedidos fosse informada
previamente pela STI, bem como a destinação de cada item,  cabendo
ao gestor apenas ratificar as Ordens de Fornecimento e verificar o
cumprimento de prazos e apresentação da documentação legal. 

APROVO o Termo de Referência de evento 0941145, com
a manutenção da indicação feita em seu item 11, seguindo a mesma
linha adotada da precedente Decisão dessa Presidência (doc.
no 0918242), desde que observada a condição do parágrafo anterior. 

 
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/09/2021, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943262 e o código CRC B55AE470.

0004955-38.2021.6.02.8000 0943262v2
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DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2021.
À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Aprovado o Termo de Referência, por conduto da

Decisão 2014, da Presidência (doc. 0943262), para devida
instrução.

Em paralelo, remeto os autos ao Sr. Secretário de
Tecnologia da Informação, solicitando sua atenção no sentido
de avaliar a proposição que ora formulo com base na
citada Decisão Presidência 2014, de que, sem alterar as
indicações aprovadas, os itens 10 e 11 do Termo de
Referência passem a ter a seguinte redação:

(...)
10 - Fiscalização: a cargo de servidor indicado
pela Unidade Técnica correspondente.
11 - Gestão: a cargo da Seção de Patrimônio,
da COMAP/SAD
Nota 1: Para efeito da instrução, considera-se
a gestão como o serviço geral de
gerenciamento que cuida, por exemplo, do
reequilíbrio econômico-financeiro, de
incidentes relativos a pagamentos, de
questões ligadas à documentação, ao controle
dos prazos de vencimento, de prorrogação etc,
ou seja o serviço administrativo propriamente
dito, que pode ser exercido por uma pessoa ou
um setor. A fiscalização, por sua vez, é
exercida necessariamente por um
representante da Administração,

Despacho GSAD 0944145         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 79



especialmente designado, como preceitua a
lei.
Nota 2: A programação da estimativa e
frequência dos pedidos será informada
previamente pela Unidade Técnica
correspondente, bem como a destinação de
cada item,  cabendo ao gestor apenas ratificar
as Ordens de Fornecimento e verificar o
cumprimento de prazos e apresentação da
documentação legal. 
 

Esclareço que a presente proposição diz respeito ao
conteúdo da r. Decisão de Sua Excelência, especificamente no
seguinte excerto:

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
Não se confunda GESTÃO com
FISCALIZAÇÃO de contrato. A gestão é o
serviço geral de gerenciamento de todos os
contratos; a fiscalização é pontual. Na gestão,
cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio
econômico-financeiro, de incidentes relativos a
pagamentos, de questões ligadas à
documentação, ao controle dos prazos de
vencimento, de prorrogação, etc. É um serviço
administrativo propriamente dito, que pode
ser exercido por uma pessoa ou um setor. Já a
fiscalização é exercida necessariamente por
um representante da Administração,
especialmente designado, como preceitua a
lei, que cuidará pontualmente de cada
contrato.
Vale frisar que questão muito semelhante a
destes autos foi enfrentada na Decisão
(0918242), lançada nos autos do PA 0001098-
81.2021.6.02.8000, a qual concluiu pela
aprovação do Termo de Referência de
evento 0863293, com a manutenção da
indicação feita em seu item 11, desde que,
dada a especificidade do objeto, na hipótese da
Gestão da Ata recair sobre servidor da SAD, a
programação da estimativa e frequência dos
pedidos fosse informada previamente pela
STI, bem como a destinação de cada item, 
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cabendo ao gestor apenas ratificar as Ordens
de Fornecimento e verificar o cumprimento de
prazos e apresentação da documentação legal. 
APROVO o Termo de Referência de
evento 0941145, com a manutenção da
indicação feita em seu item 11, seguindo a
mesma linha adotada da precedente
Decisão dessa Presidência (doc.
no 0918242), desde que observada a condição
do parágrafo anterior. 

 
Com essa formulação, busca-se evidenciar a

diferenciação assinalada entre as atividades de gestão e de
fiscalização para maior orientação dos futuros agentes
designados.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/09/2021, às 00:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944145 e o código CRC 9CE18157.

0004955-38.2021.6.02.8000 0944145v1
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E-mail - 0945000

Data de Envio: 
  13/09/2021 18:05:03

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    plugnet@plugnetshop.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    licitacao@daten.com.br
    analise@daten.com.br
    pawtecbrasil@gmail.com
    comercial@daten.com.br
    jaques.silva@htsolutions.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Aquisição de Computadores.TREAL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir, mediante sistema de registro de preços, 120
computadores do tipo 01 e 120 computadores do tipo 02, conforme especificações abaixo:

Tipo 01:

01 HD de 240GB do tipo SSD, Suporte para até 03 (três) monitores simultâneos, 8Gb de memória,
conectividade, Chip TPM 2.0, SO Windows 10 Pro (64 bits) e 04 (quatro) anos de garantia on-site; serem
acompanhados de 02 (dois) monitores de 21 polegadas.

Tipo 02:

01 HD de 240GB do tipo SSD, Suporte para até 03 (três) monitores simultâneos, 8Gb de memória,
conectividade, Chip TPM 2.0, SO Windows 10 Pro (64 bits) e 04 (quatro) anos de garantia on-site; serem
acompanhados de 02 (dois) monitores de 21 polegadas.

Acessórios: 

Headset fone e microfone (USB); Controles: Mudo, controle de volume;

Webcam: modos de vídeo 720, 1080p, 30 frames por segundo.

Solicitamos proposta informando valor unitário e total, de acordo especificações e demais detalhamentos
contidos no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender a esta demanda, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
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Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0941145.html
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De: <breno@plugnetshop.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
CC: "'Marcos Cesar'" <marcos@plugnetshop.com.br>, <max@plugnetshop.com.br>
Data: 14/09/2021 01:59 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Aquisição de Computadores.TREAL

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Att. Sra. Ana Paula
Seção de Instrução de Contratações

   Boa tarde, infelizmente não temos como apresentar proposta com o
prazo de entrega solicitado, pois 30  (trinta) dias é um prazo
inexequível
diante do cenário mundial de falta de componentes eletrônicos.

Atualmente um prazo razoável e ainda considerado o momento atual e
parcialmente exequível seriam pelo menos 90 (noventa) dias.

"Prazo de Entrega:   O prazo máximo para o fornecimento  é de 30
(trinta)
dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de
empenho
ou documento equivalente."

Abaixo algumas matérias que podem dar a visão do momento atual no mundo
e no
Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=SREbl7Mpw2g

https://nacoesunidas.org/oms-convoca-forum-de-pesquisa-e-inovacao-para-
respo
sta-ao-coronavirus/

https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/03
/25/interna_internaci
onal,1132194/oms-diz-que-eua-caminham-para-ser-epicentro-da-pandemia-
de-coro
navirus.shtml

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/03
/23/espanh
a-pico-coronavirus.htm

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-03-25/ao-vivo-ultimas-noticias-
sobre-o
-coronavirus-no-brasil-e-no-mundo.html

https://www.istoedinheiro.com.br/variantes-da-covid-19-se-propagam-
e-oms-se-
reune-14/

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=JAMY3BD3W...

1 of 3 14/09/2021 16:03
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Atenciosamente

www.plugnetshop.com.br

Breno Tavares
Diretor Comercial
+55 (81) 3426.7006 / 98844.0834
breno@plugnetshop.com.br
R. Gen. Abreu e Lima, 222 – Rosarinho – Recife – PE

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 18:05
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação. Aquisição de Computadores.TREAL

SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir, mediante
sistema
de registro de preços, 120 computadores do tipo 01 e 120 computadores
do
tipo 02, conforme especificações abaixo:

Tipo 01:

01 HD de 240GB do tipo SSD, Suporte para até 03 (três) monitores
simultâneos, 8Gb de memória, conectividade, Chip TPM 2.0, SO Windows 10
Pro
(64 bits) e 04 (quatro) anos de garantia on-site; serem acompanhados de
02
(dois) monitores de 21 polegadas.

Tipo 02:

01 HD de 240GB do tipo SSD, Suporte para até 03 (três) monitores
simultâneos, 8Gb de memória, conectividade, Chip TPM 2.0, SO Windows 10
Pro
(64 bits) e 04 (quatro) anos de garantia on-site; serem acompanhados de
02
(dois) monitores de 21 polegadas.

Acessórios:  

Headset fone e microfone (USB); Controles: Mudo, controle de volume;

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=JAMY3BD3W...
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Webcam: modos de vídeo 720, 1080p, 30 frames por segundo.

Solicitamos proposta informando valor unitário e total, de acordo
especificações e demais detalhamentos contidos no termo de referência
em
anexo.

Na impossibilidade de atender a esta demanda, gentileza informar por
e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-
feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
À COINF
Recebemos da empresa Plugnet 0945598

questionamento a respeito do prazo de 30 dias para a entrega
dos computadores, previsto no termo de referência 0941145,
ao qual encaminhamos para análise e manifestação.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 14/09/2021, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945599 e o código CRC AEF85F21.

0004955-38.2021.6.02.8000 0945599v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2021.
À SEIC
 
Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0945599,

considerando:
 

1. Exiguidade dos quadros especializados;
2. Demandas crescentes e conflitantes;
3. Necessidade de análise detida;
4. Necessidade de, eventual, revisão e incorporação doutras

sugestões, inclusive, as oriundas dos integrantes administrativo
e técnico da Portaria 305/2021 (0923909).

 
Cumpre-me sugerir a suspensão temporária do processo

de estimativa de preços até que completa a análise e evetual
atualização do Termo de Referência.

 
 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/09/2021, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946180 e o código CRC 98FD661D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 19 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

02. Quantidade

Lote 01:
Item 01: Microcomputador Tipo 01 com 02 Monitores: 220 (unid)
Item 02: Kit Web Conferência: 120 (unid)

Lote 02:
Item 01: Microcomputador Tipo 02 com 03 Monitores: 20 (unid)

Lote 03:
Item 01: Minicomputador: 04 (unid)
Item 02: Monitor 4K: 08 (unid)

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

 

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da Seção
de Compras, em momento oportuno.

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 4 dos Estudo Preliminares
apuramos um valor médio de R$ 4.167,00/Unid.

05. Justificativa

Lote 01

Computadores atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Incorporação de  chip TPM (Trusted Platfom Module) atualizado;
Atendimento de finalidade relativa ao  Balcão Virtual regulamentado pela Portaria Conjunta nº 08/2021e atende
as diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 372 de 12/02/2021, há
necessidade que equipamentos incorporem  câmeras, fones e microfones.
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com desempenho adequado ao
desenvolvimento de suas atividades;
Vários dos computadores em uso têm apresentado problemas de ordem técnica tais como falha em disco
rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica com o final de garantia.
Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda.

Lote 02

Microcomputadores destinados às equipes de suporte e desenvolvimento da STI, cujos equipamentos
atualmente em uso, igualmente tem mais de 04 (quatro) anos de uso e carecem de atualização, notadamente
por estarmos falando de equipes que necessitam de recursos de alto desempenho para realização de suas
atividades.

Lote 03

Destinados à promover a atualização de solução de painel de monitoramento de enlaces de dados e demais
serviços informatizados essenciais, outrora em uso na Coordenadoria de Infraestrutura/STI, com mais de 04
(quatro) anos e, neste momento paralisado por defeito em seus equipamentos 

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento  é de 90 (noventa) dias corridos ou comforme estabelecido no detalhamento
do item específico, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
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Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço para aquisição de computadores  para

substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de computadores  para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
computadores demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva
atualizada.
Dotar o TRE/AL de computadores com desempenho adequado e com
confiabilidade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação; ]

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a renovação do parque de computadores/estações.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
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2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado

do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.
Adjudicação será por item.

2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do

Registro de Preços.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de

sua assinatura.
A utilização do sistema de Registro de Preços visa,

primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário, ou mesmo a
necessidade de promover entregas parceladas de acordo com a necessidade e
conveniência da Administração, indicamos a modalidade de registro de
preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware Compatibility

para a solução de rastreamento e segurança da Absolute Software
(http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility) prevista nas
especificações tecnicas, comprovando assim sua compatibilidade e
homologação com a mesma.

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;
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3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold;

4. BIOS compatível com as normas NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678;

5. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

6. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15);

2. COMPATIBILIDADE
1. Windows minimum hardware requirements para Windows 11 disponível

em https://download.microsoft.com/download/7/8/8/788bf5ab-0751-4928-
a22c-
dffdc23c27f2/Minimum%20Hardware%20Requirements%20for%20Windows%2011.pdf

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

 

LOTE 01 

ITEM 01 - MICROCOMPUTADOR TIPO 01 COM 02 MONITORES

Configurações mínimas:

Computador de mesa desktop tipo torre de formato pequeno (Ultra small form factor),
com 8 GB de memória principal, disco rígido de, no mínimo, 240GB do tipo SSD,
sistema operacional Windows Pro 10 ou superior em português com as seguintes
especificações técnicas mínimas:

 

1. Placa Mãe

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
em regime de OEM especificamente para o modelo ofertado, devidamente
comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

2. O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigráfico através de
processo industrial;

3. Possuir suporte para processadores de núcleo six ou superiores; Sempre
que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o
nome do fabricante do microcomputador; permitir acesso remoto à BIOS
para leitura e gravação;

4. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar
desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a
rede de dados;

5. Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o
computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede
ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 
Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso
remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de
instalação. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes
Microsoft NAP ou Cisco NAC; 
Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP,
independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no
microcomputador ofertado, com controle remoto total da bios e visualização
das telas de post;

6. Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior
e acompanhar de fábrica pré-instalado software capaz de habilitar os
recursos mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de
softwares, documentação e gerenciamento dessa documentação técnica;

.

 

2. BIOS

1. Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e
controle remotos;

2. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos idiomas:
Português do Brasil ou Inglês;

3. A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente
pelo microcomputador;

4. Apresentar controle de permissões de acesso através de senha, com dois
perfis mínimos, um para inicializar o equipamento e outro para recursos de
gerência;

5. O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS, devendo a aplicação permitir atualização online por
meio do sistema operacional Microsoft Windows Pro 10;

6. Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB;

7. Suportar senha de acesso a BIOS e senha de "Power-on";

8. Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do
equipamento;

9. Possuir ferramentas de diagnóstico, bem como informações detalhadas do
equipamento;

10. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o
controle de execução

 

3. Processador

1. Deverá possuir, 06 (seis) núcleos físicos reais (six core) ou superior, e 12
(doze) threads
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2. Deverá ter frequência de operação por núcleo de, no mínimo, 1,5 Ghz, sendo
considerando para efeito de comprovação desta os valores alcançados no
modo nativo da CPU ou nas tecnologias Turbo Boost (Intel) ou Boost
Frequency (AMD);

3. Somente serão aceitos processadores última geração, ou seja,
processadores lançados a partir de 2021, om desempenho, mínimo de
12.800 (doze mil e oitocentos) pontos na Performance Test V10 da
Passmark Software; O desempenho será comprovado por intermédio de
resultados de BenchMark, disponíveis em:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

4. Possuir memória cache total de, no mínimo, 8 MB (oito Megabytes);

5. Deverá possuir uma conexão com memória capaz de suportar, no mínimo,
25 GB/s (vinte e cinco gigabytes por segundo) por canal;

6. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64
bits;

7. O cooler do processador deverá ser fabricado pelo fornecedor do
processador, ou do equipamento ou fornecido em regime de OEM;

 

4. Chipset

1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 8 GB (oito
gigabytes), padrão DDR4 de 2600 MHz, ou superior;

2. Suporte a expansão de memória para 32 GB (trinta e dois gigabytes) ou
superior;

3. Deverá suportar o barramento PCI Express revisão 3.0;

4. Suporte ao padrão SMART II e III ou superior;

5. Controladoras de disco rígido e óptico;

6. 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA III (6 Gb/s);

7. Possuir mínimo de slots de expansão compatível com o padrão PCIe Mini
Card ou M.2;

8. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB padrão 3.2, sendo pelo menos 3
(três) no padrão SuperSpeed 10Gbps e 1 (uma) porta USB-C;. Não será
permitido uso de placa PCI Express, "hub" USB ou qualquer artificio
semelhante na parte traseira do gabinete para atender ao número mínimo de
portas solicitadas;

9. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia;

 

5. Memória RAM (Random Access Memory)

1. Deverá possuir memória mínima de 8 GB (oito Gigabytes);

2. DDR4 2600 MHz ou superior;

3. Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual Channel
Memory) para um melhor desempenho;

4. Deverá possuir no mínimo 01 (um) slot livre para expansão para até 32 GB;

6. Unidades de armazenamento

1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de
240GB, do tipo SSD, padrão M.2 NMVe;

 

7. Interface de Vídeo

1. Deverá possuir 01 (uma) controladora gráfica com Tecnologia 3D padrão PCI
Express x16 ou integrada, com no mínimo 1 GB de memória com suporte a
utilização de 2 (dois) monitores;

2. Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7
milhões de cores, 60Hz (Sessenta Hertz);

3. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL 1.2 ou
superior;

4. Deverá ter recursos para utilização de 02 (dois) monitores com opção de
imagem ou extensão da área de trabalho;

5. Deverá ter no mínimo 02 (duas) Interfaces digitais: sendo 02 (duas)
DisplayPort ou 02 (duas) ( HDMI, ou combinação dessas duas tecnologias;

6. Deverão ser fornecidos adaptadores de modo que o monitor fornecido
possa ser ligado a qualquer uma das portas da controladora e assegurar,
assim, o funcionamento dos 02 (dois) monitores simultaneamente.

 

8. Interface de rede cabeada

Termo de Referência - TIC 19 (0949323)         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 95



1. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe;

2. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 802.3u e
802.3x;

3. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo full-
duplex;

4. Deverá possuir tecnologia PXE 2.0, para realizar instalação remota através da
rede;

5. Deverá suportar os padrões: WOL e PXE 2.0;

6. Deverá suportar o padrão ASF 2.0 ou SNMP v3;

 

9. Interface de som

1. Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play;

2. Possuir, no mínimo, 01 (um) alto-falante interno com potência mínima de 1
Watt que seja desativado automaticamente quando um dispositivo de áudio
externo for conectado à interface frontal de som “line-out”;

 

10. Teclado

1. Devera ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo, 107 teclas, padrão
ABNT II;

2. Conector tipo PS/2 ou USB;

3. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado;

4. Cor Preta e/ou Cinza;

 

11. Mouse

1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento;

2. Tipo óptico;

3. Resolução de, no mínimo, 1000 dpi;

4. O tipo de conexão deverá ser PS/2 ou USB;

5. Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”;

6. Deverá ser ergonômico e ambidestro (simétrico);

7. Cor Preta e/ou Cinza;

 

12. Gabinete

1. Gabinete deverá ser do padrão Ultra Small Form Factor com índice de ruído
de acordo com as normas ISO 9296 ou NBR 10152;

2. Volume de no máximo 2,0 litros;

3. Deverá possuir um sistema para uso de cadeado ou fechadura para controle
de acesso ao interior do gabinete, não sendo aceitas adaptações no mesmo;

4. Em caso de sistema de controle de acesso baseado em chaves, dever
possuir o mesmo segredo e serem entregues na mesma quantidade dos
gabinetes, devendo fazer parte do projeto original do equipamento.

5. Deverá possuir botão liga/desliga;

6. Deverá possuir auto-falante interno ao gabinete, de alta precisão, com saída
para fones de ouvido e entrada para microfone no painel frontal, não sendo
aceitas caixas de som externas;

7. Deve possuir tratamento anticorrosivo;

8. Possuir 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para facilitar o uso
de dispositivos como câmeras e pen-drive, sendo obrigatório que ao menos
01 (uma) seja USB 3.0 ou superior;

9. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de
microfones e fones de ouvido.

10. Cor Preta e/ou Cinza;

11. Deve acompanhar Kit Suporte para fixação na parte traseira do monitor ou
de base de monitor, não sendo aceitas adaptações para tanto.

 

13. Alimentação

1. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático de
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110/220;

2. Deverá possuir tecnologia de correção do fator de potência (PFC) com fator
de potência igual ou maior do que 0,9 (zero vírgula nove);

3. Deverá ter eficiência de, no mínimo, 85%;

4. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do
INMETRO NBR 14136;

 

14. Monitor

1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento;

2. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED;

3. Deverá ser do formato 16:10 ou 16:9;

4. Deverá possuir, no mínimo, 21 (vinte e uma) polegadas na diagonal;

5. Ajuste de altura de no mínimo 100 mm e de rotação de no mínimo 90°;

6. Tempo de resposta de no máximo 5 ms;

7. Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores;

8. Possuir característica anti-reflexiva;

9. Contraste estático de no mínimo 1000:1

10. No mínimo os seguintes ajustes de imagem: Contraste, Brilho, Posição
(Vertical e Horizontal), Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de
imagem (fino e grosseiro), Nitidez, Temperatura de Cor, Controle de Cor,
(RGB), Controle de Gama, Posição do Menu Digital, (Vertical e Horizontal),
Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma e Posição (H/V);

11. Alimentação de 100 a 240 Volts com comutação automática de voltagem;

12. Peso do equipamento de no máximo 4 Kg (quatro quilogramas);

13. Conector DVI-D (digital) ou superior ou HDMI;

14. Deverá vir acompanhado de cabo de alimentação;

15. Deverá vir acompanhado de pelo menos um cabo de interface de vídeo
compatível com o produto nos padrões do seu conector DVI ou HDMI;

16. Cor Preta e/ou Cinza;

17. Deve ser totalmente compatível com o uso do Kit Suporte para fixação do
gabinete na parte traseira do monitor ou de base de monitor, previsto no
detalhamento referente ao Gabinete, não sendo aceitas adaptações para
tanto - Kit padrão VESA 100 mm do mesmo fabricante do equipamento. Esse
kit deverá ser obrigatoriamente compatível e homologado pelo fabricante
para o conjunto (microcomputador e monitor) ofertados. Essa exigência
deverá ser comprovada através de documentação oficial do próprio
fabricante e de domínio público.

 

15. Softwares

1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft
Windows Pro 10 64 bits, ou superior, pré-instalado, em português do Brasil,
com licença de uso;

2. O equipamento deverá acompanhar mídia de instalação do sistema
operacional e mídia com todos os drivers necessários para sua perfeita
utilização, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
equipamento;

3. Deverá ser fornecido software de gerenciamento dos recursos de segurança
do TPM com as seguintes funções:

1. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a
utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e
gerenciamento da solução;

2. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros
mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart
Cards;

3. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar
com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso
seguro e rápido aos aplicativos e informações protegidas integradas ao
TPM; Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de
acesso, por processo único de identificação, baseado em senha única,
gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como
soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;

4. Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou
uma impressão digital;

5. Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter
pessoal para recuperar as senhas;
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6. Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando
assim a proteger os dados contra o acesso não autorizado;

 

16. Documentação

1. Acompanhar documentação em português ou inglês, em papel ou CD-ROM,
na proporção mínima de 01 (um) conjunto para cada 20 (vinte)
equipamentos, não menos que 01 (um) por ordem de fornecimento; ou
alternativamente ter sistema embarcado no próprio equipamento para
retorno à condição de fornecimento (condição fábril);

2. Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de
catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo
próprio fabricante ou fornecedor;

 

17. Condições gerais

;

1. O microcomputador, monitor, teclado e mouse devem permanecer com sua total
integridade mecânica e funcional, depois de montado e embalado, e submetido às
vibrações especificadas que podem ocorrer durante o transporte do
equipamento, sendo expressamente proibida a utilização de qualquer espécie de
cola ou adesivo para fixação das placas e conectores;

2. Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua
instalação bem como a de seus componentes

 

18. Garantia, suporte técnico e declarações

 

1. O equipamento e seus acessórios ofertados (marca e modelo), não poderão estar
em processo de descontinuidade e não poderão ser descontinuados até 60
(sessenta) dias após a data da abertura do certame

2. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 48 (quarenta e oito)
meses “on-site” do fabricante, para reposição de peças, podendo ser de
responsabilidade a mão de obra e atendimento no local por parte do fabricante ou
através de suas assistências técnicas conveniadas ao fabricante;

3. Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante (informar URL
para comprovação), que faça a validação e verificação da garantia do
equipamento através da inserção do número de série do equipamento;

4. A empresa licitante deverá apresentar declaração, onde conste:

a. Que possui central telefônica “própria” para abertura de chamados técnicos
através de ligação gratuita (0800);

b. Que o fabricante possui site na internet disponibilizando atualizações de
drivers para o equipamento proposto;

c. Que os equipamentos propostos possuem assistência técnica credenciada
ou conveniada na região do órgão a prestar assistência técnica, informando
o nome, endereço e telefone da(s) empresa(s) autorizada(s) ou conveniada
que prestará(ão) serviços gratuitos de manutenção, durante o período de
garantia;

d. Que o equipamento foi projetado para o uso corporativo;

e. Todas as declarações exigidas acima deverão ser apresentadas em original
ou cópia autenticada por cartório competente, emitidas em papel timbrado,
assinadas por pessoa responsável com indicação de cargo exercido na
empresa, com firma reconhecida em cartório competente e ainda documento
que comprove que a pessoa que está assinando tenha poderes para isso;

f. Todos os certificados deverão obrigatoriamente ser apresentados em original
ou através de cópia autenticada por cartório competente, com exceção de
certificados emitidos através da internet, nos quais deverá constar
obrigatoriamente a URL do site de origem.

 

LOTE 01

ITEM 02: KIT WEB CONFERENCIA

CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIOR:

WEBCAM:

1. 01 (uma) WebCam, possuindo lente de vidro e foco automático, com resolução
mínima Full HD 1080p em 30fps e 720p em 60fps;

2. Possuir cabo de 1,5 m com conector USB-A compatível com USB 2.0 ou superior;

3. Deverá possuir um campo de visão na diagonal de no mínimo 78°, possuindo
correção de luz automática;

MICROFONE:
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4. 01 (um) Microfone dual frontal omnidirecional;

5. Deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 ou superior,
MacOS 10.9 ou superior e Chrome OS;

6. Deverá vir acompanhado de clipe para colocação sobre monitores e telas de
laptop e tripé com ajuste de altura;

CAXIA DE SOM:

7. 01 (um) par de caixas de som na cor preta ou variações de tons de cinza com
potência mínima de 3W, controle de volume frontal, entrada para fone de ouvido
frontal tipo P2 de 3,5mm, resposta de frequência mínima de 20Hz a 20KHz e
conexão USB 2.0 ou superior;

HEADSET:

8. 02 (dois) Headset na cor preta ou variações de tons de cinza com conector P2;

9. Deverá possuir 01(um) microfone com uma impedância mínima de 2.2 KOHMS,
abrangendo frequências entre 100 À 10KHz possuindo uma sensibilidade de 21
DB à +- 5 DB;

10. Deverá possuir cabo com comprimento mínimo de 1.5 metro

11. Deverá possuir conector padrão USB-A/USB 2.0 ou superior;

GARANTIA PARA TODOS OS COMPONENTES DO CONJUNTO

12. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 12(doze) meses.

 

 

 

LOTE 02

ITEM 01: MICROCOMPUTADOR TIPO 02 COM 03 MONITORES

CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES:

PROCESSAMENTO:

1. Processador com 6 núcleos físicos reais (six core) ou superior, e 12 (doze)
threads, arquitetura x86; mínimo de 8MB de Cache;

2. Frequência de operação mínima por núcleo de 1.5 GHz, sendo considerado para
efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da CPU.

3. Somente serão aceitos processadores de última Geração (processadores
lançados em 2021);

4. O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros
aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits;

5. O processador deverá ser da última geração disponível pelo fabricante do
processador, com desempenho, mínimo de 13.000 (treze mil) pontos na
Performance Test V10 da Passmark Software; O desempenho será comprovado
por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em:
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY):

6. Capacidade instalada mínima de 32 GB (Gigabytes);

7. Padrão DDR4 de 2666 MHz ou superior;

8. Possuir suporte a expansão a 64 GB ou superior;

9. Possuir suporte as configurações de memória de canal duplo (Dual Channel
Memory) para um melhor desempenho.

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO:

10. 1 (um) disco M.2 SSD NMVe com capacidade mínima de 256GB (sistema
operacional);

11. 1 (um) disco SSD SATA ou SAS com capacidade mínima de 1TB (dados e
aplicações).

BIOS:

12. Suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e controle
remoto; A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma
português do Brasil ou Inglês e desenvolvida pelo próprio fabricante do
equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado;

13. Implementada em memória Flash, atualizável diretamente pelo microcomputador;

14. Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB;

15. Suportar senha de acesso a BIOS e senha de "Power-on";

16. Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do equipamento;

17. Possuir ferramentas de diagnóstico, bem como informações detalhadas do
equipamento;
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18. Permitir “Wake On Lan”;

19. O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site todas as
atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização mesma de forma online
dentro do sistema operacional Microsoft Windows por aplicação específica;

20. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678,
baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia
robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o controle de
execução.

PLACA MÃE:

21. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em
regime de OEM especificamente para o modelo ofertado, devidamente
comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

22. O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigráfico através de
processo industrial;

23. Possuir suporte para processadores de núcleo six ou superiores; Sempre que o
equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do
fabricante do microcomputador; permitir acesso remoto à BIOS para leitura e
gravação;

24. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar desligados,
porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de dados;

25. Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o
computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede ou
CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 
Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao
teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. O
gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes Microsoft NAP ou
Cisco NAC; 
Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, independente
do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador
ofertado, com controle remoto total da bios e visualização das telas de post;

26. Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior e
acompanhar de fábrica pré-instalado software capaz de habilitar os recursos
mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de softwares,
documentação e gerenciamento dessa documentação técnica.

CHIPSET:

27. Arquitetura de chipset de alto desempenho das famílias Intel Q570.

28. Modelos comprovadamente superiores serão aceitos;

29. Suporte a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes) ou
superior;

30. Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 3.0;

31. Suporte ao padrão SMART II e III ou superior;

32. Controladoras de disco rígido e óptico;

33. 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA III (6 Gb/s);

34. Possuir mínimo de slots de expansão compatível com o padrão PCIe Mini Card ou
M.2;

35. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados
no padrão de cores PC'99 System Design Guide ou pelos nomes ou símbolos de
cada interface;

36. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB padrão 3.2, sendo pelo menos 3 (três) no
padrão SuperSpeed 10Gbps e 1 (uma) porta USB-C;. Não será permitido uso de
placa PCI Express, "hub" USB ou qualquer artificio semelhante na parte traseira do
gabinete para atender ao número mínimo de portas solicitadas;

DISPOSITIVO DE REDE:

37. Conector RJ-45;

38. Suportar taxas de transmissão de 10/100/1000 Mbps autosense;

39. Possuir suporte às tecnologias WOL (Wake-up On LAN) PXE 2.0;

40. Barramento de sistema para comunicação PCI-Express;

41. Possuir capacidade de gerenciamento através dos padrões ASF 2.0, WOL, PXE e
DASH 1.2 ou AMT 14.0;

INTERFACE DE SOM:

42. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;

43. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;

44. Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que deverá estar integrado ao gabinete.

45. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para acoplamento de
caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno
deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da mesma forma
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automática quando necessário. Não serão aceitas adaptações para bloquear
conectores de áudio existentes na placa-mãe para atender essa solicitação;

INTERFACE DE VÍDEO:

46. 1 (uma) controladora gráfica integrada com no mínimo 1 GB de memória com
suporte a utilização de 3 (três) monitores, devendo possuir no mínimo:

47. 03 (três) Interfaces digitais: sendo 02 (duas) DisplayPort ou 02 (duas) ( HDMI, ou
combinação dessas duas tecnologias;

48. Tecnologia 3D;

49. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL1.2 ou superior;

50. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida;

51. Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7
milhões de cores, 60Hz (Sessenta Hertz).

MONITORES LED:

52. 03 (três) Monitores de Tecnologia LED mínimo de 23.8 polegadas TFT de matriz
ativa; Possuir tela no formato widescreen; brilho mínimo de 250 cd/m2; contraste
estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 500.000:1; tempo de resposta
de no máximo 8 ms; ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; ângulo de
visão vertical mínimo 178 graus; suporte a resolução de nativa de 1920x1080 Hz
ou superior; possuir características anti-reflexiva e antiestática; Possuir no mínimo
01(uma) interface DisplayPort e 01(uma) HDMI. Possuir no mínimo 01 (uma) porta
USB upstream, e 04 (quatro) portas para downstream;

53. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de
13cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a
essa exigência; possuir rotação da tela mínima de 90 graus, permitindo disposição
da imagem e ou texto no formato widescreen vertical(Rotação Pivot); deve ser
compatível com Windows 10; fonte de alimentação interna ao gabinete 110/220
volts com comutação automática de voltagem;

54. Deve seguir o mesmo padrão de cor do gabinete;

55. O monitor deverá possuir certificação de compatibilidade eletromagnética CE/FCC
e economia de energia;

56. Deverá ser compatível com as interfaces de vídeo da CPU, sendo obrigatório o
fornecimento de 01 (um) cabo DisplayPort ou HDMI, para cada monitor;

57. O monitor deverá ser da mesma marca fabricante do equipamento ofertado ou
produzido em regime OEM. Devendo apresentar comprovação;

58. Deverá acompanhar Kit padrão VESA 100 mm do mesmo fabricante do
equipamento para montagem e instalação do computador na parte traseira do
monitor. O suporte não pode tapar o número de série do equipamento, facilitando
assim a identificação deste em momentos de necessidade; Esse kit deverá ser
obrigatoriamente compatível e homologado pelo fabricante para o conjunto
(microcomputador e monitor) ofertados. Essa exigência deverá ser comprovada
através de documentação oficial do próprio fabricante e de domínio público.

MOUSE:

59. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse tipo óptico por equipamento;

60. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor;

61. Resolução de 1000 dpi ou superior;

62. A conexão deverá ser USB compatível com a interface do computador ofertado
sem uso de adaptadores;

63. Possuir 2 (dois) botões para seleção e um botão de rolagem (scroll).

64. Mouse do mesmo fabricante do equipamento principal.

TECLADO:

65. Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2;

66. Conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem uso
de adaptadores;

67. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor. Teclado do
mesmo fabricante do equipamento principal.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

68. Fonte de alimentação com potência mínima de 90W, bivolt 110/220V, através de
comutação automática presente no equipamento (sem a utilização de
adaptadores, conversores ou transformadores);

69. Compatível com a configuração entregue pelo licitante, considerando todos os
componentes e acessórios presentes no equipamento, levando-se em conta,
inclusive, os limites máximos de “upgrade” suportados pelo equipamento;

GABINETE:

70. Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 1,2 litros;

71. Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de
armazenamento internas ao gabinete.
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72. Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao
gabinete, com ativação através da BIOS;

73. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca do disco rígido, unidade de
mídia ótica e memórias sem a utilização de ferramentas (tool less).

74. Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo para
evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do sistema antifurto
padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave devendo esse ser
compatível com o equipamento ofertado e acompanhar o mesmo;

75. Possuir botão liga/desliga;

76. Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco rígido;
Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para facilitar
o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive;

77. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um) Headphone-out
na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido,
podendo ser um conector combinado (combo).

LICENÇAS:

78. O equipamento deverá vir devidamente licenciado para uso do sistema operacional
Microsoft Windows 10 Professional 64 bits em português ou superior;

79. O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do mesmo
fabricante do equipamento ofertado ou certificado por ele, possibilitando a
restauração da configuração original de fábrica do equipamento além de geração
de mídias de recovery.

SOFTWARES INSTALADOS:

80. Cada equipamento fornecido deverá possuir totalmente instalado e configurado:

81. Microsoft Windows 10 Professional 64 bits em português ou superior; Drivers
para funcionamento de todos os dispositivos de hardware do equipamento.

SOFTWARES, DOCUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO:

82. Licença, por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos para
garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de garantia
estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema operacional Windows
10 Professional 64 bits, ou versão superior.

83. Deverá ser fornecido software de gerenciamento dos recursos de segurança do
TPM com as seguintes funções:

84. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de
todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução;

85. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros
mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards;

86. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com
segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos
aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; Suportar a substituição
de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo único de identificação,
baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de
acesso, tais como soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou
Tokens;

87. Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma
impressão digital;

88. Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter pessoal para
recuperar as senhas;

89. Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando assim a
proteger os dados contra o acesso não autorizado;

90. Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão digital
como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos; Possuir
função que permita aos usuários criptografar arquivos e pastas. A organização
TCG - Trusted Computing Group, disponibiliza regras e protocolos de
desenvolvimento de softwares para o uso no padrão TPM e há também uma série
de empresas que fornecem software de gerenciamento dos recursos, conforme
pode ser consultado em
http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry.

91. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio
fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma
definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, permitindo
o descarte seguro de seus equipamentos.

92. Caso o fabricante não possua esse software do próprio fabricante ou
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e
irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, deverá considerar
ainda em sua proposta que as unidades de discos defeituosas em caso de
descarte ou troca deverão permanecer em posse da contratante.

93. O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade na
BIOS operando em modo persistente com características de segurança avançada
de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio acidental, permita
recuperação e localização do mesmo e ainda execução das seguintes
funcionalidades:
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94. Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição do HD;

95. Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações contidas no
HD ou arquivos específicos;

96. Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado, mostrando
em um mapa os endereços, data e hora da conexão;

97. As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de um
console web;

98. Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente presente e
pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por todo o período
da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença não prevista na
configuração inicial.

99. A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público de
outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas funcionalidades
solicitadas;

ADERÊNCIA A PADRÕES E COMPATIBILIDADE:

100. Todo o equipamento deverá ser homologado quanto a segurança para usuários e
instalações, compatibilidade eletromagnética, consumo de energia e
sustentabilidade ambiental;

101. No que se refere à segurança para usuários e instalações e compatibilidade
eletromagnética:

102. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequência, comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de
conformidade;

103. Caberá a Contratada a comprovação de que tratam os subitens anteriores
podendo ser efetuadas por meio de certificações emitidas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou entidades por ele
credenciadas, ou ainda, por qualquer documento hábil para a devida
comprovação;

104. No que se refere ao consumo de energia e sustentabilidade ambiental:

105. O conjunto ofertado (desktop e monitor) deve estar em conformidade com a
norma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na categoria
bronze ou superior. A comprovação deverá ser feita através do site
http://www.epeat.net, com o modelo ofertado constando na lista da categoria
“Computers and Displays 2018 (launched 2019)”.

106. O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), com forma de comprovar que o mesmo atende
as exigências para controle do impacto ambiental e que contém substâncias
perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio
(Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição
credenciada, por apresentação do relatório de conformidade ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências
(IN 01-2019 SGD/ME);

107. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares
fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows
ofertados;

108. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento
Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no
sistema operacional Windows ofertado.

109. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o padrão
de gerenciamento DMI 2.0 ou o fabricante do equipamento deve fazer parte do
consórcio DMTF, na categoria Board Member ou Leadership.

OUTROS REQUISITOS:

110. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrão
de cor;

111. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão NBR
14136;

112. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea – NBR
14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15);

GARANTIA E SUPORTE PARA TODO CONJUNTO:

113. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento
mínima de 60 (sessenta) meses para reposição de peças, mão de obra e
atendimento no local (on-site) mediante comprovação através de documentação
pública nos portais dos fabricantes. Apresentar documentação com a relação das
Assistências Técnicas autorizadas do fabricante para atendimento da garantia
conforme exigido.
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114. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida
a integração de itens de terceiros que possam acarretar a perda parcial da
garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio fabricante quando
solicitada.

115. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis no Web Site do fabricante do equipamento e devem ser facilmente
localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto,
conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

116. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto. Caso a mesmo não
possua o software em seu “Web Site”, deverá fornecer juntamente com os
equipamentos um software devidamente instalado, capaz de realizar o diagnóstico
e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados, permitindo assim
realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

 

 

LOTE 03

ITEM 01: MINICOMPUTADOR

CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES:

1. Processador com arquitetura ARM v8, com pelo menos 4 núcleos e frequência de
1.5GHz;

2. 08 Gb de Memória RAM LPDDR4;

3. Permitir a utilização de até 02 monitores simultaneamente, com resolução de até
pelo menos 4K a 60fps;

4. Fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de entrada
110/220V e interruptor para ligar/desligar;

5. O conector de alimentação da placa-mãe deverá ser do tipo USB-C;

6. Gabinete em material plástico preto, com mini fan para ventilação forçada e
aberturas para todas as interfaces e conectores externos disponíveis na placa-
mãe, excluindo-se para esta exigência as expansões internas;

7. Deverão ser fornecidos todos os dissipadores de calor necessários para o correto
funcionamento do equipamento;

8. Interfaces:

1. 01 interface de rede RJ-45 10/100/1000;

2. 02 USB 3.0;

3. 02 USB 2.0;

4. 02 Micro-HDMI, com sorte para vídeo de 4K;

5. 02 MIPI DSI display.

9. Conectividade Wireless:

1. Interface Wifi 2.4/5.0 GHz IEEE 802.11ac;

2. Bluetooth 5.0.

10. Deve ter slot para cartão micro SD, podendo ser interno ao gabinete;

11. Acompanhar 01 cartão micro SD Classe 10 ou superior, com capacidade de
128GB;

12. Deve vir com o sistema operacional Linux Ubuntu MATE instalado no cartão micro
SD;

13. Acompanhar fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de
entrada 110/220V;

14. Acompanhar 02 cabos micro-HDMI para HDMI, com tamanho mínimo de 1,5
metro cada, que permita a interligação simultânea de 02 monitores ao
equipamento;

15. Garantia mínima de 12 (doze) meses;

16. As especificações indicadas são mínimas, sendo aceitas configurações superiores
desde que compatíveis com o exigido;

 

LOTE 03

ITEM 02: MONITOR 4K

CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIORES:

1. Tecnologia LED mínimo de 40 polegadas TFT de matriz ativa;

117. Proporção de tela: 16:9;
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118. suporte a resolução de nativa de 3840x2160 ou superior; possuir características
anti-reflexiva e antiestática;

119. Taxa de atualização de 60Hz;

120. Deve ter borda fina;

121. Saídas de áudio integradas;

122. Possuir tela no formato widescreen; brilho mínimo de 250 cd/m2;

123. contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 500.000:1;

124. tempo de resposta de no máximo 8 ms; ângulo de visão horizontal mínimo 178
graus; ângulo de visão vertical mínimo 178 graus;

125.  

126. Possuir no mínimo 01(uma) interface DisplayPort e 01(uma) HDMI. Possuir no
mínimo 01 (uma) porta USB upstream, e 04 (quatro) portas para downstream;

127. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de
13cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a
essa exigência;

128. possuir rotação da tela mínima de 90 graus, permitindo disposição da imagem e
ou texto no formato widescreen vertical(Rotação Pivot); deve ser compatível com
Windows 10;

129. fonte de alimentação interna ao gabinete 110/220 volts com comutação
automática de voltagem;

130. Deve ter cor predominantemente preta;

131. O monitor deverá possuir certificação de compatibilidade eletromagnética CE/FCC
e economia de energia;

132. Deverá ser compatível com as interfaces e cabos de vídeo da CPU do
minicomputador, Item 01.;

133. Deverá acompanhar Kit padrão VESA 100 mm do mesmo fabricante do
equipamento para montagem e instalação do minicomputador na parte
traseira do monitor

134. Garantia de 12 (doze) meses.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
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emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação

pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações

e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
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total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 04 (quatro) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Registrada
Qtd.

Solicitada
Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)
Saldo da

Ata

       
       

TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 24 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 28/09/2021, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949323 e o código CRC 595C0CC9.

0004955-38.2021.6.02.8000 0949323v21

Termo de Referência - TIC 19 (0949323)         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 108



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À SEPAT - Portaria 305/2021- 0923909
 
Sr. Chefe,
 
Encaminho o presente para a apreciação de Vossas

Senhorias quanto ao Termo de Referência 0949323,
disponibilizado igualmente via bloco de assinaturas.

Termo de Referência foi revisado e atualizado para
superar questionamentos, como o registrado no
evento 0945598, bem assim para abrigar, demandas das
equipes de desenvolvimento e suporte da STI; de substituição
dos equipamentos de monitoramento utilizados pela
COINF/STI.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 305/2021- 0923909

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950583 e o código CRC E47EC1F4.

0004955-38.2021.6.02.8000 0950583v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À STI
 
Segue o Termo de Referência revisado e atualizado,

doc. 0949323, para apreciação de Vossa Senhoria, na forma
do que determina a Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 -
Regulamento da Secretaria, art. 111, VI.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/09/2021, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950782 e o código CRC D2CBE05C.

0004955-38.2021.6.02.8000 0950782v1

Despacho COINF 0950782         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 110



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
novo termo de referência apresentados nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/09/2021, às 18:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951803 e o código CRC 3AA68A3B.

0004955-38.2021.6.02.8000 0951803v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2021.

 

À SEIC
 
Aprovado, na forma regulamentar, o TR pelo titular da

STI (doc. 0951803), observo que os autos estão em condições de
seguir o trâmite de instrução para efeito de estimativa de preço,
conforme disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

 
Nesse sentido, com as ressalvas já assinaladas,

especialmente aquelas de que trata o Despacho
GSAD 0951720, e quanto aos aspectos técnicos da demanda, aprovo
o Termo de Referência - TIC 19 (doc. 0949323), para os específicos
efeitos da citada Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, e encaminho os
autos a essa Seção.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2021, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0953613 e o código CRC 7E4527F9.

0004955-38.2021.6.02.8000 0953613v1
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E-mail - 0955948

Data de Envio: 
  07/10/2021 14:27:05

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@suporteinformatica.com
    charles@infiniit.com.br
    vendas@plugnetshop.com.br
    janderson@plugnetshop.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net

Assunto: 
  Aquisição de computadores - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações
constantes de Termo de Referência, anexo,

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0949323.html
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E-mail - 0957363

Data de Envio: 
  11/10/2021 10:00:09

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    Daniela_Cavalcante@Dell.com

Assunto: 
  Aquisição de computadores - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada Daniela,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações
constantes de Termo de Referência, anexo,

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0949323.html
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E-mail - 0957374

Data de Envio: 
  11/10/2021 10:08:38

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    hp_latinoamerica@hp.com

Assunto: 
  Aquisição de computadores - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada Daniela,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações
constantes de Termo de Referência, anexo,

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0949323.html
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E-mail - 0957375

Data de Envio: 
  11/10/2021 10:13:43

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    renato.machado@secondst.vom.br

Assunto: 
  Aquisição de computadores - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações
constantes de Termo de Referência, anexo,

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0949323.html
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E-mail - 0959750

Data de Envio: 
  14/10/2021 18:31:17

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    cotacao@integreti.com.br

Assunto: 
  Aquisição de computadores - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações
constantes de Termo de Referência, anexo,

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0949323.html
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E-mail - 0960279

Data de Envio: 
  15/10/2021 11:49:10

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    breno@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Aquisição de Computadores.TREAL

Mensagem: 
  Senhor Breno,

Em atenção ao questionamento formulado por Voosa Senhoria, anexo, informo que houve ajuste no
Termo de Referência, que segue também anexo.

Saudações,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    E_mail_0945598_Email._Questionamento._Prazo_entrega._Plugnet..pdf
    Termo_de_Referencia___TIC_0949323.html
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E-mail - 0961013

Data de Envio: 
  18/10/2021 14:48:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    junior@newsupri.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    licitacao@daten.com.br
    comercial@daten.com.br
    pawtecbrasil@gmail.com
    analise@daten.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Aquisição de computadores - TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados(as),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações
constantes do Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0949323.html
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E-mail - 0964949

Data de Envio: 
  25/10/2021 15:07:20

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@suporteinformatica.com
    charles@infiniit.com.br
    vendas@plugnetshop.com.br
    janderson@plugnetshop.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    Daniela_Cavalcante@Dell.com
    hp_latinoamerica@hp.com
    renato.machado@secondst.vom.br
    cotacao@integreti.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    eli@newsupri.com.br
    guilherme@newsupri.com.br
    junior@newsupri.com.br
    sheyla@newsupri.com.br
    analise@daten.com.br
    comercial@daten.com.br
    licitacao@daten.com.br
    pawtecbrasil@gmail.com
    max@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Aquisição de computadores - TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados(as),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações
constantes de Termo de Referência em anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0949323.html
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De: HP_latinoamerica <hp_latinoamerica@hp.com>

Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, "\"undisclosed-recipients:
\"@domain.invalid" <"undisclosed-recipients:"@domain.invalid>

CC: "lisianacintra@gmail.com" <lisianacintra@gmail.com>
Data: 25/10/2021 05:44 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Aquisição de computadores - TRE/AL

Boa tarde prezad@s,
Para cotação de processo licitatório é diretamente com distribuidor autorizado. Segue abaixo os
telefones dos distribuidores autorizados da HP.

Nome Cidade Telefone

Scansource
São Paulo e
Paraná 41 3513 - 6497

SND Barueri ( SP ) 11 2187 - 8400

Ingram Micro São Paulo ( SP ) 11 2078 - 4300
Agis Campinas ( SP ) 19 3756 - 4600
Martins Uberlândia - MG 34 3218 - 1550

PORT
Belo Horizonte -
MG (31) 3349-5043

Golden São Paulo ( SP ) 11 2106 - 6600
Gazin Douradina (PR) 44 3046-2303
Fujioka Goiânia  (GO) 0800-727-3000
Allied São Paulo ( SP ) 11 5503-9999

Nagem Recife ( PE ) 81 2121 - 2000
Atenciosamente,

ANDREA VIVIANA GONZALEZ VASQUEZ
Welcome Desk
T 0800-709-7751
Resource designated by Americas BPS to HP Inc Colombia
hp_latinoamerica@hp.com
Medellín, Colombia

P Por favor no imprima este e-mail a menos que sea necesario.

La información contenida en este e-mail y sus anexos son confidenciales y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Si
Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje y sus anexos son prohibidos y
sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor renvíelo al remitente y bórrelo inmediatamente

-----Original Message-----
From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Sent: lunes, 25 de octubre de 2021 1:07 p. m.
To: "undisclosed-recipients:"@domain.invalid
Subject: Solicitação. Proposta. Aquisição de computadores - TRE/AL

SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados(as),

Boa tarde,

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=Y67WFW8D...
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações constantes de
Termo de Referência em anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por
e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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E-mail - 0965400

Data de Envio: 
  26/10/2021 10:32:21

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    eduarda.ferreira@nagem.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Aquisição de computadores - TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezada Eduarda,

Bom dia,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações
constantes de Termo de Referência em anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0949323.html
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De: EDUARDA FERREIRA <eduarda.ferreira@nagem.com.br>

Para: seic@tre-al.jus.br

CC: eduarda.ferreira@nagem.com.br

Data: 26/10/2021 03:35 PM

Assunto: [seic] Proposta Nagem 013399,  26/10/2021 - 022253 TRE AL

Boa Tarde!
Prezado Cliente,
Segue abaixo proposta conforme solicitado.

OBS: Cotação realizada para entrega (endereço que consta na Receita Federal)

** Valor válido para pagamento à vista (Boleto Bancário ou Pix) **

* Enviado modelos disponíveis no momento *

Obs.: Nenhuma observação.

Proposta: 013399 Data: 26/10/2021

Processo: 1575844

De: CIL - Comércio de Informática Ltda. (CD REC - RECIFE) Fax: (81) 2121-2299

CNPJ: 24073694000155 Inscrição: 014630559

Cliente: TRE AL

Razão Social: TRIB. REG. ELEITORAL DE ALAGOAS

CPF/CNPJ: 06015041000138 Fax: (82) 2122-7700

Atenção: TRE/AL Departamento: COMPRADOR

Conforme solicitação de V.Sa., estamos informando abaixo nossos preços e demais condições de fornecimento especial para esta cotação.

It Qtd UM Código Descrição Marca NCM Prç. Unitúrio ICMS Valor Total ICMS Subst Desc. SUFRAMA Valor IPI
1 1UN 527891 PC CI5 8/1 W10P M70S LENOVO 84715010 R$ 4.599,99 12,00% R$ 4.599,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 1UN 521736 MON.LED 21,5" PTO E2270SWHEN AOC 85285220 R$ 854,93 12,00% R$ 854,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 1UN 508675 WEBCAM FULL HD C920S LOGITECH 85258029 R$ 473,96 4,00% R$ 473,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Sub-Totais: R$ 5.928,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Frete Parcialmente Rodoviário R$ 27,63

Valor Total da Proposta: R$ 5.956,51

Condições de pagamento: A VISTA / BOLETO Validade: 27/10/2021, ou enquanto durar o estoque

Entrega: 2 dia(s) útil(eis) (a partir da expedição) Desconto SUFRAMA: R$0,00

ICMS Substituto: R$ 0,00

Val. Minimo para Faturamento: R$ 1.000,00

Estou de acordo com os termos desta proposta.

_____________________________________

___ de ______________________ de ______

Atenciosamente,

EDUARDA FERREIRA
Fone: (81) 2121-1146

Fax: (81) -
E-mail: eduarda.ferreira@nagem.com.br

Eduarda Ferreira
Operador de Telemarketing
Setor de Telemarketing
Tel: | Fax : | Cel.:
Email: eduarda.ferreira@nagem.com.br
www.nagem.com.br

temassinatura

temassinatura

Anexados:

Arquivo: 527891.pdf Tamanho: 90k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: 521736.pdf Tamanho: 91k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: 508675.pdf Tamanho: 809k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 34 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

02. Quantidade

Lote 01:
Item 01: Microcomputador Tipo 01 com 02 Monitores: 220 (unid)
Item 02: Kit Web Conferência: 120 (unid)

Lote 02:
Item 01: Microcomputador Tipo 02 com 03 Monitores: 20 (unid)

Lote 03:
Item 01: Minicomputador: 04 (unid)
Item 02: Monitor/TV 4K: 08 (unid)

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

 

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da Seção
de Compras, em momento oportuno.

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 4 dos Estudo Preliminares
apuramos um valor médio de R$ 4.167,00/Unid.

05. Justificativa

Lote 01

Computadores atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Incorporação de  chip TPM (Trusted Platfom Module) atualizado;
Atendimento de finalidade relativa ao  Balcão Virtual regulamentado pela Portaria Conjunta nº 08/2021e atende
as diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 372 de 12/02/2021, há
necessidade que equipamentos incorporem  câmeras, fones e microfones.
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com desempenho adequado ao
desenvolvimento de suas atividades;
Vários dos computadores em uso têm apresentado problemas de ordem técnica tais como falha em disco
rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica com o final de garantia.
Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda.

Lote 02

Microcomputadores destinados às equipes de suporte e desenvolvimento da STI, cujos equipamentos
atualmente em uso, igualmente tem mais de 04 (quatro) anos de uso e carecem de atualização, notadamente
por estarmos falando de equipes que necessitam de recursos de alto desempenho para realização de suas
atividades.

Lote 03

Destinados à promover a atualização de solução de painel de monitoramento de enlaces de dados e demais
serviços informatizados essenciais, outrora em uso na Coordenadoria de Infraestrutura/STI, com mais de 04
(quatro) anos e, neste momento paralisado por defeito em seus equipamentos 

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento  é de 90 (noventa) dias corridos ou comforme estabelecido no detalhamento
do item específico, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
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Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço para aquisição de computadores  para

substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de computadores  para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
computadores demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva
atualizada.
Dotar o TRE/AL de computadores com desempenho adequado e com
confiabilidade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação; ]

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a renovação do parque de computadores/estações.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
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2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado

do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.
Adjudicação será por item.

2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do

Registro de Preços.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de

sua assinatura.
A utilização do sistema de Registro de Preços visa,

primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário, ou mesmo a
necessidade de promover entregas parceladas de acordo com a necessidade e
conveniência da Administração, indicamos a modalidade de registro de
preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware Compatibility

para a solução de rastreamento e segurança da Absolute Software
(http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility) prevista nas
especificações tecnicas, comprovando assim sua compatibilidade e
homologação com a mesma.

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;
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3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold;

4. BIOS compatível com as normas NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678;

5. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

6. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15);

2. COMPATIBILIDADE
1. Windows minimum hardware requirements para Windows 11 disponível

em https://download.microsoft.com/download/7/8/8/788bf5ab-0751-4928-
a22c-
dffdc23c27f2/Minimum%20Hardware%20Requirements%20for%20Windows%2011.pdf

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

 

LOTE 01 

ITEM 01 - MICROCOMPUTADOR TIPO 01 COM 02 MONITORES

Configurações mínimas:

1. Placa Mãe

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
em regime de OEM especificamente para o modelo ofertado, devidamente
comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

2. O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigráfico através de
processo industrial;

3. Possuir suporte para processadores de núcleo six ou superiores; Sempre
que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o
nome do fabricante do microcomputador; permitir acesso remoto à BIOS
para leitura e gravação;

4. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar
desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a
rede de dados;

5. Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o
computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede
ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 
Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso
remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de
instalação. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes
Microsoft NAP ou Cisco NAC; 
Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP,
independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no
microcomputador ofertado, com controle remoto total da bios e visualização
das telas de post;

6. Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior
e acompanhar de fábrica pré-instalado software capaz de habilitar os
recursos mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de
softwares, documentação e gerenciamento dessa documentação técnica;

2. BIOS

1. Suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e
controle remoto; A interface de configuração deve possuir opção de exibição
no idioma português do Brasil ou Inglês e desenvolvida pelo próprio
fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado;

2. Implementada em memória Flash, atualizável diretamente pelo
microcomputador;

3. Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB;

4. Suportar senha de acesso a BIOS e senha de "Power-on";

5. Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do
equipamento;

6. Possuir ferramentas de diagnóstico, bem como informações detalhadas do
equipamento;

7. Permitir “Wake On Lan”;

8. O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site todas as
atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização mesma de forma
online dentro do sistema operacional Micro-soft Windows por aplicação
específica;

9. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integri-dade do BIOS antes de passar o
controle de execução.

3. Processador

1. Processador com 4 núcleos físicos reais (Quad core) ou superior, e 08 (oito)
threads, arquitetura x86; mínimo de 8MB de Cache;

2. Frequência de operação mínima por núcleo de 3.0 GHz, sendo considerado
para efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da
CPU;

3. Somente serão aceitos processadores de 10ª ou superiores;

4. O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros
aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits;

5. O processador deverá possuir desempenho, mínimo de 7400(sete mil e
quatrocentos) pontos na Performance Test V10 da Passmark Software; O
desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark,
disponíveis em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
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4. Chipset

1. Arquitetura de chipset de alto desempenho das famílias Intel B460;

2.  Modelos comprovadamente superiores serão aceitos;

3.  Suporte a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes)
ou superior;

4.  Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 3.0;

5. Suporte ao padrão SMART II e III ou superior;

6. Controladoras de disco rígido e óptico;

7. 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA III (6 Gb/s);

8. Possuir mínimo de slots de expansão compatível com o padrão PCIe Mini
Card ou M.2;

9. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser
identificados no padrão de cores PC'99 System Design Guide ou pelos nomes
ou símbolos de cada interface;

10. Possuir no mínimo 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 04 (quatro) no
padrão 3.2;. Não será permitido uso de placa PCI Express, "hub" USB ou
qualquer artificio semelhante na parte traseira do gabinete para atender ao
número mínimo de portas solicitadas.

5. Memória RAM (Random Access Memory)

1. Capacidade instalada mínima de 8 GB (Gigabytes);

2. Padrão DDR4 de 2666 MHz ou superior;

3. Possuir suporte a expansão a 64 GB ou superior;

4. Possuir suporte as configurações de memória de canal duplo (DualChannel
Memory) para um melhor desempenho.

5. Unidades de armazenamento

1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco  com capacidade mínima de
256GB, do tipo SSD, padrão M.2 NMVe;

7. Interface de Vídeo

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada com no mínimo 1 GB de memória
com suporte a utilização de 3 (três) monitores, devendo possuir no mínimo:

1. 03 (três) Interfaces digitais: sendo 02 (duas) DisplayPort e 01 (uma)
HDMI ou 02 (duas) HDMI e 01 (uma) DisplayPort, ou combinação
dessas duas tecnologias;

2.  Tecnologia 3D;

3. Compatibilidade com DirectX 12, OpenGL 4.5 ou superior;

4. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida;

5. Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7
milhões de cores, 60Hz (Sessenta Hertz).

8. Interface de rede cabeada

1. Conector RJ-45;

2. Suportar taxas de transmissão de 10/100/1000 Mbps autosense;

3. Possuir suporte às tecnologias WOL (Wake-up On LAN) PXE 2.0;

4. Barramento de sistema para comunicação PCI-Express;

5. Possuir capacidade de gerenciamento através dos padrões ASF 2.0, WOL e
PXE;

9. Interface de som

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;

3. Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que deverá estar integrado ao
gabinete.

4. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para
acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de
autofalante interno deverá ser desabilitado au-tomaticamente e reabilitado da
mesma forma automática quando necessário. Não serão aceitas adaptações
para bloquear conectores de áudio existentes na placa-mãe para atender
essa solici-tação;

10. Teclado

1. Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2;

2. Conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem
uso de adaptadores;
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3. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor. Teclado do
mesmo fabricante do equipamento principal.

11. Mouse

1. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse tipo óptico por equipamento;

2. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor;

3. Resolução de 1000 dpi ou superior;

4. A conexão deverá ser USB compatível com a interface do computador
ofertado sem uso de adaptadores;

5. Possuir 2 (dois) botões para seleção e um botão de rolagem (scroll);

6. Mouse do mesmo fabricante do equipamento principal.

12. Gabinete

1. Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 1,2 litros;

2. Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de
armazenamento internas ao gabinete;

3. Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao
gabinete, com ativação através da BIOS;

4. Deve permitir a abertura do equipamento, a troca do disco rígido e memórias
sem a utilização de ferramentas (tool less), podendo a abertura ser através
de parafuso recartilhado;

5. Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo
para evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do
sistema antifurto padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave
devendo esse ser compatível com o equipamento oferta-do e acompanhar o
mesmo;

6. Possuir botão liga/desliga;

7. Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco rígido;
Possuir no mínimo 1 (uma) porta USB na parte frontal do gabinete para
facilitar o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive;

8. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de
microfones e fones de ouvido, podendo ser um conector combinado
(combo).

13. Alimentação

1. Fonte de alimentação com potência mínima de 65W, bivolt 110/220V, com
eficiência de 87%, através de comutação automática presente no
equipamento (sem a utilização de adaptadores, conversores ou
transformadores);

2. Compatível com a configuração entregue pelo licitante, considerando todos
os componentes e acessórios presentes no equipamento, levando-se em
conta, inclusive, os limites máximos de “upgrade” suportados pelo
equipamento;

14. Monitores

1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento;

2. Tecnologia LED mínimo de 23.8 polegadas TFT de matriz ativa; Possuir tela no
formato widescre-en; brilho mínimo de 250 cd/m2; contraste estático mínimo
de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 500.000:1; tempo de resposta de no
máximo 8 ms; ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; ângulo de visão
vertical mínimo 178 graus; suporte a resolução de nativa de 1920x1080 Hz
ou superior; possuir características anti-reflexiva e antiestática; Possuir no
mínimo 01(uma) interface DisplayPort e 01(uma) HDMI. Possuir no mínimo 01
(uma) porta USB upstream, e 04 (quatro) por-tas para downstream;

3. Deve possuir base giratória, com suporte para ajuste de altura com elevação
mínima de 13cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original
para atender a essa exigência; pos-suir rotação da tela mínima de 90 graus,
permitindo disposição da imagem e ou texto no formato widescreen
vertical(Rotação Pivot); deve ser compatível com Windows 10; fonte de
alimentação interna ao gabinete 110/220 volts com comutação automática de
voltagem;

4. Deve seguir o mesmo padrão de cor do gabinete;

5. O monitor deverá possuir certificação de compatibilidade eletromagnética
CE/FCC e economia de energia;

6. Deverá ser compatível com as interfaces de vídeo da CPU, sendo obrigatório
o fornecimento de 01 (um) cabo DisplayPort, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um)
cabo para a porta USB upstream.

7. O monitor deverá ser da mesma marca fabricante do equipamento ofertado
ou produzido em regime OEM. Devendo apresentar comprovação;

8. Deverá acompanhar Kit padrão VESA 100 mm do mesmo fabricante do
equipamento para montagem e instalação do computador na parte traseira
do monitor. O suporte não pode tapar o número de série do equipamento,
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facilitando assim a identificação deste em momentos de ne-cessidade; Esse
kit deverá ser obrigatoriamente compatível e homologado pelo fabricante
para o conjunto (microcomputador e monitor) ofertados. Essa exigência
deverá ser comprovada através de documentação oficial do próprio
fabricante e de domínio público.

15. Licenças

1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft
Windows Pro 10 64 bits, ou superior caso disponível, pré-instalado, em
português do Brasil, com licença de uso;

2. O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do
mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada por ele,
possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
equipamento além de geração de mídias de recovery.

15. Softwares, Documentação e Gerenciamento

1. Deverá ser fornecido software de gerenciamento dos recursos de segurança
do TPM com as seguintes funções:

2. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a
utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento
da solução;

1. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros
mecanismos de identifica-ção, como leitor de impressões digitais e
Smart Cards;

2. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar
com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso
seguro e rápido aos aplicativos e informações protegi-das integradas ao
TPM; Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de
acesso, por processo único de identificação, baseado em senha única,
gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como
soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;

3. Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou
uma impressão digital;

4. Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter
pessoal para recuperar as senhas;

5. Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando
assim a proteger os dados contra o acesso não autorizado;

6. Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma
impressão digital como credenciais de autenticação de acesso aos
dados protegidos; Possuir função que permita aos usuários
criptografar arquivos e pastas.

3. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do
próprio fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de
forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido,
permitindo o descarte seguro de seus equipamentos;

4. Caso o fabricante não possua esse software do próprio fabricante ou
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e
irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, deverá
considerar ainda em sua proposta que as unidades de discos defeituo-sas
em caso de descarte ou troca deverão permanecer em posse da
contratante;

5. O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintes funcionalidades:

1. Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado
ou reutilizado em caso de substituição do HD;

2. Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivos específicos;

3. Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora da conexão;

4. As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através
de um console web;

5. Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente
presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte
por todo o período da garantia do hardware, atra-vés da aquisição de
sua licença não prevista na configuração inicial.

6. A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia
acima solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site
público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

15. Padrões e Compatibilidade

1. Todo o equipamento deverá ser homologado quanto a segurança para

Termo de Referência - TIC 34 (0966885)         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 133



usuários e instalações, compatibilidade eletromagnética, consumo de energia
e sustentabilidade ambiental;

2. No que se refere à segurança para usuários e instalações e compatibilidade
eletromagnética:

1. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequência, comprovado através de certificado ou relatório de
avaliação de conformidade.

3. Caberá a Contratada a comprovação de que tratam os subitens anteriores
podendo ser efetua-das por meio de certificações emitidas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou
entidades por ele credenciadas, ou ainda, por qualquer docu-mento hábil
para a devida comprovação;

4. No que se refere ao consumo de energia e sustentabilidade ambiental:

1. O conjunto ofertado (desktop e monitor) deve estar em conformidade
com a norma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment
Tool) na categoria silver ou superior. A comprova-ção deverá ser feita
através do site http://www.epeat.net, com o modelo ofertado
constando na lista da categoria “Computers and Displays 2018
(launched 2019)”;

2. O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), com forma de
comprovar que o mesmo atende as exigências para con-trole do
impacto ambiental e que contém substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances). A comprovação do disposto poderá
ser feita mediante apresen-tação de certificação emitida por instituição
pública oficial ou instituição credenciada, por apre-sentação do relatório
de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigências (IN 01-2019 SGD/ME).

5. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares
fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows
ofertados;

6. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para
o modelo no sistema operacional Windows ofertado.
(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl);

7. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o
padrão de gerencia-mento DMI 2.0 ou o fabricante do equipamento deve
fazer parte do consórcio DMTF, na catego-ria Board Member ou Leadership.
(https://www.dmtf.org/about/list).

16. Outros Requisitos

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir grada-ções neutras das cores preta ou cinza, e manter o
mesmo padrão de cor;

2. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

3. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15).

16. Garantia e Suporte

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do
equipamento mínima de 60 (sessenta) meses para reposição de peças, mão
de obra e atendimento no local (on-site) mediante comprovação através de
documentação pública nos portais dos fabricantes. Apresentar do-
cumentação com a relação das Assistências Técnicas autorizadas do
fabricante para atendimento da garantia conforme exigido.

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante
ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo
permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar a perda
parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio
fabricante quando solicitada.

3. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis no Web Site do fabricante do equipamento e devem ser
facilmente localizados e identificados pelo mo-delo do equipamento ou código
do produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

4. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de
diagnóstico de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto.
Caso a mesmo não possua o software em seu “Web Site”, deverá fornecer
juntamente com os equipamentos um software devidamente instala-do,
capaz de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos
equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha,
minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

 

LOTE 01
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ITEM 02: KIT WEB CONFERENCIA

Características mínimas:

1. Webcam:

1. 01 (uma) WebCam, possuindo lente de vidro e foco automático, com
resolução mínima Full HD 1080p em 30fps e 720p em 60fps;

2. Possuir cabo de 1,5 m com conector USB-A compatível com USB 2.0 ou
superior;

3. Deverá possuir um campo de visão na diagonal de no mínimo 78°, possuindo
correção de luz automática;

2. Microfone:

1. 01 (um) Microfone dual frontal omnidirecional;

2. Deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 ou
superior, MacOS 10.9 ou superior e Chrome OS;

3. Deverá vir acompanhado de clipe para colocação sobre monitores e telas de
laptop e tripé com ajuste de altura;

3. Caixa de Som:

1. 01 (um) par de caixas de som na cor preta ou variações de tons de cinza
com potência mínima de 3W, controle de volume frontal, entrada para fone
de ouvido frontal tipo P2 de 3,5mm, resposta de frequência mínima de 20Hz
a 20KHz e conexão USB 2.0 ou superior;

4. Headset:

1. 02 (dois) Headset na cor preta ou variações de tons de cinza com conector
P2;

2. Deverá possuir 01(um) microfone com uma impedância mínima de 2.2
KOHMS, abrangendo frequências entre 100 À 10KHz possuindo uma
sensibilidade de 21 DB à +- 5 DB;

3. Deverá possuir cabo com comprimento mínimo de 1.5 metro

4. Deverá possuir conector padrão USB-A/USB 2.0 ou superior;

5. Garantia para Todos os Componentes do Conjunto

1. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 12(doze) meses.

 

LOTE 02

ITEM 01: MICROCOMPUTADOR TIPO 02 COM 03 MONITORES

Características mínimas:

1. Processamento:

1. Processador com 8(oito) núcleos físicos reais (Octa core) ou superior, e
16(dezesseis) threads, arquitetura x86; mínimo de 16 MB de Cache;

2. Frequência de operação mínima por núcleo de 2.0 GHz, sendo considerado
para efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da
CPU;

3. Somente serão aceitos processadores de 10ª ou superiores;

4. O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros
aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits;

5. O processador deverá possuir desempenho, mínimo de 13.000 (treze mil)
pontos na Performance Test V10 da Passmark Software; O desempenho
será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis
em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

2. Memória RAM (RANDOM ACCESS MEMORY):

1. Capacidade instalada mínima de 32 GB (Gigabytes);

2. Padrão DDR4 de 2666 MHz ou superior;

3. Possuir suporte a expansão a 64 GB ou superior;

4. Possuir suporte as configurações de memória de canal duplo (Dual Channel
Memory) para um melhor desempenho.

3. Armazenamento:

1. 1 (um) disco M.2 SSD NMVe com capacidade mínima de 256GB (sistema
operacional);

2. 1 (um) disco SSD SATA ou SAS com capacidade mínima de 1TB (dados e
aplicações).

4. BIOS:

1. Suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e
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controle remoto;

2. A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma
português do Brasil ou Inglês e desenvolvida pelo próprio fabricante do
equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado;

3. Implementada em memória Flash, atualizável diretamente pelo
microcomputador;

4. Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB;

5. Suportar senha de acesso a BIOS e senha de "Power-on";

6. Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do
equipamento;

7. Possuir ferramentas de diagnóstico, bem como informações detalhadas do
equipamento;

8. Permitir “Wake On Lan”;

9. O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site todas as
atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização mesma de forma
online dentro do sistema operacional Microsoft Windows por aplicação
específica;

10. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o
controle de execução.

5. Placa-mãe:

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
em regime de OEM especificamente para o modelo ofertado, devidamente
comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

2. O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigráfico através de
processo industrial;

3. Possuir suporte para processadores de núcleo six ou superiores; Sempre
que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o
nome do fabricante do microcomputador; permitir acesso remoto à BIOS
para leitura e gravação;

4. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar
desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a
rede de dados;

5. Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o
computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede
ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 
Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso
remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de
instalação. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes
Microsoft NAP ou Cisco NAC; 
Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP,
independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no
microcomputador ofertado, com controle remoto total da bios e visualização
das telas de post;

6. Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior
e acompanhar de fábrica pré-instalado software capaz de habilitar os
recursos mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de
softwares, documentação e gerenciamento dessa documentação técnica.

6. Chipset:

1. Arquitetura de chipset de alto desempenho das famílias Intel Q570.

2. Modelos comprovadamente superiores serão aceitos;

3. Suporte a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes)
ou superior;

4. Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 3.0;

5. Suporte ao padrão SMART II e III ou superior;

6. Controladoras de disco rígido e óptico;

7. 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA III (6 Gb/s);

8. Possuir mínimo de slots de expansão compatível com o padrão PCIe Mini
Card ou M.2;

9. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser
identificados no padrão de cores PC'99 System Design Guide ou pelos nomes
ou símbolos de cada interface;

10. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB padrão 3.2, sendo pelo menos 3
(três) no padrão SuperSpeed 10Gbps e 1 (uma) porta USB-C;. Não será
permitido uso de placa PCI Express, "hub" USB ou qualquer artificio
semelhante na parte traseira do gabinete para atender ao número mínimo de
portas solicitadas;

7. Interface de Rede:

Termo de Referência - TIC 34 (0966885)         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 136



1. Conector RJ-45;

2. Suportar taxas de transmissão de 10/100/1000 Mbps autosense;

3. Possuir suporte às tecnologias WOL (Wake-up On LAN) PXE 2.0;

4. Barramento de sistema para comunicação PCI-Express;

5. Possuir capacidade de gerenciamento através dos padrões ASF 2.0, WOL,
PXE e DASH 1.2 ou AMT 14.0;

8. Interface de Som:

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;

3. Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que deverá estar integrado ao
gabinete.

4. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para
acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de
autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da
mesma forma automática quando necessário. Não serão aceitas adaptações
para bloquear conectores de áudio existentes na placa-mãe para atender
essa solicitação;

9. Interface de Vídeo:

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada com no mínimo 1 GB de memória
com suporte a utilização de 3 (três) monitores, devendo possuir no mínimo:

1. 03 (três) Interfaces digitais: sendo 02 (duas) DisplayPort ou 02 (duas) (
HDMI, ou combinação dessas duas tecnologias;

2. Tecnologia 3D;

3. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL1.2 ou
superior;

4. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida;

5. Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7
milhões de cores, 60Hz (Sessenta Hertz).

10. Monitores LED:

1. 03 (três) Monitores de Tecnologia LED mínimo de 23.8 polegadas TFT de
matriz ativa; Possuir tela no formato widescreen; brilho mínimo de 250
cd/m2; contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de
500.000:1; tempo de resposta de no máximo 8 ms; ângulo de visão
horizontal mínimo 178 graus; ângulo de visão vertical mínimo 178 graus;
suporte a resolução de nativa de 1920x1080 Hz ou superior; possuir
características anti-reflexiva e antiestática; Possuir no mínimo 01(uma)
interface DisplayPort e 01(uma) HDMI. Possuir no mínimo 01 (uma) porta
USB upstream, e 04 (quatro) portas para downstream;

2. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima
de 13cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para
atender a essa exigência; possuir rotação da tela mínima de 90 graus,
permitindo disposição da imagem e ou texto no formato widescreen
vertical(Rotação Pivot); deve ser compatível com Windows 10; fonte de
alimentação interna ao gabinete 110/220 volts com comutação automática de
voltagem;

3. Deve seguir o mesmo padrão de cor do gabinete;

4. O monitor deverá possuir certificação de compatibilidade eletromagnética
CE/FCC e economia de energia;

5. Deverá ser compatível com as interfaces de vídeo da CPU, sendo obrigatório
o fornecimento de 01 (um) cabo DisplayPort ou HDMI, para cada monitor;

6. O monitor deverá ser da mesma marca fabricante do equipamento ofertado
ou produzido em regime OEM. Devendo apresentar comprovação;

7. Deverá acompanhar Kit padrão VESA 100 mm do mesmo fabricante do
equipamento para montagem e instalação do computador na parte traseira
do monitor. O suporte não pode tapar o número de série do equipamento,
facilitando assim a identificação deste em momentos de necessidade; Esse kit
deverá ser obrigatoriamente compatível e homologado pelo fabricante para o
conjunto (microcomputador e monitor) ofertados. Essa exigência deverá ser
comprovada através de documentação oficial do próprio fabricante e de
domínio público.

11. Mouse:

1. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse tipo óptico por equipamento;

2. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor;

3. Resolução de 1000 dpi ou superior;

4. A conexão deverá ser USB compatível com a interface do computador
ofertado sem uso de adaptadores;

5. Possuir 2 (dois) botões para seleção e um botão de rolagem (scroll).
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6. Mouse do mesmo fabricante do equipamento principal.

12. Teclado:

1. Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2;

2. Conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem
uso de adaptadores;

3. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor. Teclado do
mesmo fabricante do equipamento principal.

13. Fonte de Alimentação:

1. Fonte de alimentação com potência mínima de 65W, bivolt 110/220V, com
eficiência de 87%, através de comutação automática presente no
equipamento (sem a utilização de adaptadores, conversores ou
transformadores);

2. Compatível com a configuração entregue pelo licitante, considerando todos
os componentes e acessórios presentes no equipamento, levando-se em
conta, inclusive, os limites máximos de “upgrade” suportados pelo
equipamento.

14. Gabinete:

1. Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 1,2 litros;

2. Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de
armazenamento internas ao gabinete.

3. Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao
gabinete, com ativação através da BIOS;

4. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca do disco rígido, unidade
de mídia ótica e memórias sem a utilização de ferramentas (tool less).

5. Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo
para evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do
sistema antifurto padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave
devendo esse ser compatível com o equipamento ofertado e acompanhar o
mesmo;

6. Possuir botão liga/desliga;

7. Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco rígido;
Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para
facilitar o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive;

8. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de
microfones e fones de ouvido, podendo ser um conector combinado
(combo).

15. Licenças:

1. O equipamento deverá vir devidamente licenciado para uso do sistema
operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits em português ou superior;

2. O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do
mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificado por ele,
possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
equipamento além de geração de mídias de recovery.

16. Softwares Instalados:

1. Cada equipamento fornecido deverá possuir totalmente instalado e
configurado:

2. Microsoft Windows 10 Pro 64 bits em português ou superior; Drivers para
funcionamento de todos os dispositivos de hardware do equipamento.

17. Softwares, Documentação e Gerenciamento:

1. Licença, por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos
para garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de
garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema
operacional Windows 10 Professional 64 bits, ou versão superior.

2. Deverá ser fornecido software de gerenciamento dos recursos de segurança
do TPM com as seguintes funções:

3. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a
utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento
da solução;

4. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros
mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart
Cards;

5. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com
segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido
aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; Suportar a
substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo
único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou
em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou
baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;
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6. Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma
impressão digital;

7. Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter pessoal
para recuperar as senhas;

8. Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando assim
a proteger os dados contra o acesso não autorizado;

9. Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão
digital como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos;
Possuir função que permita aos usuários criptografar arquivos e pastas. A
organização TCG - Trusted Computing Group, disponibiliza regras e
protocolos de desenvolvimento de softwares para o uso no padrão TPM e há
também uma série de empresas que fornecem software de gerenciamento
dos recursos, conforme pode ser consultado em
http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry.

10. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do
próprio fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de
forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido,
permitindo o descarte seguro de seus equipamentos.

11. Caso o fabricante não possua esse software do próprio fabricante ou
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e
irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, deverá
considerar ainda em sua proposta que as unidades de discos defeituosas em
caso de descarte ou troca deverão permanecer em posse da contratante.

12. O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintes funcionalidades:

13. Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição do HD;

14. Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivos específicos;

15. Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora da conexão;

16. As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;

17. Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente
presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por
todo o período da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença
não prevista na configuração inicial.

18. A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

18. Aderência a Padrões e Compatibilidade:

1. Todo o equipamento deverá ser homologado quanto a segurança para
usuários e instalações, compatibilidade eletromagnética, consumo de energia
e sustentabilidade ambiental;

2. No que se refere à segurança para usuários e instalações e compatibilidade
eletromagnética:

3. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequência, comprovado através de certificado ou relatório de avaliação
de conformidade;

4. Caberá a Contratada a comprovação de que tratam os subitens anteriores
podendo ser efetuadas por meio de certificações emitidas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou
entidades por ele credenciadas, ou ainda, por qualquer documento hábil para
a devida comprovação;

5. No que se refere ao consumo de energia e sustentabilidade ambiental:

6. O conjunto ofertado (desktop e monitor) deve estar em conformidade com a
norma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na
categoria bronze ou superior. A comprovação deverá ser feita através do
site http://www.epeat.net, com o modelo ofertado constando na lista da
categoria “Computers and Displays 2018 (launched 2019)”.

7. O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), com forma de comprovar
que o mesmo atende as exigências para controle do impacto ambiental e que
contém substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação do
disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por
instituição pública oficial ou instituição credenciada, por apresentação do
relatório de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste
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que o bem fornecido cumpre com as exigências (IN 01-2019 SGD/ME);

8. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares
fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows
ofertados;

9. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para
o modelo no sistema operacional Windows ofertado.

10. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o
padrão de gerenciamento DMI 2.0 ou o fabricante do equipamento deve
fazer parte do consórcio DMTF, na categoria Board Member ou Leadership.

19. Outros Requisitos:

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o
mesmo padrão de cor;

2. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

3. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15);

20. Garantia e Suporte para Todo o Conjunto:

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do
equipamento mínima de 60 (sessenta) meses para reposição de peças, mão
de obra e atendimento no local (on-site) mediante comprovação através de
documentação pública nos portais dos fabricantes. Apresentar
documentação com a relação das Assistências Técnicas autorizadas do
fabricante para atendimento da garantia conforme exigido.

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante
ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo
permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar a perda
parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio
fabricante quando solicitada.

3. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis no Web Site do fabricante do equipamento e devem ser
facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código
do produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

4. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de
diagnóstico de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto.
Caso a mesmo não possua o software em seu “Web Site”, deverá fornecer
juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz
de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos
ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo
de parada dos equipamentos.

 

 

LOTE 03

ITEM 01: MINICOMPUTADOR

Características Mínimas:

1. Processador com arquitetura ARM v8, com pelo menos 4 núcleos e frequência de
1.5GHz;

2. 08 Gb de Memória RAM LPDDR4;

3. Permitir a utilização de até 02 monitores simultaneamente, com resolução de até
pelo menos 4K a 60fps;

4. Fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de entrada
110/220V e interruptor para ligar/desligar;

5. O conector de alimentação da placa-mãe deverá ser do tipo USB-C;

6. Gabinete em material plástico preto, com mini fan para ventilação forçada e
aberturas para todas as interfaces e conectores externos disponíveis na placa-
mãe, excluindo-se para esta exigência as expansões internas;

7. Deverão ser fornecidos todos os dissipadores de calor necessários para o correto
funcionamento do equipamento;

8. Interfaces:

1. 01 interface de rede RJ-45 10/100/1000;

2. 02 USB 3.0;

3. 02 USB 2.0;

4. 02 Micro-HDMI, com sorte para vídeo de 4K;

5. 02 MIPI DSI display.
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9. Conectividade Wireless:

1. Interface Wifi 2.4/5.0 GHz IEEE 802.11ac;

2. Bluetooth 5.0.

10. Deve ter slot para cartão micro SD, podendo ser interno ao gabinete;

11. Acompanhar 01 cartão micro SD Classe 10 ou superior, com capacidade de
128GB;

12. Deve vir com o sistema operacional Linux Ubuntu MATE instalado no cartão micro
SD;

13. Acompanhar fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de
entrada 110/220V;

14. Acompanhar 02 cabos micro-HDMI para HDMI, com tamanho mínimo de 1,5
metro cada, que permita a interligação simultânea de 02 monitores ao
equipamento;

15. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

 

LOTE 03

ITEM 02: MONITOR/TV 4K

Características Mínimas:

1. Serão aceitos monitores e TVs que atendam requisitos técnicos exigidos;

2. Tecnologia LED mínimo de 40 polegadas e máximo de 45 polegadas;

2. Proporção de tela: 16:9;

3. Suporte a resolução de nativa de 3840x2160 ou superior; 

4. Taxa de atualização de 60Hz;

5. Deve ter borda fina;

6. A base deve ser removível, para permitir a fixação do monitor em parede;

7. Acompanhar kit, com braço articulado, para fixação da TV em parede;

8. Autofalantes integrados;

9. Suporte a pelo menos 03 conexões HDMI e 01 USB. Serão aceitas conexões
Micro-HDMI, desde que sejam compatíveis com os cabos indicados no Item 01;

10. Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/220;

11. Deve ter cor predominantemente preta;

12. Deverá ser compatível com as interfaces e cabos de vídeo da CPU do
minicomputador, Item 01;

13. Assistência Técnica em Maceió/AL;

14. Garantia de 12 (doze) meses.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
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para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
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total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 04 (quatro) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Registrada
Qtd.

Solicitada
Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)
Saldo da

Ata

       
       

TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).
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Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 28 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 28/10/2021, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 17/11/2021, às 15:56, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966885 e o código CRC 72468002.

0004955-38.2021.6.02.8000 0966885v30
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À SEPAT (em paralelo à STI para avaliação e

manifestação, nos termos do art. 111, VI, da Resolução
TRE/AL nº 15.904/2018)

 
Senhor Chefe (Membro Administrativo da Comissão

de Planejamento da Contratação),
 
Com vista a facilitar o procedimento de aquisição,

realizamos ajustes no tocante às características técnicas do
Termo de Referência 0966885, que trata da aquisição de
computadors e monitores.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 28/10/2021, às 19:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0967225 e o código CRC 2AC0BFB2.

0004955-38.2021.6.02.8000 0967225v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o novo termo de referência
apresentado nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 04/11/2021, às 13:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968550 e o código CRC 2132612D.

0004955-38.2021.6.02.8000 0968550v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
Acuso ciência do Despacho STI 0968550, com base

no qual ratifico a aprovação do TR, para os efeitos da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Nestes termos, devolvo os autos à SEIC, para
continuidade da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/11/2021, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968858 e o código CRC D23C7EF0.

0004955-38.2021.6.02.8000 0968858v1
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E-mail - 0968906

Data de Envio: 
  04/11/2021 17:12:18

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@suporteinformatica.com
    charles@infiniit.com.br
    vendas@plugnetshop.com.br
    janderson@plugnetshop.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    Daniela_Cavalcante@Dell.com
    hp_latinoamerica@hp.com
    renato.machado@secondst.vom.br
    cotacao@integreti.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    eli@newsupri.com.br
    guilherme@newsupri.com.br
    junior@newsupri.com.br
    sheyla@newsupri.com.br
    analise@daten.com.br
    comercial@daten.com.br
    licitacao@daten.com.br
    pawtecbrasil@gmail.com
    max@plugnetshop.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    layane.basse@zoomtecnologia.com.br
    licitacao@zoomtecnologia.com.br
    eduarda.ferreira@nagem.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. TR Atualizado. Aquisição de computadores - TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Aquisição de computadores.

Prezados(as),

Boa tarde,

Após ajustes, no tocante às características técnicas, encaminhamos termo de referência atualizado para
a aquisição de computadores em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0966885.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2021.
À COINF
Prezados colegas.
Seguem nossas sugestões para o Termo de Referência

TIC 34 conforme já enviado por meio de whatsapp em 03/11/2021:
 
1. Separação por item entre monitor e desktop como nos

exemplos abaixo:

Lote 01:
Item 01: 220 Microcomputador Tipo 01
Item 02: 440 Monitores
Item 03: 120 Kit Web Conferência

Lote 02:
Item 01: 20 Microcomputador Tipo 02
Item 02: 60 Monitores:

Lote 03:
Item 01: 04 Minicomputador
Item 02: 08 Monitor/TV 4K

 
Eu entendo que assim ficaria mais fácil de entender cada

lote e de descrever os demais documentos que se seguem, como o
próprio Edital, a pesquisa de preços e a Nota de Empenho, além de
facilitar o entendimento no momento da inserção dos dados no
sistema ASI, uma vez que já vem discriminado por material.

Creio que também deveríamos justificar pedido de marca
igual entre monitor e desktop.

 
No tocante à garantia, acredito que a expressão que

usamos nos nossos demais Termos de Referência amplia as chances
de competição, pois não limita à empresas que tenham
representações/assistências locais. Segue o modelo de nosso TR:

"Declaração expressa e Catálogo e/ou manual do produto,
comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica
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comprovando sua garantia gratuita, através de assistência técnica
autorizada nesta capital, quanto aos reparos, substituição de peças,
acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento durante o prazo solicitado no item específico. Caso o
produto não disponha de assistência técnica local, a empresa
vencedora pode se responsabilizar pelos custos necessários ao
reparo/troca do produto em outra cidade, incluindo aí aqueles com
transporte e outros necessários à resolução do problema."

 Finalmente, sugerimos avaliar o modelo de Ordem de
Fornecimento usado nessa Seção de Patrimônio (evento 0919163)
onde incluímos também a quantidade já recebida, auxiliando no
controle de bens da Ata de Registro de Preços.

 
Atenciosamente
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 10/11/2021, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972100 e o código CRC A01BC438.

0004955-38.2021.6.02.8000 0972100v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
À SEPAT
(Em paralelo à SEGI - Integrante técnico - Portaria

305/2021- 0923909)
 
Sr. Chefe - Integrante Administrativo - Portaria

305/2021- 0923909,
 
Em atenção ao Despacho SEPAT 0972100, com a

devida vênia, pondero o seguinte:
 

Quanto à separação de Computador e Monitor, dentro do lote,
em itens:
1. Os monitores dentro da especificação do Item Computador tem

sua razão justificada pois estes são, dentro do contexto,
acessórios viabilizantes do uso do bem principal - computador,
tal e qual teclados e mouses;

2. Há com a abordagem de item acessório ao principal redução de
complexidade de especificação, vez que os computadores
especificados tem a obrigação por parte do licitante de terem o
funcionamento simultâneo de 02 (dois) monitores e, desta forma,
caberá ao licitante vencedor a adequação de que cabos e
conectores para o caso concreto do item ofertado devem ser
fornecidos e planilhados. Neste aspecto, importante observar
que os computares tem que ter, no mínimo e não exaustivas, 03
(três) Interfaces digitais: sendo 02 (duas) DisplayPort e 01 (uma)
HDMI ou 02 (duas) HDMI e 01 (uma) DisplayPort, ou
combinação dessas duas tecnologias, ou seja, há gama de
combinações que precisaria ser antevista para a espeficação dos
monitores por adquirir, a priori, não exaustivamente conhecidas;

3. Decorrente do que exposto no item 2, por se tratar de Registro
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de Preço, caberá ao licitante fornecedor, mesmo que com o
passar do tempo, haja surgimento de novo padrão de interface de
mercado, assegurar que os computadores fornecidos, com seus
monitores acessórios, serão conjuntos efetivamente
operacionais, inclusive, se for o caso, dentro de um novo padrão
de interface de vídeo que surja;

Quanto à separação de Computador e  Kit Web Conferência, dentro
do lote, em itens:

1. Entendo que segue, de forma análoga, o mesmo raciocínio
expresso para a não separação de computador e monitor.

 
Atenciosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 305/2021- 0923909
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 12/11/2021, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972937 e o código CRC 5BE45DDB.

0004955-38.2021.6.02.8000 0972937v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Ao GSAD, para conhecimento da dúvida levantada por

este integrante administrativo de acordo com a Portaria 305/2021-
 0923909.

Prezado Secretário, em que pese entendermos as
justificativas do Coordenador de Infraestrutura e demandante do TR
em questão, levo a vosso conhecimento para que analise se o fato de
estarmos adquirindo computadores e monitores com um único
item não interferirá no direito de participação dos licitantes, vez que
são itens que podem ser vendidos separadamente e possamos
impedir alguma empresa que porventura disponha apenas de um dos
dois itens.

Outra informação que achamos importante salientar,
independente da alteração proposta, seria cadastrar os bens de modo
a que a Nota de Empenho registre os itens em separado, para que
possamos melhor cadastrar no ASi e possa ser mais realisticamente
entendido por todos que acompanharem o procedimento.

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/11/2021, às 13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973717 e o código CRC 43108D0C.

0004955-38.2021.6.02.8000 0973717v1
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E-mail - 0978452

Data de Envio: 
  24/11/2021 16:56:19

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@suporteinformatica.com
    charles@infiniit.com.br
    vendas@plugnetshop.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    Daniela_Cavalcante@Dell.com
    renato.machado@secondst.vom.br
    cotacao@integreti.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    eli@newsupri.com.br
    guilherme@newsupri.com.br
    junior@newsupri.com.br
    sheyla@newsupri.com.br
    analise@daten.com.br
    comercial@daten.com.br
    licitacao@daten.com.br
    pawtecbrasil@gmail.com
    max@plugnetshop.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    layane.basse@zoomtecnologia.com.br
    licitacao@zoomtecnologia.com.br
    roberto.pontes@ingrammicro.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. TR Atualizado. Aquisição de computadores - TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados(as),

Boa tarde,

Reiteramos pedido para aquisição de computadores, de acordo abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações
constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0966885.html
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
Em atenção ao Despacho SEPAT 0973717, observo

que a COINF já justificou a aquisição conjunta dos itens
(doc. 0972937). Assim, por se tratar de razão de natureza
técnica, nada temos a acrescentar a respeito.

Quanto ao cadastro dos itens no sistema de
controle patrimonial, a questão pode ser avaliada pela
SEPATCOMAP em conjunto com a SCON/COFIN, no sentido
de encontrar a forma de controle que mais se adeque às
necessidades do Órgão e observe as normas contábeis e
orçamentárias pertinentes.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2021, às 22:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979385 e o código CRC FC71ED11.

0004955-38.2021.6.02.8000 0979385v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de registro de preço para aquisição de

computadores  para substituir equipamentos fora de garantia
e/ou obsoletos, conforme Termo de Referência presente no
evento 0941145.

Vieram os autos para instrução da contratação,
Despacho GSAD - 0944145, que se inicia com a formação de
preço a partir de consulta ao mercado.

Para tanto, em virtude do detalhamento das
especificações que alteram sobremaneira o preço do produto,
principalmente em materiais tecnológicos, buscamos
propostas de preço junto a potenciais fornecedores, em
consultas que se iniciaram em 13/09/2021. Nesses 03 (três)
meses, entre solicitação e reiteração de pedido de cotação,
enviamos mais de 120 (cento e vinte) correspondências
eletrônicas.

Destas, apenas apresentou proposta de preço a
empresa NAGEM (0969820), sem, contudo, contemplar todos
os itens. Junto à empresa Plugnet, parceira deste Regional de
longa data, em diversas contratações, estabelecemos diversos
contatos por e-mail e por telefone, com o senhor Breno
Tavares, representante da Dell nesta região, sem que se fosse
apresentada proposta de preço até a data de hoje.

Por tudo exposto, recomendamos a devolução dos
autos à unidade demandante para que se analise possíveis
especificações constantes do Termo de Referência que
possam ter contribuído para a ausência de cotações.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/12/2021, às 09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993014 e o código CRC 422A1127.

0004955-38.2021.6.02.8000 0993014v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
 
 
À COINF, para ciência do Despacho SEIC 0993014.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/12/2021, às 09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993095 e o código CRC E4B4471B.

0004955-38.2021.6.02.8000 0993095v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
À SEIC e COMAP
(Em paralelo aos membros a Comissão de

Planejamento - Portaria 305/2021- 0923909)
 
Sra. Chefe e Sra. Coordenadora,
 
Considerando o hiato temporal entre a

especificação e este momento;
Considerando estarmos em plantão de recesso para

demais atividades prioritárias;
Considerando a dinâmica de evolução de

equipamentos de TI;
Considerando as dificuldades de cotação descritas

no Despacho SEIC 0993014, sugiro a revisão das
especificações, para sua atualização, e a retomada dos
procedimentos de cotação e decorrentes no início do
exercício 2022.

 
Cordialmente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Integrante Demandante - Portaria 305/2021- 0923909

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 21/12/2021, às 10:57,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993175 e o código CRC 2F735B50.
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DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.

 

Acuso ciência do Despacho COINF 0993175, ao mesmo
tempo em que concluo o presente procedimento na unidade COMAP.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/12/2021, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993206 e o código CRC 65181181.

0004955-38.2021.6.02.8000 0993206v1
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Termo de Referência - TIC nº 40 / 2021

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

02. Quantidade

Lote 01:
Item 01: Microcomputador Tipo 01 com 02 Monitores: 220 (unid)
Item 02: Kit Web Conferência: 120 (unid)

Lote 02:
Item 01: Microcomputador Tipo 02 com 03 Monitores: 20 (unid)

Lote 03:
Item 01: Minicomputador: 04 (unid)
Item 02: Monitor/TV 4K: 08 (unid)

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

 

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da Seção
de Compras, em momento oportuno.

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 4 dos Estudo Preliminares
apuramos um valor médio de R$ 4.167,00/Unid.

05. Justificativa

Lote 01

Computadores atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Incorporação de  chip TPM (Trusted Platfom Module) atualizado;
Atendimento de finalidade relativa ao  Balcão Virtual regulamentado pela Portaria Conjunta nº 08/2021e atende
as diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 372 de 12/02/2021, há
necessidade que equipamentos incorporem  câmeras, fones e microfones.
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com desempenho adequado ao
desenvolvimento de suas atividades;
Vários dos computadores em uso têm apresentado problemas de ordem técnica tais como falha em disco
rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica com o final de garantia.
Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda.

Lote 02

Microcomputadores destinados às equipes de suporte e desenvolvimento da STI, cujos equipamentos
atualmente em uso, igualmente tem mais de 04 (quatro) anos de uso e carecem de atualização, notadamente
por estarmos falando de equipes que necessitam de recursos de alto desempenho para realização de suas
atividades.

Lote 03

Destinados à promover a atualização de solução de painel de monitoramento de enlaces de dados e demais
serviços informatizados essenciais, outrora em uso na Coordenadoria de Infraestrutura/STI, com mais de 04
(quatro) anos e, neste momento paralisado por defeito em seus equipamentos 

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento  é de 90 (noventa) dias corridos ou comforme estabelecido no detalhamento
do item específico, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
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Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço para aquisição de computadores  para

substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de computadores  para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
computadores demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva
atualizada.
Dotar o TRE/AL de computadores com desempenho adequado e com
confiabilidade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação; ]

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a renovação do parque de computadores/estações.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
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2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado

do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.
Adjudicação será por item.

2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do

Registro de Preços.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de

sua assinatura.
A utilização do sistema de Registro de Preços visa,

primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário, ou mesmo a
necessidade de promover entregas parceladas de acordo com a necessidade e
conveniência da Administração, indicamos a modalidade de registro de
preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware Compatibility

para a solução de rastreamento e segurança da Absolute Software
(http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility) prevista nas
especificações tecnicas, comprovando assim sua compatibilidade e
homologação com a mesma.

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;
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3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold;

4. BIOS compatível com as normas NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678;

5. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

6. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15);

2. COMPATIBILIDADE
1. Windows minimum hardware requirements para Windows 11 disponível

em https://download.microsoft.com/download/7/8/8/788bf5ab-0751-4928-
a22c-
dffdc23c27f2/Minimum%20Hardware%20Requirements%20for%20Windows%2011.pdf

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

 

LOTE 01 

ITEM 01 - MICROCOMPUTADOR TIPO 01 COM 02 MONITORES

Configurações mínimas:

1. Placa Mãe

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
em regime de OEM especificamente para o modelo ofertado, devidamente
comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

2. O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigráfico através de
processo industrial;

3. Possuir suporte para processadores de núcleo quad ou superiores;

4. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de
vídeo o nome do fabricante do microcomputador;

5. Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior
e acompanhar de fábrica pré-instalado software capaz de habilitar os
recursos mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de
softwares, documentação e gerenciamento dessa documentação técnica;

2. BIOS

1. Suportar tecnologias de integração à rede como PXE;

2. A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma
português do Brasil ou Inglês e desenvolvida pelo próprio fabricante do
equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado;

3. Implementada em memória Flash, atualizável diretamente pelo
microcomputador;

4. Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB;

5. Suportar senha de acesso a BIOS e senha de "Power-on";

6. Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do
equipamento;

7. Possuir ferramentas de diagnóstico, bem como informações detalhadas do
equipamento;

8. Permitir “Wake On Lan”;

9. O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site todas as
atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização mesma de forma
online dentro do sistema operacional Micro-soft Windows por aplicação
específica;

10. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integri-dade do BIOS antes de passar o
controle de execução.

3. Processador

1. Processador com 4 núcleos físicos reais (Quad core) ou superior, e 08 (oito)
threads, arquitetura x86; mínimo de 6MB de Cache;

2. Frequência de operação mínima por núcleo de 3.0 GHz, sendo considerado
para efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da
CPU;

3. Somente serão aceitos processadores de 10ª ou superiores;

4. O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros
aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits;

5. O processador deverá possuir desempenho, mínimo de 7400(sete mil e
quatrocentos) pontos na Performance Test V10 da Passmark Software; O
desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark,
disponíveis em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

4. Chipset

1. Arquitetura de chipset de alto desempenho das famílias Intel B460;

2.  Modelos comprovadamente superiores serão aceitos;

3.  Suporte a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes)
ou superior;

4.  Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 3.0;

5. Suporte ao padrão SMART II e III ou superior;

6. Controladoras de disco rígido e óptico;

7. 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA III (6 Gb/s);
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8. Possuir mínimo de slots de expansão compatível com o padrão PCIe Mini
Card ou M.2;

9. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser
identificados no padrão de cores PC'99 System Design Guide ou pelos nomes
ou símbolos de cada interface;

10. Possuir no mínimo 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 04 (quatro) no
padrão 3.2;. Não será permitido uso de placa PCI Express, "hub" USB ou
qualquer artificio semelhante na parte traseira do gabinete para atender ao
número mínimo de portas solicitadas.

5. Memória RAM (Random Access Memory)

1. Capacidade instalada mínima de 8 GB (Gigabytes);

2. Padrão DDR4 de 2666 MHz ou superior;

3. Possuir suporte a expansão a 64 GB ou superior;

4. Possuir suporte as configurações de memória de canal duplo (DualChannel
Memory) para um melhor desempenho.

5. Unidades de armazenamento

1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco  com capacidade mínima de
256GB, do tipo SSD, padrão M.2 NMVe;

7. Interface de Vídeo

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada com no mínimo 1 GB de memória
com suporte a utilização de 3 (três) monitores, devendo possuir no mínimo:

1. 03 (três) Interfaces digitais: sendo 02 (duas) DisplayPort e 01 (uma)
HDMI ou 02 (duas) HDMI e 01 (uma) DisplayPort, ou combinação
dessas duas tecnologias;

2.  Tecnologia 3D;

3. Compatibilidade com DirectX 12, OpenGL 4.5 ou superior;

4. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida;

5. Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7
milhões de cores, 60Hz (Sessenta Hertz).

8. Interface de rede cabeada

1. Conector RJ-45;

2. Suportar taxas de transmissão de 10/100/1000 Mbps autosense;

3. Possuir suporte às tecnologias WOL (Wake-up On LAN) PXE 2.0;

4. Barramento de sistema para comunicação PCI-Express;

5. Possuir capacidade de gerenciamento através dos padrões ASF 2.0, WOL e
PXE;

9. Interface de som

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;

3. Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que deverá estar integrado ao
gabinete.

4. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para
acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de
autofalante interno deverá ser desabilitado au-tomaticamente e reabilitado da
mesma forma automática quando necessário. Não serão aceitas adaptações
para bloquear conectores de áudio existentes na placa-mãe para atender
essa solici-tação;

10. Teclado

1. Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2;

2. Conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem
uso de adaptadores;

3. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor. Teclado do
mesmo fabricante do equipamento principal.

11. Mouse

1. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse tipo óptico por equipamento;

2. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor;

3. Resolução de 1000 dpi ou superior;

4. A conexão deverá ser USB compatível com a interface do computador
ofertado sem uso de adaptadores;

5. Possuir 2 (dois) botões para seleção e um botão de rolagem (scroll);
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6. Mouse do mesmo fabricante do equipamento principal.

12. Gabinete

1. Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 1,2 litros;

2. Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de
armazenamento internas ao gabinete;

3. Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao
gabinete, com ativação através da BIOS;

4. Deve permitir a abertura do equipamento, a troca do disco rígido e memórias
sem a utilização de ferramentas (tool less), podendo a abertura ser através
de parafuso recartilhado;

5. Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo
para evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do
sistema antifurto padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave
devendo esse ser compatível com o equipamento oferta-do e acompanhar o
mesmo;

6. Possuir botão liga/desliga;

7. Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco rígido;
Possuir no mínimo 1 (uma) porta USB na parte frontal do gabinete para
facilitar o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive;

8. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de
microfones e fones de ouvido, podendo ser um conector combinado
(combo).

13. Alimentação

1. Fonte de alimentação com potência mínima de 65W, bivolt 110/220V, com
eficiência de 87%, através de comutação automática presente no
equipamento (sem a utilização de adaptadores, conversores ou
transformadores);

2. Compatível com a configuração entregue pelo licitante, considerando todos
os componentes e acessórios presentes no equipamento, levando-se em
conta, inclusive, os limites máximos de “upgrade” suportados pelo
equipamento;

14. Monitores

1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento;

2. Tecnologia LED mínimo de 23.8 polegadas TFT de matriz ativa; Possuir tela no
formato widescre-en; brilho mínimo de 250 cd/m2; contraste estático mínimo
de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 500.000:1; tempo de resposta de no
máximo 8 ms; ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; ângulo de visão
vertical mínimo 178 graus; suporte a resolução de nativa de 1920x1080 Hz
ou superior; possuir características anti-reflexiva e antiestática; Possuir no
mínimo 01(uma) interface DisplayPort e 01(uma) HDMI. Possuir no mínimo 01
(uma) porta USB upstream, e 04 (quatro) por-tas para downstream;

3. Deve possuir base giratória, com suporte para ajuste de altura com elevação
mínima de 13cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original
para atender a essa exigência; pos-suir rotação da tela mínima de 90 graus,
permitindo disposição da imagem e ou texto no formato widescreen
vertical(Rotação Pivot); deve ser compatível com Windows 10 ou superior;
fonte de alimentação interna ao gabinete 110/220 volts com comutação
automática de voltagem;

4. Deve seguir o mesmo padrão de cor do gabinete;

5. O monitor deverá possuir certificação de compatibilidade eletromagnética
CE/FCC e economia de energia;

6. Deverá ser compatível com as interfaces de vídeo da CPU, sendo obrigatório
o fornecimento de 01 (um) cabo DisplayPort, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um)
cabo para a porta USB upstream.

7. O monitor deverá ser da mesma marca fabricante do equipamento ofertado
ou produzido em regime OEM. Devendo apresentar comprovação;

8. Deverá acompanhar Kit padrão VESA 100 mm do mesmo fabricante do
equipamento para montagem e instalação do computador na parte traseira
do monitor. O suporte não pode tapar o número de série do equipamento,
facilitando assim a identificação deste em momentos de ne-cessidade; Esse
kit deverá ser obrigatoriamente compatível e homologado pelo fabricante
para o conjunto (microcomputador e monitor) ofertados. Essa exigência
deverá ser comprovada através de documentação oficial do próprio
fabricante e de domínio público.

15. Licenças

1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 11 Pro 64 bits, ou superior caso disponível, pré-instalado, em
português do Brasil, com licença de uso;

2. O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do
mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada por ele,
possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
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equipamento além de geração de mídias de recovery.

15. Softwares, Documentação e Gerenciamento

1. Deverá ser fornecido software de gerenciamento dos recursos de segurança
do TPM com as seguintes funções:

2. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a
utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento
da solução;

1. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros
mecanismos de identifica-ção, como leitor de impressões digitais e
Smart Cards;

2. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar
com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso
seguro e rápido aos aplicativos e informações protegi-das integradas ao
TPM; Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de
acesso, por processo único de identificação, baseado em senha única,
gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como
soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;

3. Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou
uma impressão digital;

4. Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter
pessoal para recuperar as senhas;

5. Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando
assim a proteger os dados contra o acesso não autorizado;

6. Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma
impressão digital como credenciais de autenticação de acesso aos
dados protegidos; Possuir função que permita aos usuários
criptografar arquivos e pastas.

3. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do
próprio fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de
forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido,
permitindo o descarte seguro de seus equipamentos;

4. Caso o fabricante não possua esse software do próprio fabricante ou
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e
irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, deverá
considerar ainda em sua proposta que as unidades de discos defeituo-sas
em caso de descarte ou troca deverão permanecer em posse da
contratante;

5. O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintes funcionalidades:

1. Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado
ou reutilizado em caso de substituição do HD;

2. Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivos específicos;

3. Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora da conexão;

4. As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através
de um console web;

5. Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente
presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte
por todo o período da garantia do hardware, atra-vés da aquisição de
sua licença não prevista na configuração inicial.

6. A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia
acima solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site
público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

15. Padrões e Compatibilidade

1. Todo o equipamento deverá ser homologado quanto a segurança para
usuários e instalações, compatibilidade eletromagnética, consumo de energia
e sustentabilidade ambiental;

2. No que se refere à segurança para usuários e instalações e compatibilidade
eletromagnética:

1. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequência, comprovado através de certificado ou relatório de
avaliação de conformidade.

3. Caberá a Contratada a comprovação de que tratam os subitens anteriores
podendo ser efetua-das por meio de certificações emitidas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou
entidades por ele credenciadas, ou ainda, por qualquer docu-mento hábil
para a devida comprovação;

Termo de Referência - TIC 40 (0994355)         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 179



4. No que se refere ao consumo de energia e sustentabilidade ambiental:

1. O conjunto ofertado (desktop e monitor) deve estar em conformidade
com a norma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment
Tool) na categoria silver ou superior. A comprova-ção deverá ser feita
através do site http://www.epeat.net, com o modelo ofertado
constando na lista da categoria “Computers and Displays 2018
(launched 2019)”;

2. O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), com forma de
comprovar que o mesmo atende as exigências para con-trole do
impacto ambiental e que contém substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances). A comprovação do disposto poderá
ser feita mediante apresen-tação de certificação emitida por instituição
pública oficial ou instituição credenciada, por apre-sentação do relatório
de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigências (IN 01-2019 SGD/ME).

5. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares
fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows
ofertados;

6. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para
o modelo no sistema operacional Windows ofertado.
(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl);

7. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o
padrão de gerencia-mento DMI 2.0 ou o fabricante do equipamento deve
fazer parte do consórcio DMTF, na catego-ria Board Member ou Leadership.
(https://www.dmtf.org/about/list).

16. Outros Requisitos

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir grada-ções neutras das cores preta ou cinza, e manter o
mesmo padrão de cor;

2. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

3. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15).

16. Garantia e Suporte

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do
equipamento mínima de 60 (sessenta) meses para reposição de peças, mão
de obra e atendimento no local (on-site) mediante comprovação através de
documentação pública nos portais dos fabricantes. Apresentar do-
cumentação com a relação das Assistências Técnicas autorizadas do
fabricante para atendimento da garantia conforme exigido.

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante
ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo
permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar a perda
parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio
fabricante quando solicitada.

3. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis no Web Site do fabricante do equipamento e devem ser
facilmente localizados e identificados pelo mo-delo do equipamento ou código
do produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

4. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de
diagnóstico de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto.
Caso a mesmo não possua o software em seu “Web Site”, deverá fornecer
juntamente com os equipamentos um software devidamente instala-do,
capaz de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos
equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha,
minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

 

LOTE 01

ITEM 02: KIT WEB CONFERENCIA

Características mínimas:

1. Webcam:

1. 01 (uma) WebCam, possuindo lente de vidro e foco automático, com
resolução mínima Full HD 1080p em 30fps e 720p em 60fps;

2. Possuir cabo de 1,5 m com conector USB-A compatível com USB 2.0 ou
superior;

3. Deverá possuir um campo de visão na diagonal de no mínimo 78°, possuindo
correção de luz automática;
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2. Microfone:

1. 01 (um) Microfone dual frontal omnidirecional;

2. Deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 ou
superior, MacOS 10.9 ou superior e Chrome OS;

3. Deverá vir acompanhado de clipe para colocação sobre monitores e telas de
laptop e tripé com ajuste de altura;

3. Caixa de Som:

1. 01 (um) par de caixas de som na cor preta ou variações de tons de cinza
com potência mínima de 3W, controle de volume frontal, entrada para fone
de ouvido frontal tipo P2 de 3,5mm, resposta de frequência mínima de 20Hz
a 20KHz e conexão USB 2.0 ou superior;

4. Headset:

1. 02 (dois) Headset na cor preta ou variações de tons de cinza com conector
P2;

2. Deverá possuir 01(um) microfone com uma impedância mínima de 2.2
KOHMS, abrangendo frequências entre 100 À 10KHz possuindo uma
sensibilidade de 21 DB à +- 5 DB;

3. Deverá possuir cabo com comprimento mínimo de 1.5 metro

4. Deverá possuir conector padrão USB-A/USB 2.0 ou superior;

5. Garantia para Todos os Componentes do Conjunto

1. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 12(doze) meses.

 

LOTE 02

ITEM 01: MICROCOMPUTADOR TIPO 02 COM 03 MONITORES

Características mínimas:

1. Processamento:

1. Processador com 8(oito) núcleos físicos reais (Octa core) ou superior, e
16(dezesseis) threads, arquitetura x86; mínimo de 16 MB de Cache;

2. Frequência de operação mínima por núcleo de 2.0 GHz, sendo considerado
para efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da
CPU;

3. Somente serão aceitos processadores de 10ª geração ou superiores;

4. O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros
aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits;

5. O processador deverá possuir desempenho, mínimo de 13.000 (treze mil)
pontos na Performance Test V10 da Passmark Software; O desempenho
será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis
em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

2. Memória RAM (RANDOM ACCESS MEMORY):

1. Capacidade instalada mínima de 32 GB (Gigabytes);

2. Padrão DDR4 de 2666 MHz ou superior;

3. Possuir suporte a expansão a pelo menos 64 GB;

4. Possuir suporte as configurações de memória de canal duplo (Dual Channel
Memory) para um melhor desempenho.

3. Armazenamento:

1. 1 (um) disco M.2 SSD NMVe com capacidade mínima de 256GB (sistema
operacional);

2. 1 (um) disco SSD SATA ou SAS com capacidade mínima de 1TB (dados e
aplicações).

4. BIOS:

1. Suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e
controle remoto;

2. A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma
português do Brasil ou Inglês e desenvolvida pelo próprio fabricante do
equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado;

3. Implementada em memória Flash, atualizável diretamente pelo
microcomputador;

4. Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB;

5. Suportar senha de acesso a BIOS e senha de "Power-on";

6. Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do
equipamento;
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7. Possuir ferramentas de diagnóstico, bem como informações detalhadas do
equipamento;

8. Permitir “Wake On Lan”;

9. O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site todas as
atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização mesma de forma
online dentro do sistema operacional Microsoft Windows por aplicação
específica;

10. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o
controle de execução.

5. Placa-mãe:

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
em regime de OEM especificamente para o modelo ofertado, devidamente
comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

2. O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigráfico através de
processo industrial;

3. Possuir suporte para processadores de núcleo six ou superiores; Sempre
que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o
nome do fabricante do microcomputador; permitir acesso remoto à BIOS
para leitura e gravação;

4. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar
desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a
rede de dados;

5. Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o
computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede
ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 
Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso
remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de
instalação. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes
Microsoft NAP ou Cisco NAC; 
Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP,
independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no
microcomputador ofertado, com controle remoto total da bios e visualização
das telas de post;

6. Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior
e acompanhar de fábrica pré-instalado software capaz de habilitar os
recursos mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de
softwares, documentação e gerenciamento dessa documentação técnica.

6. Chipset:

1. Arquitetura de chipset de alto desempenho das famílias Intel Q570.

2. Modelos comprovadamente superiores serão aceitos;

3. Suporte a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes)
ou superior;

4. Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 3.0;

5. Suporte ao padrão SMART II e III ou superior;

6. Controladoras de disco rígido e óptico;

7. 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA III (6 Gb/s);

8. Possuir mínimo de slots de expansão compatível com o padrão PCIe Mini
Card ou M.2;

9. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser
identificados no padrão de cores PC'99 System Design Guide ou pelos nomes
ou símbolos de cada interface;

10. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB padrão 3.2, sendo pelo menos 3
(três) no padrão SuperSpeed 10Gbps e 1 (uma) porta USB-C;. Não será
permitido uso de placa PCI Express, "hub" USB ou qualquer artificio
semelhante na parte traseira do gabinete para atender ao número mínimo de
portas solicitadas;

7. Interface de Rede:

1. Conector RJ-45;

2. Suportar taxas de transmissão de 10/100/1000 Mbps autosense;

3. Possuir suporte às tecnologias WOL (Wake-up On LAN) PXE 2.0;

4. Barramento de sistema para comunicação PCI-Express;

5. Possuir capacidade de gerenciamento através dos padrões ASF 2.0, WOL,
PXE e DASH 1.2 ou AMT 14.0;

8. Interface de Som:

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
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2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;

3. Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que deverá estar integrado ao
gabinete.

4. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para
acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de
autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da
mesma forma automática quando necessário. Não serão aceitas adaptações
para bloquear conectores de áudio existentes na placa-mãe para atender
essa solicitação;

9. Interface de Vídeo:

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada com no mínimo 1 GB de memória
com suporte a utilização de 3 (três) monitores, devendo possuir no mínimo:

1. 03 (três) Interfaces digitais: sendo 02 (duas) DisplayPort ou 02 (duas) (
HDMI, ou combinação dessas duas tecnologias;

2. Tecnologia 3D;

3. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL1.2 ou
superior;

4. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida;

5. Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7
milhões de cores, 60Hz (Sessenta Hertz).

10. Monitores LED:

1. 03 (três) Monitores de Tecnologia LED mínimo de 23.8 polegadas TFT de
matriz ativa; Possuir tela no formato widescreen; brilho mínimo de 250
cd/m2; contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de
500.000:1; tempo de resposta de no máximo 8 ms; ângulo de visão
horizontal mínimo 178 graus; ângulo de visão vertical mínimo 178 graus;
suporte a resolução de nativa de 1920x1080 Hz ou superior; possuir
características anti-reflexiva e antiestática; Possuir no mínimo 01(uma)
interface DisplayPort e 01(uma) HDMI. Possuir no mínimo 01 (uma) porta
USB upstream, e 04 (quatro) portas para downstream;

2. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima
de 13cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para
atender a essa exigência; possuir rotação da tela mínima de 90 graus,
permitindo disposição da imagem e ou texto no formato widescreen
vertical(Rotação Pivot); deve ser compatível com Windows 10 ou superior;
fonte de alimentação interna ao gabinete 110/220 volts com comutação
automática de voltagem;

3. Deve seguir o mesmo padrão de cor do gabinete;

4. O monitor deverá possuir certificação de compatibilidade eletromagnética
CE/FCC e economia de energia;

5. Deverá ser compatível com as interfaces de vídeo da CPU, sendo obrigatório
o fornecimento de 01 (um) cabo DisplayPort ou HDMI, para cada monitor;

6. O monitor deverá ser da mesma marca fabricante do equipamento ofertado
ou produzido em regime OEM. Devendo apresentar comprovação;

7. Deverá acompanhar Kit padrão VESA 100 mm do mesmo fabricante do
equipamento para montagem e instalação do computador na parte traseira
do monitor. O suporte não pode tapar o número de série do equipamento,
facilitando assim a identificação deste em momentos de necessidade; Esse kit
deverá ser obrigatoriamente compatível e homologado pelo fabricante para o
conjunto (microcomputador e monitor) ofertados. Essa exigência deverá ser
comprovada através de documentação oficial do próprio fabricante e de
domínio público.

11. Mouse:

1. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse tipo óptico por equipamento;

2. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor;

3. Resolução de 1000 dpi ou superior;

4. A conexão deverá ser USB compatível com a interface do computador
ofertado sem uso de adaptadores;

5. Possuir 2 (dois) botões para seleção e um botão de rolagem (scroll).

6. Mouse do mesmo fabricante do equipamento principal.

12. Teclado:

1. Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2;

2. Conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem
uso de adaptadores;

3. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor. Teclado do
mesmo fabricante do equipamento principal.

13. Fonte de Alimentação:
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1. Fonte de alimentação com potência mínima de 65W, bivolt 110/220V, com
eficiência de 87%, através de comutação automática presente no
equipamento (sem a utilização de adaptadores, conversores ou
transformadores);

2. Compatível com a configuração entregue pelo licitante, considerando todos
os componentes e acessórios presentes no equipamento, levando-se em
conta, inclusive, os limites máximos de “upgrade” suportados pelo
equipamento.

14. Gabinete:

1. Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 1,2 litros;

2. Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de
armazenamento internas ao gabinete.

3. Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao
gabinete, com ativação através da BIOS;

4. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca do disco rígido, unidade
de mídia ótica e memórias sem a utilização de ferramentas (tool less).

5. Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo
para evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do
sistema antifurto padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave
devendo esse ser compatível com o equipamento ofertado e acompanhar o
mesmo;

6. Possuir botão liga/desliga;

7. Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco rígido;
Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para
facilitar o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive;

8. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de
microfones e fones de ouvido, podendo ser um conector combinado
(combo);

9. Deverá acompanhar suporte do fabricante para fixação do computador no
monitoror.

15. Licenças:

1. O equipamento deverá vir devidamente licenciado para uso do sistema
operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bits em português ou superior;

2. O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do
mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificado por ele,
possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
equipamento além de geração de mídias de recovery.

16. Softwares Instalados:

1. Cada equipamento fornecido deverá possuir totalmente instalado e
configurado:

2. Microsoft Windows 11 Pro 64 bits em português ou superior; Drivers para
funcionamento de todos os dispositivos de hardware do equipamento.

17. Softwares, Documentação e Gerenciamento:

1. Licença, por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos
para garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de
garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema
operacional Windows 11 Pro 64 bits, ou versão superior.

2. Deverá ser fornecido software de gerenciamento dos recursos de segurança
do TPM com as seguintes funções:

3. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a
utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento
da solução;

4. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros
mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart
Cards;

5. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com
segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido
aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; Suportar a
substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo
único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou
em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou
baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;

6. Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma
impressão digital;

7. Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter pessoal
para recuperar as senhas;

8. Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando assim
a proteger os dados contra o acesso não autorizado;

9. Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão
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digital como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos;
Possuir função que permita aos usuários criptografar arquivos e pastas. A
organização TCG - Trusted Computing Group, disponibiliza regras e
protocolos de desenvolvimento de softwares para o uso no padrão TPM e há
também uma série de empresas que fornecem software de gerenciamento
dos recursos, conforme pode ser consultado em
http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry.

10. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do
próprio fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de
forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido,
permitindo o descarte seguro de seus equipamentos.

11. Caso o fabricante não possua esse software do próprio fabricante ou
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e
irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, deverá
considerar ainda em sua proposta que as unidades de discos defeituosas em
caso de descarte ou troca deverão permanecer em posse da contratante.

12. O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintes funcionalidades:

13. Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição do HD;

14. Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivos específicos;

15. Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora da conexão;

16. As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;

17. Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente
presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por
todo o período da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença
não prevista na configuração inicial.

18. A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

18. Aderência a Padrões e Compatibilidade:

1. Todo o equipamento deverá ser homologado quanto a segurança para
usuários e instalações, compatibilidade eletromagnética, consumo de energia
e sustentabilidade ambiental;

2. No que se refere à segurança para usuários e instalações e compatibilidade
eletromagnética:

3. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequência, comprovado através de certificado ou relatório de avaliação
de conformidade;

4. Caberá a Contratada a comprovação de que tratam os subitens anteriores
podendo ser efetuadas por meio de certificações emitidas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou
entidades por ele credenciadas, ou ainda, por qualquer documento hábil para
a devida comprovação;

5. No que se refere ao consumo de energia e sustentabilidade ambiental:

6. O conjunto ofertado (desktop e monitor) deve estar em conformidade com a
norma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na
categoria bronze ou superior. A comprovação deverá ser feita através do
site http://www.epeat.net, com o modelo ofertado constando na lista da
categoria “Computers and Displays 2018 (launched 2019)”.

7. O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), com forma de comprovar
que o mesmo atende as exigências para controle do impacto ambiental e que
contém substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação do
disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por
instituição pública oficial ou instituição credenciada, por apresentação do
relatório de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste
que o bem fornecido cumpre com as exigências (IN 01-2019 SGD/ME);

8. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares
fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows
ofertados;

9. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para
o modelo no sistema operacional Windows ofertado.

Termo de Referência - TIC 40 (0994355)         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 185



10. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o
padrão de gerenciamento DMI 2.0 ou o fabricante do equipamento deve
fazer parte do consórcio DMTF, na categoria Board Member ou Leadership.

19. Outros Requisitos:

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o
mesmo padrão de cor;

2. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

3. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15);

20. Garantia e Suporte para Todo o Conjunto:

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do
equipamento mínima de 60 (sessenta) meses para reposição de peças, mão
de obra e atendimento no local (on-site) mediante comprovação através de
documentação pública nos portais dos fabricantes. Apresentar
documentação com a relação das Assistências Técnicas autorizadas do
fabricante para atendimento da garantia conforme exigido.

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante
ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo
permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar a perda
parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio
fabricante quando solicitada.

3. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis no Web Site do fabricante do equipamento e devem ser
facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código
do produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

4. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de
diagnóstico de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto.
Caso a mesmo não possua o software em seu “Web Site”, deverá fornecer
juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz
de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos
ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo
de parada dos equipamentos.

 

 

LOTE 03

ITEM 01: MINICOMPUTADOR

Características Mínimas:

1. Processador com arquitetura ARM v8, com pelo menos 4 núcleos e frequência de
1.5GHz;

2. 08 Gb de Memória RAM LPDDR4;

3. Permitir a utilização de até 02 monitores simultaneamente, com resolução de até
pelo menos 4K a 60fps;

4. Fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de entrada
110/220V e interruptor para ligar/desligar;

5. O conector de alimentação da placa-mãe deverá ser do tipo USB-C;

6. Gabinete em material plástico preto, com mini fan para ventilação forçada e
aberturas para todas as interfaces e conectores externos disponíveis na placa-
mãe, excluindo-se para esta exigência as expansões internas;

7. Deverão ser fornecidos todos os dissipadores de calor necessários para o correto
funcionamento do equipamento;

8. Interfaces:

1. 01 interface de rede RJ-45 10/100/1000;

2. 02 USB 3.0;

3. 02 USB 2.0;

4. 02 Micro-HDMI, com sorte para vídeo de 4K;

5. 02 MIPI DSI display.

9. Conectividade Wireless:

1. Interface Wifi 2.4/5.0 GHz IEEE 802.11ac;

2. Bluetooth 5.0.

10. Deve ter slot para cartão micro SD, podendo ser interno ao gabinete;

11. Acompanhar 01 cartão micro SD Classe 10 ou superior, com capacidade de
128GB;
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12. Deve vir com o sistema operacional Linux Ubuntu MATE instalado no cartão micro
SD;

13. Acompanhar fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de
entrada 110/220V;

14. Acompanhar 02 cabos micro-HDMI para HDMI, com tamanho mínimo de 1,5
metro cada, que permita a interligação simultânea de 02 monitores ao
equipamento;

15. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

 

LOTE 03

ITEM 02: MONITOR/TV 4K

Características Mínimas:

1. Serão aceitos monitores e TVs que atendam requisitos técnicos exigidos;

2. Tecnologia LED mínimo de 40 polegadas e máximo de 45 polegadas;

2. Proporção de tela: 16:9;

3. Suporte a resolução de nativa de 3840x2160 ou superior; 

4. Taxa de atualização de 60Hz;

5. Deve ter borda fina;

6. A base deve ser removível, para permitir a fixação do monitor em parede;

7. Acompanhar kit, com braço articulado, para fixação da TV em parede;

8. Autofalantes integrados;

9. Suporte a pelo menos 03 conexões HDMI e 01 USB. Serão aceitas conexões
Micro-HDMI, desde que sejam compatíveis com os cabos indicados no Item 01;

10. Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/220;

11. Deve ter cor predominantemente preta;

12. Deverá ser compatível com as interfaces e cabos de vídeo da CPU do
minicomputador, Item 01;

13. Assistência Técnica em Maceió/AL;

14. Garantia de 12 (doze) meses.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
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aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
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cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 04 (quatro) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Registrada
Qtd.

Solicitada
Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)
Saldo da

Ata

       
       

TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 24 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 17/02/2022, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 17/02/2022, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/02/2022, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994355 e o código CRC 6848BBEA.

0004955-38.2021.6.02.8000 0994355v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.
À SEPAT
(Em paralelo à STI para avaliação e manifestação,

nos termos do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018)

 
Senhor Chefe (Membro Administrativo da Comissão

de Planejamento da Contratação),
 
Com vista a facilitar o procedimento de aquisição,

realizamos ajustes no tocante às características técnicas do
Termo de Referência 0994355, que trata da aquisição de
computadors e monitores.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/02/2022, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1015659 e o código CRC F1812C57.

0004955-38.2021.6.02.8000 1015659v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o termo de referência
apresentado nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 17/02/2022, às 20:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1015750 e o código CRC 3015FEB2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
Acuso ciência do Despacho STI (doc. 1015750),

com base no qual ratifico a aprovação do Termo de Referência
ajustado (doc. 0994355), para os efeitos da Resolução TRE-AL
nº 15.787/2017.

Nestes termos, devolvo os autos à SEIC, para
continuidade da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2022, às 19:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017005 e o código CRC A188799E.
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E-mail - 1017523

Data de Envio: 
  22/02/2022 14:06:41

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@suporteinformatica.com
    charles@infiniit.com.br
    vendas@plugnetshop.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    renato.machado@secondst.vom.br
    cotacao@integreti.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    eli@newsupri.com.br
    guilherme@newsupri.com.br
    junior@newsupri.com.br
    analise@daten.com.br
    comercial@daten.com.br
    licitacao@daten.com.br
    pawtecbrasil@gmail.com
    max@plugnetshop.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    layane.basse@zoomtecnologia.com.br
    licitacao@zoomtecnologia.com.br
    roberto.pontes@ingrammicro.com
    eduarda.ferreira@nagem.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
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Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0994355.html

E-mail SEIC 1017523         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 195



E-mail - 1017593

Data de Envio: 
  22/02/2022 14:33:43

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    t.i.tecnologia.infor@gmail.com
    ma3tech@ma3tech.com.br
    administrativo@globallicitacoes.ind.br
    dkmlicitacao@gmail.com
    inforlicit@gmail.com
    rdinformaticabr@gmail.com
    comercial@tjcimportadora.com.br
    michelle@gminfo.com.br
    contato@compactatecnologia.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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E-mail - 1017634

Data de Envio: 
  22/02/2022 14:55:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@desul.com.br
    awprodutoseservicos@gmail.com
    hazael_santos@hotmail.com
    esperancatcs@gmail.com
    saulo@teczap.com.br
    contato@horustecnologia.ind.br
    rmlicitacao@outlook.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0994355.html
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E-mail - 1022309

Data de Envio: 
  07/03/2022 15:17:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@suporteinformatica.com
    charles@infiniit.com.br
    vendas@plugnetshop.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    willian@aptasolucoes.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    renato.machado@secondst.vom.br
    cotacao@integreti.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    eli@newsupri.com.br
    guilherme@newsupri.com.br
    junior@newsupri.com.br
    analise@daten.com.br
    comercial@daten.com.br
    licitacao@daten.com.br
    pawtecbrasil@gmail.com
    max@plugnetshop.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    layane.basse@zoomtecnologia.com.br
    licitacao@zoomtecnologia.com.br
    roberto.pontes@ingrammicro.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail SEIC 1022309         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 209



Telefones: 82 2122-7712/7711
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E-mail - 1022312

Data de Envio: 
  07/03/2022 15:19:06

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    t.i.tecnologia.infor@gmail.com
    ma3tech@ma3tech.com.br
    administrativo@globallicitacoes.ind.br
    dkmlicitacao@gmail.com
    inforlicit@gmail.com
    rdinformaticabr@gmail.com
    comercial@tjcimportadora.com.br
    michelle@gminfo.com.br
    contato@compactatecnologia.com.br
    awprodutoseservicos@gmail.com
    esperancatcs@gmail.com
    saulo@teczap.com.br
    contato@horustecnologia.ind.br
    rmlicitacao@outlook.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0994355.html
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E-mail - 1027955

Data de Envio: 
  16/03/2022 13:57:18

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@suporteinformatica.com
    charles@infiniit.com.br
    vendas@plugnetshop.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    breno@plugnetshop.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    renato.machado@secondst.vom.br
    cotacao@integreti.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    eli@newsupri.com.br
    guilherme@newsupri.com.br
    junior@newsupri.com.br
    analise@daten.com.br
    comercial@daten.com.br
    licitacao@daten.com.br
    pawtecbrasil@gmail.com
    max@plugnetshop.com.br
    vendas@newsupri.com.br
    layane.basse@zoomtecnologia.com.br
    licitacao@zoomtecnologia.com.br
    roberto.pontes@ingrammicro.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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E-mail - 1027964

Data de Envio: 
  16/03/2022 14:03:41

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    t.i.tecnologia.infor@gmail.com
    ma3tech@ma3tech.com.br
    administrativo@globallicitacoes.ind.br
    dkmlicitacao@gmail.com
    inforlicit@gmail.com
    rdinformaticabr@gmail.com
    comercial@tjcimportadora.com.br
    michelle@gminfo.com.br
    contato@compactatecnologia.com.br
    awprodutoseservicos@gmail.com
    esperancatcs@gmail.com
    saulo@teczap.com.br
    contato@horustecnologia.ind.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
À STI e SAD
(Em paralelo à COMAP e SEIC dado, eventual,

impacto na cotação de preços)
(Em paralelo À COFIN para conhecimento)
 
Srs. Secretários,
 
Considerandos as informações prestadas nos autos

do Procedimento SEI nº 0001913-44.2022.6.02.8000,
promoverei o acréscimo de item e quantidade de 60 -
sessenta computadores destinados à Secretaria do Tribunal e,
sendo assim, com base nas propostas preliminares presentes
nos autos realizarei pedido de crédito adicional nos autos
do SEI nº (0001973-17.2022.6.02.8000).

 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/03/2022, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029421 e o código CRC AAB8FA2E.

0004955-38.2021.6.02.8000 1029421v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
Acuso ciência do Despacho 1029421 e devolvo os

autos à Unidade, para juntada do TR com os quantitativos
ajustados, devendo o documento ser submetido ao titular da
Unidade para aprovação, na forma do Regulamento da
Secretaria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/03/2022, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029470 e o código CRC 2B27AFBB.

0004955-38.2021.6.02.8000 1029470v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Termo de Referência - TIC nº 1 / 2022

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de Preço para aquisição de computadores  para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

02. Quantidade

Lote 01:
Item 01: Microcomputador Tipo 01 com 02 Monitores: 280 (unid)
Item 02: Kit Web Conferência: 120 (unid)

Lote 02:
Item 01: Microcomputador Tipo 02 com 03 Monitores: 20 (unid)

Lote 03:
Item 01: Minicomputador: 04 (unid)
Item 02: Monitor/TV 4K: 08 (unid)

03. Resumo da Especificação do
Objeto

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

 

04. Valor Estimado

Os custos totais projetados, por certo, serão objeto de levantamento por parte da Seção
de Compras, em momento oportuno.

Todavia, ao considerar a média dos preços levantados no Item 4 dos Estudo Preliminares
apuramos um valor médio de R$ 4.167,00/Unid.

05. Justificativa

Lote 01

Computadores atualmente em uso e necessários estão fora de garantia ou obsoletos;
Incorporação de  chip TPM (Trusted Platfom Module) atualizado;
Atendimento de finalidade relativa ao  Balcão Virtual regulamentado pela Portaria Conjunta nº 08/2021e atende
as diretrizes propostas pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 372 de 12/02/2021, há
necessidade que equipamentos incorporem  câmeras, fones e microfones.
Neste sentido, se torna necessário prover tais equipes  de equipamentos com desempenho adequado ao
desenvolvimento de suas atividades;
Vários dos computadores em uso têm apresentado problemas de ordem técnica tais como falha em disco
rígidos e monitores, tornando a situação mais crítica com o final de garantia.
Maiores detalhes disponíveis no Item 2 do Documento de Oficialização da Demanda.

Lote 02

Microcomputadores destinados às equipes de suporte e desenvolvimento da STI, cujos equipamentos
atualmente em uso, igualmente tem mais de 04 (quatro) anos de uso e carecem de atualização, notadamente
por estarmos falando de equipes que necessitam de recursos de alto desempenho para realização de suas
atividades.

Lote 03

Destinados à promover a atualização de solução de painel de monitoramento de enlaces de dados e demais
serviços informatizados essenciais, outrora em uso na Coordenadoria de Infraestrutura/STI, com mais de 04
(quatro) anos e, neste momento paralisado por defeito em seus equipamentos 

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento  é de 90 (noventa) dias corridos ou comforme estabelecido no detalhamento
do item específico, após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)

13. Prazo de Pagamento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)

Termo de Referência - TIC 1 (1029492)         SEI 0004955-38.2021.6.02.8000 / pg. 248

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3742


Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

 

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Registro de Preço para aquisição de computadores  para

substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de Preço para aquisição de computadores  para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

Os equipamentos tem por finalidade a substituição, por atualização tecnológica, de
equipamentos, ora em uso, com aproximadamente 04 (quatro) anos e já não mais
cobertos por garantia. Estes aspectos, a um só tempo, a se falar em TI, evidenciam a
necessidade de atualização e de demanda de salvaguarda, esculpida em garantia, da
efetividade e continuidade do mister da Secretaria.

 

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos podem ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos
até que se supra progressivamente toda a demanda de substituição progressiva;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
computadores demandados e:

Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades
administrativas e judiciais.

Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e
administrativas.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Reposição de equipamentos defasados e manutenção da capacidade produtiva
atualizada.
Dotar o TRE/AL de computadores com desempenho adequado e com
confiabilidade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação; ]

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): viabilizar
serviços e soluções de TIC;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): manter parque
tecnológico atualizado.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a renovação do parque de computadores/estações.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
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2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado

do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.
Adjudicação será por item.

2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do

Registro de Preços.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de

sua assinatura.
A utilização do sistema de Registro de Preços visa,

primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário, ou mesmo a
necessidade de promover entregas parceladas de acordo com a necessidade e
conveniência da Administração, indicamos a modalidade de registro de
preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.

A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.

Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para sua instalação, situação essa já existente no âmbito
do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além da
previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O equipamento deverá constar na Lista de BIOS & Firmware Compatibility

para a solução de rastreamento e segurança da Absolute Software
(http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility) prevista nas
especificações tecnicas, comprovando assim sua compatibilidade e
homologação com a mesma.

2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental com base na norma
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado;
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3. Os equipamentos não deverão conter substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovação do disposto poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou
instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; Epeat (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), com certificado na categoria mínima Gold;

4. BIOS compatível com as normas NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678;

5. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

6. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15);

2. COMPATIBILIDADE
1. Windows minimum hardware requirements para Windows 11 disponível

em https://download.microsoft.com/download/7/8/8/788bf5ab-0751-4928-
a22c-
dffdc23c27f2/Minimum%20Hardware%20Requirements%20for%20Windows%2011.pdf

2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)

1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;

3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;

4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e

5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato;

2. Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou
em inglês;

3. Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4. Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo representante da
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia;

6. Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7. Responsabilizar-se  integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e
pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade,
desempenho, eficiência e produtividade na execução dos trabalhos,
dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado
infração passível de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência;

8.  Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.
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DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

 

LOTE 01 

ITEM 01 - MICROCOMPUTADOR TIPO 01 COM 02 MONITORES

Configurações mínimas:

1. Placa Mãe

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
em regime de OEM especificamente para o modelo ofertado, devidamente
comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

2. O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigráfico através de
processo industrial;

3. Possuir suporte para processadores de núcleo quad ou superiores;

4. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de
vídeo o nome do fabricante do microcomputador;

5. Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior
e acompanhar de fábrica pré-instalado software capaz de habilitar os
recursos mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de
softwares, documentação e gerenciamento dessa documentação técnica;

2. BIOS

1. Suportar tecnologias de integração à rede como PXE;

2. A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma
português do Brasil ou Inglês e desenvolvida pelo próprio fabricante do
equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado;

3. Implementada em memória Flash, atualizável diretamente pelo
microcomputador;

4. Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB;

5. Suportar senha de acesso a BIOS e senha de "Power-on";

6. Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do
equipamento;

7. Possuir ferramentas de diagnóstico, bem como informações detalhadas do
equipamento;

8. Permitir “Wake On Lan”;

9. O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site todas as
atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização mesma de forma
online dentro do sistema operacional Micro-soft Windows por aplicação
específica;

10. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integri-dade do BIOS antes de passar o
controle de execução.

3. Processador

1. Processador com 4 núcleos físicos reais (Quad core) ou superior, e 08 (oito)
threads, arquitetura x86; mínimo de 6MB de Cache;

2. Frequência de operação mínima por núcleo de 3.0 GHz, sendo considerado
para efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da
CPU;

3. Somente serão aceitos processadores de 10ª ou superiores;

4. O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros
aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits;

5. O processador deverá possuir desempenho, mínimo de 7400(sete mil e
quatrocentos) pontos na Performance Test V10 da Passmark Software; O
desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark,
disponíveis em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

4. Chipset

1. Arquitetura de chipset de alto desempenho das famílias Intel B460;

2.  Modelos comprovadamente superiores serão aceitos;

3.  Suporte a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes)
ou superior;

4.  Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 3.0;

5. Suporte ao padrão SMART II e III ou superior;

6. Controladoras de disco rígido e óptico;

7. 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA III (6 Gb/s);
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8. Possuir mínimo de slots de expansão compatível com o padrão PCIe Mini
Card ou M.2;

9. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser
identificados no padrão de cores PC'99 System Design Guide ou pelos nomes
ou símbolos de cada interface;

10. Possuir no mínimo 5 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 04 (quatro) no
padrão 3.2;. Não será permitido uso de placa PCI Express, "hub" USB ou
qualquer artificio semelhante na parte traseira do gabinete para atender ao
número mínimo de portas solicitadas.

5. Memória RAM (Random Access Memory)

1. Capacidade instalada mínima de 8 GB (Gigabytes);

2. Padrão DDR4 de 2666 MHz ou superior;

3. Possuir suporte a expansão a 64 GB ou superior;

4. Possuir suporte as configurações de memória de canal duplo (DualChannel
Memory) para um melhor desempenho.

5. Unidades de armazenamento

1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco  com capacidade mínima de
256GB, do tipo SSD, padrão M.2 NMVe;

7. Interface de Vídeo

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada com no mínimo 1 GB de memória
com suporte a utilização de 3 (três) monitores, devendo possuir no mínimo:

1. 03 (três) Interfaces digitais: sendo 02 (duas) DisplayPort e 01 (uma)
HDMI ou 02 (duas) HDMI e 01 (uma) DisplayPort, ou combinação
dessas duas tecnologias;

2.  Tecnologia 3D;

3. Compatibilidade com DirectX 12, OpenGL 4.5 ou superior;

4. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida;

5. Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7
milhões de cores, 60Hz (Sessenta Hertz).

8. Interface de rede cabeada

1. Conector RJ-45;

2. Suportar taxas de transmissão de 10/100/1000 Mbps autosense;

3. Possuir suporte às tecnologias WOL (Wake-up On LAN) PXE 2.0;

4. Barramento de sistema para comunicação PCI-Express;

5. Possuir capacidade de gerenciamento através dos padrões ASF 2.0, WOL e
PXE;

9. Interface de som

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;

2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;

3. Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que deverá estar integrado ao
gabinete.

4. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para
acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de
autofalante interno deverá ser desabilitado au-tomaticamente e reabilitado da
mesma forma automática quando necessário. Não serão aceitas adaptações
para bloquear conectores de áudio existentes na placa-mãe para atender
essa solici-tação;

10. Teclado

1. Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2;

2. Conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem
uso de adaptadores;

3. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor. Teclado do
mesmo fabricante do equipamento principal.

11. Mouse

1. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse tipo óptico por equipamento;

2. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor;

3. Resolução de 1000 dpi ou superior;

4. A conexão deverá ser USB compatível com a interface do computador
ofertado sem uso de adaptadores;

5. Possuir 2 (dois) botões para seleção e um botão de rolagem (scroll);
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6. Mouse do mesmo fabricante do equipamento principal.

12. Gabinete

1. Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 1,2 litros;

2. Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de
armazenamento internas ao gabinete;

3. Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao
gabinete, com ativação através da BIOS;

4. Deve permitir a abertura do equipamento, a troca do disco rígido e memórias
sem a utilização de ferramentas (tool less), podendo a abertura ser através
de parafuso recartilhado;

5. Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo
para evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do
sistema antifurto padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave
devendo esse ser compatível com o equipamento oferta-do e acompanhar o
mesmo;

6. Possuir botão liga/desliga;

7. Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco rígido;
Possuir no mínimo 1 (uma) porta USB na parte frontal do gabinete para
facilitar o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive;

8. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de
microfones e fones de ouvido, podendo ser um conector combinado
(combo).

13. Alimentação

1. Fonte de alimentação com potência mínima de 65W, bivolt 110/220V, com
eficiência de 87%, através de comutação automática presente no
equipamento (sem a utilização de adaptadores, conversores ou
transformadores);

2. Compatível com a configuração entregue pelo licitante, considerando todos
os componentes e acessórios presentes no equipamento, levando-se em
conta, inclusive, os limites máximos de “upgrade” suportados pelo
equipamento;

14. Monitores

1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento;

2. Tecnologia LED mínimo de 23.8 polegadas TFT de matriz ativa; Possuir tela no
formato widescre-en; brilho mínimo de 250 cd/m2; contraste estático mínimo
de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 500.000:1; tempo de resposta de no
máximo 8 ms; ângulo de visão horizontal mínimo 178 graus; ângulo de visão
vertical mínimo 178 graus; suporte a resolução de nativa de 1920x1080 Hz
ou superior; possuir características anti-reflexiva e antiestática; Possuir no
mínimo 01(uma) interface DisplayPort e 01(uma) HDMI. Possuir no mínimo 01
(uma) porta USB upstream, e 04 (quatro) por-tas para downstream;

3. Deve possuir base giratória, com suporte para ajuste de altura com elevação
mínima de 13cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original
para atender a essa exigência; pos-suir rotação da tela mínima de 90 graus,
permitindo disposição da imagem e ou texto no formato widescreen
vertical(Rotação Pivot); deve ser compatível com Windows 10 ou superior;
fonte de alimentação interna ao gabinete 110/220 volts com comutação
automática de voltagem;

4. Deve seguir o mesmo padrão de cor do gabinete;

5. O monitor deverá possuir certificação de compatibilidade eletromagnética
CE/FCC e economia de energia;

6. Deverá ser compatível com as interfaces de vídeo da CPU, sendo obrigatório
o fornecimento de 01 (um) cabo DisplayPort, 01 (um) cabo HDMI e 01 (um)
cabo para a porta USB upstream.

7. O monitor deverá ser da mesma marca fabricante do equipamento ofertado
ou produzido em regime OEM. Devendo apresentar comprovação;

8. Deverá acompanhar Kit padrão VESA 100 mm do mesmo fabricante do
equipamento para montagem e instalação do computador na parte traseira
do monitor. O suporte não pode tapar o número de série do equipamento,
facilitando assim a identificação deste em momentos de ne-cessidade; Esse
kit deverá ser obrigatoriamente compatível e homologado pelo fabricante
para o conjunto (microcomputador e monitor) ofertados. Essa exigência
deverá ser comprovada através de documentação oficial do próprio
fabricante e de domínio público.

15. Licenças

1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft
Windows 11 Pro 64 bits, ou superior caso disponível, pré-instalado, em
português do Brasil, com licença de uso;

2. O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do
mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada por ele,
possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
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equipamento além de geração de mídias de recovery.

15. Softwares, Documentação e Gerenciamento

1. Deverá ser fornecido software de gerenciamento dos recursos de segurança
do TPM com as seguintes funções:

2. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a
utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento
da solução;

1. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros
mecanismos de identifica-ção, como leitor de impressões digitais e
Smart Cards;

2. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar
com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso
seguro e rápido aos aplicativos e informações protegi-das integradas ao
TPM; Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de
acesso, por processo único de identificação, baseado em senha única,
gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como
soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;

3. Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou
uma impressão digital;

4. Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter
pessoal para recuperar as senhas;

5. Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando
assim a proteger os dados contra o acesso não autorizado;

6. Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma
impressão digital como credenciais de autenticação de acesso aos
dados protegidos; Possuir função que permita aos usuários
criptografar arquivos e pastas.

3. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do
próprio fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de
forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido,
permitindo o descarte seguro de seus equipamentos;

4. Caso o fabricante não possua esse software do próprio fabricante ou
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e
irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, deverá
considerar ainda em sua proposta que as unidades de discos defeituo-sas
em caso de descarte ou troca deverão permanecer em posse da
contratante;

5. O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintes funcionalidades:

1. Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado
ou reutilizado em caso de substituição do HD;

2. Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivos específicos;

3. Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora da conexão;

4. As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através
de um console web;

5. Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente
presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte
por todo o período da garantia do hardware, atra-vés da aquisição de
sua licença não prevista na configuração inicial.

6. A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia
acima solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site
público de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

15. Padrões e Compatibilidade

1. Todo o equipamento deverá ser homologado quanto a segurança para
usuários e instalações, compatibilidade eletromagnética, consumo de energia
e sustentabilidade ambiental;

2. No que se refere à segurança para usuários e instalações e compatibilidade
eletromagnética:

1. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequência, comprovado através de certificado ou relatório de
avaliação de conformidade.

3. Caberá a Contratada a comprovação de que tratam os subitens anteriores
podendo ser efetua-das por meio de certificações emitidas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou
entidades por ele credenciadas, ou ainda, por qualquer docu-mento hábil
para a devida comprovação;
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4. No que se refere ao consumo de energia e sustentabilidade ambiental:

1. O conjunto ofertado (desktop e monitor) deve estar em conformidade
com a norma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment
Tool) na categoria silver ou superior. A comprova-ção deverá ser feita
através do site http://www.epeat.net, com o modelo ofertado
constando na lista da categoria “Computers and Displays 2018
(launched 2019)”;

2. O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), com forma de
comprovar que o mesmo atende as exigências para con-trole do
impacto ambiental e que contém substâncias perigosas como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances). A comprovação do disposto poderá
ser feita mediante apresen-tação de certificação emitida por instituição
pública oficial ou instituição credenciada, por apre-sentação do relatório
de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigências (IN 01-2019 SGD/ME).

5. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares
fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows
ofertados;

6. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para
o modelo no sistema operacional Windows ofertado.
(https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl);

7. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o
padrão de gerencia-mento DMI 2.0 ou o fabricante do equipamento deve
fazer parte do consórcio DMTF, na catego-ria Board Member ou Leadership.
(https://www.dmtf.org/about/list).

16. Outros Requisitos

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir grada-ções neutras das cores preta ou cinza, e manter o
mesmo padrão de cor;

2. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

3. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15).

16. Garantia e Suporte

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do
equipamento mínima de 60 (sessenta) meses para reposição de peças, mão
de obra e atendimento no local (on-site) mediante comprovação através de
documentação pública nos portais dos fabricantes. Apresentar do-
cumentação com a relação das Assistências Técnicas autorizadas do
fabricante para atendimento da garantia conforme exigido.

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante
ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo
permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar a perda
parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio
fabricante quando solicitada.

3. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis no Web Site do fabricante do equipamento e devem ser
facilmente localizados e identificados pelo mo-delo do equipamento ou código
do produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

4. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de
diagnóstico de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto.
Caso a mesmo não possua o software em seu “Web Site”, deverá fornecer
juntamente com os equipamentos um software devidamente instala-do,
capaz de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos
equipamentos ofertados, permitindo assim realizar correção da falha,
minimizando o tempo de parada dos equipamentos.

 

LOTE 01

ITEM 02: KIT WEB CONFERENCIA

Características mínimas:

1. Webcam:

1. 01 (uma) WebCam, possuindo lente de vidro e foco automático, com
resolução mínima Full HD 1080p em 30fps e 720p em 60fps;

2. Possuir cabo de 1,5 m com conector USB-A compatível com USB 2.0 ou
superior;

3. Deverá possuir um campo de visão na diagonal de no mínimo 78°, possuindo
correção de luz automática;
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2. Microfone:

1. 01 (um) Microfone dual frontal omnidirecional;

2. Deverá ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 ou
superior, MacOS 10.9 ou superior e Chrome OS;

3. Deverá vir acompanhado de clipe para colocação sobre monitores e telas de
laptop e tripé com ajuste de altura;

3. Caixa de Som:

1. 01 (um) par de caixas de som na cor preta ou variações de tons de cinza
com potência mínima de 3W, controle de volume frontal, entrada para fone
de ouvido frontal tipo P2 de 3,5mm, resposta de frequência mínima de 20Hz
a 20KHz e conexão USB 2.0 ou superior;

4. Headset:

1. 02 (dois) Headset na cor preta ou variações de tons de cinza com conector
P2;

2. Deverá possuir 01(um) microfone com uma impedância mínima de 2.2
KOHMS, abrangendo frequências entre 100 À 10KHz possuindo uma
sensibilidade de 21 DB à +- 5 DB;

3. Deverá possuir cabo com comprimento mínimo de 1.5 metro

4. Deverá possuir conector padrão USB-A/USB 2.0 ou superior;

5. Garantia para Todos os Componentes do Conjunto

1. Deverá possuir garantia do fabricante mínima de 12(doze) meses.

 

LOTE 02

ITEM 01: MICROCOMPUTADOR TIPO 02 COM 03 MONITORES

Características mínimas:

1. Processamento:

1. Processador com 8(oito) núcleos físicos reais (Octa core) ou superior, e
16(dezesseis) threads, arquitetura x86; mínimo de 16 MB de Cache;

2. Frequência de operação mínima por núcleo de 2.0 GHz, sendo considerado
para efeito de comprovação desta os valores alcançados no modo nativo da
CPU;

3. Somente serão aceitos processadores de 10ª geração ou superiores;

4. O processador deverá suportar execução de sistema operacional e outros
aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits;

5. O processador deverá possuir desempenho, mínimo de 13.000 (treze mil)
pontos na Performance Test V10 da Passmark Software; O desempenho
será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis
em: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

2. Memória RAM (RANDOM ACCESS MEMORY):

1. Capacidade instalada mínima de 32 GB (Gigabytes);

2. Padrão DDR4 de 2666 MHz ou superior;

3. Possuir suporte a expansão a pelo menos 64 GB;

4. Possuir suporte as configurações de memória de canal duplo (Dual Channel
Memory) para um melhor desempenho.

3. Armazenamento:

1. 1 (um) disco M.2 SSD NMVe com capacidade mínima de 256GB (sistema
operacional);

2. 1 (um) disco SSD SATA ou SAS com capacidade mínima de 1TB (dados e
aplicações).

4. BIOS:

1. Suportar tecnologias de integração à rede como PXE, configuração e
controle remoto;

2. A interface de configuração deve possuir opção de exibição no idioma
português do Brasil ou Inglês e desenvolvida pelo próprio fabricante do
equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado;

3. Implementada em memória Flash, atualizável diretamente pelo
microcomputador;

4. Capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB;

5. Suportar senha de acesso a BIOS e senha de "Power-on";

6. Permitir o monitoramento das condições de energia e ventilação do
equipamento;
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7. Possuir ferramentas de diagnóstico, bem como informações detalhadas do
equipamento;

8. Permitir “Wake On Lan”;

9. O fabricante do equipamento deverá disponibilizar em seu site todas as
atualizações de BIOS, devendo ser possível a atualização mesma de forma
online dentro do sistema operacional Microsoft Windows por aplicação
específica;

10. BIOS deverá ter conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar o
controle de execução.

5. Placa-mãe:

1. Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
em regime de OEM especificamente para o modelo ofertado, devidamente
comprovado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

2. O nome do fabricante do equipamento deverá estar serigráfico através de
processo industrial;

3. Possuir suporte para processadores de núcleo six ou superiores; Sempre
que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o
nome do fabricante do microcomputador; permitir acesso remoto à BIOS
para leitura e gravação;

4. Deverá ser gerenciável remotamente, assumindo-se que possam estar
desligados, porém energizados pela rede elétrica e conectados localmente a
rede de dados;

5. Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o
computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede
ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 
Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso
remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de
instalação. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes
Microsoft NAP ou Cisco NAC; 
Permitir acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP,
independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no
microcomputador ofertado, com controle remoto total da bios e visualização
das telas de post;

6. Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior
e acompanhar de fábrica pré-instalado software capaz de habilitar os
recursos mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de
softwares, documentação e gerenciamento dessa documentação técnica.

6. Chipset:

1. Arquitetura de chipset de alto desempenho das famílias Intel Q570.

2. Modelos comprovadamente superiores serão aceitos;

3. Suporte a expansão de memória para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes)
ou superior;

4. Suporte ao padrão de barramento PCI Express revisão 3.0;

5. Suporte ao padrão SMART II e III ou superior;

6. Controladoras de disco rígido e óptico;

7. 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA III (6 Gb/s);

8. Possuir mínimo de slots de expansão compatível com o padrão PCIe Mini
Card ou M.2;

9. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser
identificados no padrão de cores PC'99 System Design Guide ou pelos nomes
ou símbolos de cada interface;

10. Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB padrão 3.2, sendo pelo menos 3
(três) no padrão SuperSpeed 10Gbps e 1 (uma) porta USB-C;. Não será
permitido uso de placa PCI Express, "hub" USB ou qualquer artificio
semelhante na parte traseira do gabinete para atender ao número mínimo de
portas solicitadas;

7. Interface de Rede:

1. Conector RJ-45;

2. Suportar taxas de transmissão de 10/100/1000 Mbps autosense;

3. Possuir suporte às tecnologias WOL (Wake-up On LAN) PXE 2.0;

4. Barramento de sistema para comunicação PCI-Express;

5. Possuir capacidade de gerenciamento através dos padrões ASF 2.0, WOL,
PXE e DASH 1.2 ou AMT 14.0;

8. Interface de Som:

1. Controladora de áudio de alta definição, padrão Plug-and-Play;
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2. Capacidade de gravar e reproduzir sons simultaneamente;

3. Possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que deverá estar integrado ao
gabinete.

4. No momento da utilização dos conectores externos de áudio para
acoplamento de caixas de som, microfone e fone do ouvido, o sistema de
autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente e reabilitado da
mesma forma automática quando necessário. Não serão aceitas adaptações
para bloquear conectores de áudio existentes na placa-mãe para atender
essa solicitação;

9. Interface de Vídeo:

1. 1 (uma) controladora gráfica integrada com no mínimo 1 GB de memória
com suporte a utilização de 3 (três) monitores, devendo possuir no mínimo:

1. 03 (três) Interfaces digitais: sendo 02 (duas) DisplayPort ou 02 (duas) (
HDMI, ou combinação dessas duas tecnologias;

2. Tecnologia 3D;

3. Compatibilidade com DirectX 11, OpenGL 4 ou superior e OpenCL1.2 ou
superior;

4. A Alocação de memória poderá ser dinâmica ou pré-definida;

5. Suportar no mínimo resolução de 1920x1080 pixels, Full HD, modo de 16,7
milhões de cores, 60Hz (Sessenta Hertz).

10. Monitores LED:

1. 03 (três) Monitores de Tecnologia LED mínimo de 23.8 polegadas TFT de
matriz ativa; Possuir tela no formato widescreen; brilho mínimo de 250
cd/m2; contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de
500.000:1; tempo de resposta de no máximo 8 ms; ângulo de visão
horizontal mínimo 178 graus; ângulo de visão vertical mínimo 178 graus;
suporte a resolução de nativa de 1920x1080 Hz ou superior; possuir
características anti-reflexiva e antiestática; Possuir no mínimo 01(uma)
interface DisplayPort e 01(uma) HDMI. Possuir no mínimo 01 (uma) porta
USB upstream, e 04 (quatro) portas para downstream;

2. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima
de 13cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para
atender a essa exigência; possuir rotação da tela mínima de 90 graus,
permitindo disposição da imagem e ou texto no formato widescreen
vertical(Rotação Pivot); deve ser compatível com Windows 10 ou superior;
fonte de alimentação interna ao gabinete 110/220 volts com comutação
automática de voltagem;

3. Deve seguir o mesmo padrão de cor do gabinete;

4. O monitor deverá possuir certificação de compatibilidade eletromagnética
CE/FCC e economia de energia;

5. Deverá ser compatível com as interfaces de vídeo da CPU, sendo obrigatório
o fornecimento de 01 (um) cabo DisplayPort ou HDMI, para cada monitor;

6. O monitor deverá ser da mesma marca fabricante do equipamento ofertado
ou produzido em regime OEM. Devendo apresentar comprovação;

7. Deverá acompanhar Kit padrão VESA 100 mm do mesmo fabricante do
equipamento para montagem e instalação do computador na parte traseira
do monitor. O suporte não pode tapar o número de série do equipamento,
facilitando assim a identificação deste em momentos de necessidade; Esse kit
deverá ser obrigatoriamente compatível e homologado pelo fabricante para o
conjunto (microcomputador e monitor) ofertados. Essa exigência deverá ser
comprovada através de documentação oficial do próprio fabricante e de
domínio público.

11. Mouse:

1. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse tipo óptico por equipamento;

2. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor;

3. Resolução de 1000 dpi ou superior;

4. A conexão deverá ser USB compatível com a interface do computador
ofertado sem uso de adaptadores;

5. Possuir 2 (dois) botões para seleção e um botão de rolagem (scroll).

6. Mouse do mesmo fabricante do equipamento principal.

12. Teclado:

1. Mínimo de 107 teclas, padrão ABNT2;

2. Conector tipo USB compatível com a interface do computador ofertado sem
uso de adaptadores;

3. Deve possuir o mesmo padrão de cor do gabinete e do monitor. Teclado do
mesmo fabricante do equipamento principal.

13. Fonte de Alimentação:
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1. Fonte de alimentação com potência mínima de 65W, bivolt 110/220V, com
eficiência de 87%, através de comutação automática presente no
equipamento (sem a utilização de adaptadores, conversores ou
transformadores);

2. Compatível com a configuração entregue pelo licitante, considerando todos
os componentes e acessórios presentes no equipamento, levando-se em
conta, inclusive, os limites máximos de “upgrade” suportados pelo
equipamento.

14. Gabinete:

1. Gabinete padrão desktop com volume de no máximo 1,2 litros;

2. Possuir capacidade para instalação de no mínimo 2 (duas) unidades de
armazenamento internas ao gabinete.

3. Possuir sensor de detecção de intrusão para evitar acessos indevidos ao
gabinete, com ativação através da BIOS;

4. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca do disco rígido, unidade
de mídia ótica e memórias sem a utilização de ferramentas (tool less).

5. Possuir local apropriado, não sendo aceito adaptações no gabinete, exclusivo
para evitar acessos indevidos ao gabinete como também conexão do
sistema antifurto padrão Kensington, composto de cabo de aço com chave
devendo esse ser compatível com o equipamento ofertado e acompanhar o
mesmo;

6. Possuir botão liga/desliga;

7. Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco rígido;
Possuir no mínimo 2 (duas) portas USB na parte frontal do gabinete para
facilitar o uso de dispositivos como câmeras e pen-drive;

8. Possuir conectores multimídia divididos em 1 (um) Mic-in e 1 (um)
Headphone-out na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de
microfones e fones de ouvido, podendo ser um conector combinado
(combo);

9. Deverá acompanhar suporte do fabricante para fixação do computador no
monitoror.

15. Licenças:

1. O equipamento deverá vir devidamente licenciado para uso do sistema
operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bits em português ou superior;

2. O equipamento deverá ser acompanhado de solução de recuperação, do
mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificado por ele,
possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do
equipamento além de geração de mídias de recovery.

16. Softwares Instalados:

1. Cada equipamento fornecido deverá possuir totalmente instalado e
configurado:

2. Microsoft Windows 11 Pro 64 bits em português ou superior; Drivers para
funcionamento de todos os dispositivos de hardware do equipamento.

17. Softwares, Documentação e Gerenciamento:

1. Licença, por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos os recursos
para garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o prazo de
garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema
operacional Windows 11 Pro 64 bits, ou versão superior.

2. Deverá ser fornecido software de gerenciamento dos recursos de segurança
do TPM com as seguintes funções:

3. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a
utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento
da solução;

4. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros
mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart
Cards;

5. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com
segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido
aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; Suportar a
substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo
único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou
em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou
baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;

6. Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma
impressão digital;

7. Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter pessoal
para recuperar as senhas;

8. Permitir a criptografia das informações armazenadas no HD, ajudando assim
a proteger os dados contra o acesso não autorizado;

9. Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão
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digital como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos;
Possuir função que permita aos usuários criptografar arquivos e pastas. A
organização TCG - Trusted Computing Group, disponibiliza regras e
protocolos de desenvolvimento de softwares para o uso no padrão TPM e há
também uma série de empresas que fornecem software de gerenciamento
dos recursos, conforme pode ser consultado em
http://www.trustedcomputinggroup.org/resources/vendor_id_registry.

10. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do
próprio fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de
forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido,
permitindo o descarte seguro de seus equipamentos.

11. Caso o fabricante não possua esse software do próprio fabricante ou
homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e
irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, deverá
considerar ainda em sua proposta que as unidades de discos defeituosas em
caso de descarte ou troca deverão permanecer em posse da contratante.

12. O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou funcionalidade
na BIOS operando em modo persistente com características de segurança
avançada de rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio
acidental, permita recuperação e localização do mesmo e ainda execução das
seguintes funcionalidades:

13. Bloqueio do hardware, impossibilitando que o equipamento seja utilizado ou
reutilizado em caso de substituição do HD;

14. Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as informações
contidas no HD ou arquivos específicos;

15. Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento foi utilizado,
mostrando em um mapa os endereços, data e hora da conexão;

16. As funcionalidades descritas deverão ser ativadas remotamente através de
um console web;

17. Esse dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente
presente e pronto para ativação no equipamento ofertado com suporte por
todo o período da garantia do hardware, através da aquisição de sua licença
não prevista na configuração inicial.

18. A comprovação que o equipamento é compatível com a tecnologia acima
solicitada, deverá ocorrer através do site da Absolute Software
(https://www.absolute.com/en-gb/partners/compatibility) ou por site público
de outro fabricante que execute comprovadamente as mesmas
funcionalidades solicitadas;

18. Aderência a Padrões e Compatibilidade:

1. Todo o equipamento deverá ser homologado quanto a segurança para
usuários e instalações, compatibilidade eletromagnética, consumo de energia
e sustentabilidade ambiental;

2. No que se refere à segurança para usuários e instalações e compatibilidade
eletromagnética:

3. O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequência, comprovado através de certificado ou relatório de avaliação
de conformidade;

4. Caberá a Contratada a comprovação de que tratam os subitens anteriores
podendo ser efetuadas por meio de certificações emitidas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou
entidades por ele credenciadas, ou ainda, por qualquer documento hábil para
a devida comprovação;

5. No que se refere ao consumo de energia e sustentabilidade ambiental:

6. O conjunto ofertado (desktop e monitor) deve estar em conformidade com a
norma EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na
categoria bronze ou superior. A comprovação deverá ser feita através do
site http://www.epeat.net, com o modelo ofertado constando na lista da
categoria “Computers and Displays 2018 (launched 2019)”.

7. O equipamento deverá estar em conformidade com a diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), com forma de comprovar
que o mesmo atende as exigências para controle do impacto ambiental e que
contém substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). A comprovação do
disposto poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por
instituição pública oficial ou instituição credenciada, por apresentação do
relatório de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste
que o bem fornecido cumpre com as exigências (IN 01-2019 SGD/ME);

8. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares
fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows
ofertados;

9. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para
o modelo no sistema operacional Windows ofertado.
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10. Apresentar certificação DMTF de compatibilidade do equipamento para o
padrão de gerenciamento DMI 2.0 ou o fabricante do equipamento deve
fazer parte do consórcio DMTF, na categoria Board Member ou Leadership.

19. Outros Requisitos:

1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o
mesmo padrão de cor;

2. Todos equipamentos deverão ser fornecidos com cabo de força no padrão
NBR 14136;

3. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea –
NBR 14136) para o padrão antigo (macho – NEMA 5-15);

20. Garantia e Suporte para Todo o Conjunto:

1. O equipamento ofertado deverá possuir garantia do fabricante do
equipamento mínima de 60 (sessenta) meses para reposição de peças, mão
de obra e atendimento no local (on-site) mediante comprovação através de
documentação pública nos portais dos fabricantes. Apresentar
documentação com a relação das Assistências Técnicas autorizadas do
fabricante para atendimento da garantia conforme exigido.

2. Todos os componentes dos equipamentos devem ser do próprio fabricante
ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo
permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar a perda
parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio
fabricante quando solicitada.

3. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis no Web Site do fabricante do equipamento e devem ser
facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código
do produto, conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;

4. A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de
diagnóstico de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto.
Caso a mesmo não possua o software em seu “Web Site”, deverá fornecer
juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz
de realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos
ofertados, permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo
de parada dos equipamentos.

 

 

LOTE 03

ITEM 01: MINICOMPUTADOR

Características Mínimas:

1. Processador com arquitetura ARM v8, com pelo menos 4 núcleos e frequência de
1.5GHz;

2. 08 Gb de Memória RAM LPDDR4;

3. Permitir a utilização de até 02 monitores simultaneamente, com resolução de até
pelo menos 4K a 60fps;

4. Fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de entrada
110/220V e interruptor para ligar/desligar;

5. O conector de alimentação da placa-mãe deverá ser do tipo USB-C;

6. Gabinete em material plástico preto, com mini fan para ventilação forçada e
aberturas para todas as interfaces e conectores externos disponíveis na placa-
mãe, excluindo-se para esta exigência as expansões internas;

7. Deverão ser fornecidos todos os dissipadores de calor necessários para o correto
funcionamento do equipamento;

8. Interfaces:

1. 01 interface de rede RJ-45 10/100/1000;

2. 02 USB 3.0;

3. 02 USB 2.0;

4. 02 Micro-HDMI, com sorte para vídeo de 4K;

5. 02 MIPI DSI display.

9. Conectividade Wireless:

1. Interface Wifi 2.4/5.0 GHz IEEE 802.11ac;

2. Bluetooth 5.0.

10. Deve ter slot para cartão micro SD, podendo ser interno ao gabinete;

11. Acompanhar 01 cartão micro SD Classe 10 ou superior, com capacidade de
128GB;
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12. Deve vir com o sistema operacional Linux Ubuntu MATE instalado no cartão micro
SD;

13. Acompanhar fonte externa ao gabinete, com seleção automática de voltagem de
entrada 110/220V;

14. Acompanhar 02 cabos micro-HDMI para HDMI, com tamanho mínimo de 1,5
metro cada, que permita a interligação simultânea de 02 monitores ao
equipamento;

15. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

 

LOTE 03

ITEM 02: MONITOR/TV 4K

Características Mínimas:

1. Serão aceitos monitores e TVs que atendam requisitos técnicos exigidos;

2. Tecnologia LED mínimo de 40 polegadas e máximo de 45 polegadas;

2. Proporção de tela: 16:9;

3. Suporte a resolução de nativa de 3840x2160 ou superior; 

4. Taxa de atualização de 60Hz;

5. Deve ter borda fina;

6. A base deve ser removível, para permitir a fixação do monitor em parede;

7. Acompanhar kit, com braço articulado, para fixação da TV em parede;

8. Autofalantes integrados;

9. Suporte a pelo menos 03 conexões HDMI e 01 USB. Serão aceitas conexões
Micro-HDMI, desde que sejam compatíveis com os cabos indicados no Item 01;

10. Fonte de alimentação com comutação automática de voltagem 110/220;

11. Deve ter cor predominantemente preta;

12. Deverá ser compatível com as interfaces e cabos de vídeo da CPU do
minicomputador, Item 01;

13. Assistência Técnica em Maceió/AL;

14. Garantia de 12 (doze) meses.

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes

papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):

1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;

2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.

3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.

Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):

1. Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições
durante o período de garantia;

8. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;

9.  Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
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aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Recebimento do Objeto:

1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

3.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,

10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.

4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e  da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.

3. O pagamento ocorrerá num  prazo de 10 (dez) dias, após a atestação pela
fiscalização e consequente ratificação pela gestão, nos termos da IN TRE-AL nº
07/2021 e Resolução  TRE-al nº 15.787/2017.

Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:

a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento

de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e

ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

b. Multa de:
i. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
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cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 10% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 20% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 10% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e

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

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
.
 

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 04 (quatro) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da
Ata Descrição Qtd.

Registrada
Qtd.

Solicitada
Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)
Saldo da

Ata

       
       

TOTAL:  ***

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 17 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/03/2022, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029492 e o código CRC 4C395628.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
À STI
(Em paralelo à SEIC para informar que a alteração

promovida no TR foi apenas quantitativa no Lote 01, Item 01
de 220 para 280 unidades)

 
Segue o Termo de Referência revisado e atualizado,

doc. 1029492, para apreciação de Vossa Senhoria, na forma
do que determina a Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 -
Regulamento da Secretaria, art. 111, VI, vez que o TR anterior
foi alterado em razão do que informa o Despacho
COINF 1029421 e consoante assentada do Despacho
GSAD 1029470

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/03/2022, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029501 e o código CRC 858CEA54.
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E-mail - 1029549

Data de Envio: 
  17/03/2022 18:14:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    hazael_santos@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Atualização Proposta. TR Novo. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezados Hazael,

Boa noite,

Houve uma atualização no termo de referência em relação ao quantitativo de computadores para o lote 1,
que passou de 220 para 280 unidades.

Item 01: Microcomputador Tipo 01 com 02 Monitores: 280 (unid)

Peço, por gentileza, para atualizar a proposta encaminhada .

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Anexo_1023205_Proposta_detalhada_corrigida.__GHF_Hazael_ME..pdf
    Termo_de_Referencia___TIC_1029492.html
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E-mail - 1029559

Data de Envio: 
  17/03/2022 18:16:55

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    rmlicitacao@outlook.com

Assunto: 
  Solicitação. Atualização Proposta. TR Novo. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezado Miguel,

Boa noite,

Houve uma atualização no termo de referência em relação ao quantitativo de computadores para o lote 1,
que passou de 220 para 280 unidades.

Item 01: Microcomputador Tipo 01 com 02 Monitores: 280 (unid)

Peço, por gentileza, para atualizar a proposta encaminhada .

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Anexo_1023664_Proposta_com_total.__RM..pdf
    Termo_de_Referencia___TIC_1029492.html
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E-mail - 1029566

Data de Envio: 
  17/03/2022 18:18:47

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    breno@plugnetshop.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Atualização Proposta. TR Novo. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezado Breno,

Boa noite,

Houve uma atualização no termo de referência em relação ao quantitativo de computadores para o lote 1,
que passou de 220 para 280 unidades.

Item 01: Microcomputador Tipo 01 com 02 Monitores: 280 (unid)

Peço, por gentileza, para atualizar a proposta encaminhada.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Anexo_1028332_Proposta.__Plugnet..pdf
    Termo_de_Referencia___TIC_1029492.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o termo de referência
apresentado nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 17/03/2022, às 18:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029578 e o código CRC 23729341.

0004955-38.2021.6.02.8000 1029578v1
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E-mail - 1029582

Data de Envio: 
  17/03/2022 18:22:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    contato@suporteinformatica.com
    charles@infiniit.com.br
    gpereira@supriservice.com.br
    marcio.januario@added.com.br
    jrcardoso@solus-it.com.br
    comercial@supriservice.com.br
    vendas@supriservice.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    renato.machado@secondst.vom.br
    cotacao@integreti.com.br
    admvendas@newsupri.com.br
    eli@newsupri.com.br
    guilherme@newsupri.com.br
    junior@newsupri.com.br
    analise@daten.com.br
    comercial@daten.com.br
    licitacao@daten.com.br
    pawtecbrasil@gmail.com
    vendas@newsupri.com.br
    layane.basse@zoomtecnologia.com.br
    licitacao@zoomtecnologia.com.br
    roberto.pontes@ingrammicro.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. NOVO TR. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência atualizado em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0994355.html
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E-mail - 1029587

Data de Envio: 
  17/03/2022 18:24:27

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    t.i.tecnologia.infor@gmail.com
    ma3tech@ma3tech.com.br
    administrativo@globallicitacoes.ind.br
    dkmlicitacao@gmail.com
    inforlicit@gmail.com
    rdinformaticabr@gmail.com
    michelle@gminfo.com.br
    contato@compactatecnologia.com.br
    awprodutoseservicos@gmail.com
    esperancatcs@gmail.com
    saulo@teczap.com.br
    contato@horustecnologia.ind.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. NOVO TR. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa noite,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência atualizado em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0994355.html
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E-mail - 1029605

Data de Envio: 
  17/03/2022 18:29:31

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    t.i.tecnologia.infor@gmail.com
    ma3tech@ma3tech.com.br
    administrativo@globallicitacoes.ind.br
    dkmlicitacao@gmail.com
    inforlicit@gmail.com
    rdinformaticabr@gmail.com
    michelle@gminfo.com.br
    contato@compactatecnologia.com.br
    awprodutoseservicos@gmail.com
    esperancatcs@gmail.com
    saulo@teczap.com.br
    contato@horustecnologia.ind.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. NOVO TR. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Boa noite,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência atualizado em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_1029492.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
À SEIC, para continuidade da instrução, devendo

considerar o novo Termo de Referência de evento 1029421, já
aprovado pelo titular da Unidade competente (doc. 1029578).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/03/2022, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029610 e o código CRC 0D0FEB4C.

0004955-38.2021.6.02.8000 1029610v1
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E-mail - 1033669

Data de Envio: 
  24/03/2022 13:56:46

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    isaac.santos@unentel.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezado Isaac,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, segue solicitação a seguir:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência atualizado em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_1029492.html
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E-mail - 1036348

Data de Envio: 
  29/03/2022 13:25:20

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    mmisumi@lenovo.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de computadores. TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004955-38.2021.6.02.8000

Prezado Maurício,

Boa tarde,

Conforme nos falamos, segue demanda de aquisição de computadores.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir computadores, conforme especificações e
detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_1029492.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2022.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Cuida-se da aquisição de computadores, mediante

sistema de registro de preços, de acordo com termo de referência
ajustado 1029492.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para estimativa de preços, Despacho SAD 1029610.
 
Recebemos propostas de preços de empresas e

a pesquisa foi complementada através da ferramenta banco de
preços e consulta a sítios eletrônicos, conforme a seguir:

 
 

Lote Item
Empresa

A
(1029869)

Empresa
B

(1030816)

Empresa
C

(1031017)

Empresa
D

(1041662)

Empresa
E

(1043069)
Empresa F e G

(1043072)
Empresa H e I

(1043073)
Valor
médio

unitário

1
1 R$

9.840,00
R$

9.500,00
R$

8.260,00
R$

13.806,28      R$
10.351,57

2 R$
1.200,00 R$ 570,00   R$ 779,05     R$

849,68

2 1 R$
21.700,00

R$
13.900,00

R$
10.900,00

R$
20.740,10      R$

16.810,03

3
1  R$

4.167,00   R$
5.437,50

R$
5.304,99

R$
5.404,90   R$

5.078,60

2  R$
5.600,00   R$

4.410,00   R$
6.642,88

R$
6.459,15

R$
5.778,01

 

Lote Item CATMAT Qtde Valor médio
Unitário Total

1 1 451708 280 R$ 10.351,57 R$ 2.898.439,60
2 150109/480444 120 R$ 849,68 R$ 101.961,60

Total – Lote 1 R$ 3.000.401,20
2 1 451708 20 R$ 16.810,03 R$ 336.200,60

Total – Lote 2 R$ 336.200,60

3 1 467281 4 R$ 5.078,60 R$ 20.314,40
2 150699/44083 8 R$ 5.778,01 R$ 46.224,08

Total – Lote 3 R$ 66.538,48

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
nº 7.892/2013 e 10.024/2019, com ampla participação para os lotes
01 e 02 e com participação exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte para o lote 03.

 
 
À deliberação superior.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
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Judiciário, em 07/04/2022, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/04/2022, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1043088 e o código CRC 30720243.
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