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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

LICITAÇÃO 
____________________________________________________________ 

 

CONCORRÊNCIA Nº 11/2021 

 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 
03.789.474/0001-52 e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento 
Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.795.415/0001-97, ambos com sede à Avenida Dr. Carlos 
Rodrigues da Cruz, nº 826, Casa da Indústria, Edifício Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 
49081-015, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria SUCORP n.º 
005/2020 de 08 de maio de 2020, torna público que na data, hora e local abaixo especificados, fará realizar 
Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação e propostas 
de preços alusivas à CONCORRÊNCIA Nº 11/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regendo-se o 
processo seletivo pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI e pelas disposições deste Edital 
e seus Anexos. 
 
 

ABERTURA: 

DATA: 28/06/2021 

HORA: 9 horas (horário local de Aracaju/SE) 

 
LOCAL: 

Sede do SESI/SENAI-DR/SE, localizado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Casa da Indústria, Centro 

Administrativo Albano Franco, nº 826, – Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015. 

 

Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará a reunião adiada para o 

primeiro dia útil subsequente, salvo disposições em contrário. 

 

CONTATO: 

Comissão Permanente de Licitação 

E-mail: cpl@fies.org.br 

 

OBSERVAÇÃO: 

Será de inteira responsabilidade do licitante manter-se atualizado sobre as alterações realizadas no 

edital, através de Erratas e/ou Comunicados, divulgados em jornal e também no site www.se.senai.br, 

link LICITAÇÕES. 

 

mailto:cpl@fies.org.br
http://www.se.senai.br/
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1 – DO OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento convocatório tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de 

equipamentos e softwares de informática, bem como renovação de licenciamento e garantia, em 

atendimento aos Projetos nº 004/2021 – SESI e 015/2021 - SENAI, conforme especificações dispostas nos 

Anexos I e II deste edital. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar da presente licitação todas as empresas que atuem no ramo pertinente ao objeto 

licitado, desde que satisfaçam todas as condições estabelecidas no presente Edital. 

 

2.2. O (A) licitante poderá acompanhar todos os atos públicos da licitação e neles se manifestar, solicitando ou 

prestando esclarecimentos, requerendo o registro do que julgue conveniente na Ata da Sessão, bem como 

apresentando as impugnações e interpondo os recursos previstos em lei: 

 

a) Através de seu representante legal, que deverá apresentar o contrato social, estatuto ou eventual 

alteração, comprovando essa qualidade; ou, 

 

b) Por intermédio de Procurador ou Preposto, cujos poderes para a prática dos atos mencionados no caput 

deverão constar de instrumento próprio, público ou particular, neste último caso com firma reconhecida em 

cartório.  

 

2.2.1. A ausência de representante legal, de procurador ou de preposto devidamente credenciado pela 

Licitante não ocasionará a sua inabilitação, mas impedirá a sua manifestação durante as Sessões realizadas, 

tomando-se como válidas as deliberações adotadas pelos demais representantes credenciados, em relação 

aos atos em que lhe seja facultado opinar. 

 

2.3. Será vedada a participação de empresas que: 

 

2.3.1. Sejam declaradas inidôneas ou estejam inadimplentes com obrigações perante as entidades da FIES – 

Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (SENAI e SESI); 

 

2.3.2. Estejam impedidas de licitar e contratar com as entidades da FIES (SENAI e SESI); 

 

2.3.3. Estejam inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, Cadastro Nacional 

de Condenações Cíveis e/ou Relação de Inidôneos do TCU; 

 
2.3.4. Apresentem-se associadas ou em consórcio. 

  

2.4. Caso os representantes das empresas não tenham condições de se apresentar pessoalmente na entrega 

dos envelopes, estes poderão ser encaminhados, via postal, até a data e hora prevista no preâmbulo deste 

edital.  
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3 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

3.1. A documentação e a proposta deverão ser entregues no local, dia e hora determinados no preâmbulo 

deste Edital, em 02 (dois) envelopes distintamente identificados com as letras “A” e “B”, separados e lacrados, 

contendo na face externa os seguintes e respectivos textos: 

 

Envelope “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/SE 

AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/SE  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 11/2021 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE) 

 

Envelope “B” – PROPOSTA DE PREÇO: 

 

AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/SE 

AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/SE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 11/2021 

PROPOSTA COMERCIAL: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE) 

 

4 - DA HABILITAÇÃO (CONTEÚDO DO ENVELOPE “A”) 

 

4.1. A Documentação que deverá estar contida no Envelope “A”, destinada a comprovar que o (a) proponente 

está habilitado (a) para participar da Licitação, consistirá de: 

 

4.1.1. Atos constitutivos, estatutos ou contrato social em vigor e todas as alterações, ou consolidado, em se 

tratando de sociedades comerciais, devidamente registrados perante o órgão competente, onde deverá estar 

contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza do objeto desta 

Licitação. No caso de sociedades anônimas, anexar documentos da eleição de seus atuais administradores;  

 

4.1.2. Prova de inscrição regular no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

4.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da 

respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

4.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;  

 

4.1.5. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 

Econômica Federal;  
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4.1.6. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 

pessoa jurídica; 

 

4.1.7. Cópia de Carteira de Identidade e CPF, autenticadas, de pelo menos um dos sócios, ou proprietário, da 

empresa licitante, ou documento oficial com foto. No caso de sociedades anônimas, anexar documentos da 

eleição de seus atuais administradores. 

 

Parágrafo único - É obrigação da(s) licitante(s) vencedora(s) manter(em), durante a vigência do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 

Licitação. 

 

4.2. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua emissão. 

 

4.3. A CREDENCIAL de que trata o subitem 2.2 será entregue à Comissão Permanente de Licitação FORA do 

envelope da HABILITAÇÃO, a qual indicará a pessoa a ser credenciada por instrumento público ou particular 

de procuração, acompanhada da respectiva carteira de identidade ou documento oficial com foto, com plenos 

poderes para deliberações. 

  

4.4. Quando a empresa licitante for representada pelo próprio Sócio Administrador, este deverá apresentar a 

CREDENCIAL constituída de cópia do Contrato Social e Carteira de Identidade ou documento oficial com 

foto. 

 

4.5. A critério da Comissão de Licitação poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como ser efetuadas 

diligências, visando confirmar a veracidade das informações e documentos apresentados, bem como a 

capacidade técnica, gerencial e administrativa da empresa licitante para execução ou fornecimento do objeto 

do certame. 

 

4.5.1. Em qualquer situação a CPL poderá solicitar pareceres técnicos ou jurídicos a pessoas externas, a fim 

de possibilitar um melhor julgamento dos documentos e propostas apresentadas. 

 

4.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas, sendo aceitos, 

também, aqueles emitidos exclusivamente pela internet. No caso em que os documentos não estejam 

autenticados, deverão ser apresentados os originais para conferência, no momento do certame. Não será 

levado em consideração qualquer documento remetido por fax ou e-mail que se destine à participação neste 

certame. 

 

4.7. Os documentos de habilitação serão, no ato, rubricados em todas as folhas e anexos, pela Comissão de 

Licitação e pelos presentes. 
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5 - DAS PROPOSTAS (ENVELOPES “B”) 

 

5.1. A proposta de preço deverá ser apresentada em papel timbrado, onde conste a denominação social da 

licitante, o número de inscrição no CNPJ, endereço completo, número de telefone, e-mail e dados bancários 

vinculados ao CNPJ da licitante. Serão elaboradas no idioma pátrio, com especificações de preço em moeda 

corrente do país, em uma via, sem rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinadas na 

última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal ou procurador, sob pena de desclassificação a 

critério da Comissão de Licitação. 

 

5.1.1. A cotação de preço da proposta deve ser elaborada utilizando a tabela disposta no Anexo I deste edital; 

 

5.1.2. Deverão ser informadas as marcas dos equipamentos cotados na proposta de preço, sob pena de 

desclassificação.  

 

5.1.3. No preço deverão estar incluídas todas as despesas, tais como, salários, encargos sociais, impostos, 

taxas, transporte e todas as outras necessárias ao cumprimento do objeto licitado. 

 

5.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 

fixada para o recebimento delas. 

 

5.3. A proposta deverá conter o prazo de fornecimento que será de até 60 (sessenta) dias corridos, com data 

de início e término definidas em contrato. 

 

5.4. Não serão levadas em consideração as propostas formuladas em desacordo com as exigências deste 

Instrumento Convocatório. 

 

5.5. Deverá ser apresentado dentro do Envelope “B”, no dia e hora da abertura do certame, 

juntamente com a Proposta de Preço, sob pena de desclassificação:  

 

5.5.1. DECLARAÇÃO, assinada por seu representante legal, em que a licitante se obriga a fornecer os itens 

definidos no Edital e de acordo com as condições estabelecidas nas cláusulas aqui dispostas. 

 

5.5.2. No mínimo 1 (um) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em seu nome, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha executado fornecimento compatível com o 

objeto desse edital. 

 

5.5.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS (Prospecto ou Folder) dos itens cotados, em português, com indicação de 

marca. 

 

5.5.3.1. Os documentos técnicos das empresas classificadas serão submetidos à análise da área 

técnica do SESI/SENAI-DR/SE, ficando desclassificados os itens contidos nas propostas das empresas que 

não atendam às exigências do edital, conforme especificações apresentadas nos Anexos I e II. 
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5.6. As propostas serão, no ato, rubricadas em todas as folhas e anexos, pela Comissão de Licitação e pelos 

presentes. 

 

6 - DA HABILITAÇÃO – JULGAMENTO 

 

6.1. No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, reunir-se-á a CPL para proceder à sessão de 

instalação e recepção dos envelopes de HABILITAÇÃO e de PROPOSTA COMERCIAL, assim como, se for o 

caso, de seu respectivo julgamento. 

 

6.2. No horário aprazado, o Presidente da CPL declarará instalada a sessão de recepção dos envelopes A – 

HABILITAÇÃO e B – PROPOSTA COMERCIAL desta licitação, fazendo registrar em ata os nomes das 

empresas que se fizerem presentes. 

 

6.3. Os portadores dos envelopes ou representantes das Empresas (um por empresa) serão convidados para 

apresentar os respectivos instrumentos de credenciamento. 

 

6.3.1. A Carta de Preposição ou Procuração que não venha a ser acolhida pela Comissão será devolvida ao 

portador e a empresa LICITANTE participará do Certame sem representação legal. 

 

6.4. Após o credenciamento das LICITANTES, a CPL receberá os correspondentes envelopes: HABILITAÇÃO 

e PROPOSTA COMERCIAL. 

 

6.5. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura da proposta de preços, Envelope “B”, 

conforme disposto no Artigo 16 do Regulamento de Licitações do SESI/SENAI. 

 

6.6. Será classificado no certame o licitante que atender as exigências de apresentação da proposta de preço 

e apresentar o menor preço por item. Os demais licitantes, que atenderem as exigências de apresentação da 

proposta de preços, serão classificados em ordem crescente de preço apresentado. 

 

6.7. Não serão consideradas as propostas que contenham rasuras, borrões ou emendas sendo, também, 

desconsideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer disposição deste 

edital, assim como aquelas propostas manifestamente inexequíveis. 

 

6.8. Não se admitirá PROPOSTA que apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, 

nem preço ou vantagem baseada nas PROPOSTAS dos demais LICITANTES. Ocorrendo estas hipóteses, 

serão as PROPOSTAS desclassificadas. 

 

6.9. Após a classificação das propostas de preços, e após julgados eventuais questionamentos interpostos, a 

Comissão de Licitação procederá à abertura do Envelope “A” – Documento de Habilitação - exclusivamente do 

licitante classificado como primeiro colocado. 

 

6.10. Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais questionamentos, 

proceder-se-á a abertura do envelope de habilitação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
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obedecendo ao procedimento previsto no artigo 16, parágrafo único, do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI/SENAI, para que o seguinte classificado, que preencha as condições de habilitação, seja 

declarado licitante vencedor, nas condições de sua proposta. 

 

6.11. As decisões referentes à habilitação, aos julgamentos e aos questionamentos serão comunicadas 

diretamente aos licitantes e lavrada em ata, se presente seus prepostos no ato em que for adotada a decisão, 

ou por publicação numa das formas previstas no parágrafo primeiro do artigo 5º do Regulamento de Licitações 

e Contratos do SESI/SENAI, ou ainda por outro meio formal. 

 

6.12. A proposta, uma vez apresentada, após sua abertura, vincula o licitante aos termos do presente edital e 

das disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

 

6.13. Evidenciando-se que o preço unitário e o preço total indicados na PROPOSTA COMERCIAL não 

correspondem entre si, apenas o preço unitário será considerado pela CPL como válido, e o total será 

retificado, de forma a conferir com aquele. 

 

6.13.1. Havendo divergência evidenciada entre o quantitativo do item da proposta e do edital, a Comissão 

poderá corrigi-lo sendo o valor total retificado.  

 

6.14. Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais PROPOSTAS COMERCIAIS, com referência ao menor preço 

por item, para efeito de desempate dentre elas, haverá sorteio a ser realizado na presença dos licitantes que, 

uma vez convocados, comparecerem ao ato.  

 

6.15. A CPL somente procederá à adjudicação desta Licitação após o transcurso do prazo recursal ou na 

hipótese de ocorrência de desistência expressa de todas as LICITANTES em promover recursos do julgamento 

das PROPOSTAS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

7 - DOS RECURSOS 

 

7.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação - CPL cabem recursos por escrito à Comissão de 

Licitação do SESI/SENAI-DR/SE, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 22 do Regulamento 

de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.  

 

7.2. Os recursos interpostos contra as decisões referentes à habilitação ou à inabilitação de licitantes, bem 

como aqueles pertinentes ao julgamento das propostas, terão efeito suspensivo. 

 

7.3. Interposto(s) o(s) recurso(s), o fato será comunicado às demais proponentes para, se quiserem, impugná-

lo(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação. 

 

7.4. Qualquer impugnação ou esclarecimento a este instrumento só poderá ser feita em até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura do certame. 
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7.5. Os recursos serão julgados pelo Diretor Regional ou por quem este delegar competência, no prazo de até 

10 (dez) dias úteis. 

 

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

meramente protelatórios, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas cabíveis. 

 

7.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos via e-mail, como também aqueles fora do prazo 

legal. 

 

7.8. A Comissão Permanente de Licitação disponibilizará aos interessados, desde a data de início do prazo 

para interposição de recursos até o seu término, vistas ao processo de licitação no local indicado neste Edital, 

em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 07 às 11 horas e das 13 às 15 horas. 

 

7.9. Os recursos deverão ser: 

 

7.9.1. Impressos em papel timbrado e devidamente fundamentados; 

 

7.9.2. Assinados pelo representante da licitante, ou procurador habilitado; 

 

7.9.3. Protocolados na Sede do SESI/SENAI-DR/SE, instalado na Avenida Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, 

Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015. 

 

7.10. Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia de começo e incluir-se-á o do vencimento. Porém, 

caso o início ou término do prazo venha cair em dia de sábado, domingo ou feriado ou ainda em dia sem 

expediente no SESI/SENAI-DR/SE, o início ou o fim ocorrerá no primeiro dia útil subsequente. 

 

7.11. A apresentação da proposta, sem que haja prévia impugnação aos termos do edital, implicará 

automaticamente na aceitação plena das condições nele estipuladas, bem como dos preceitos contidos no 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

 

8 - HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

8.1. Homologada esta Licitação, o seu objeto poderá ser contratado com a Adjudicada. 

 

8.2. Em caso de contratação, a LICITANTE, adjudicatária, depois de notificada pelo SESI/SENAI-DR/SE, terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, desde que atendidas todas as exigências do Edital, 

inclusive mantendo seus documentos de habilitação vigentes, conforme itens 4.1.3 a 4.1.6. 

 

8.2.1. No caso de descumprimento do prazo estabelecido para a assinatura do instrumento, como também a 

não apresentação da regularidade de habilitação, será facultado ao SESI/SENAI-DR/SE revogar esta licitação 

ou convidar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados. 
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8.3. Caso a adjudicatária, uma vez convocada a assinar o Termo de Contrato, vier a desistir de celebrar o 

Instrumento, ser-lhe-á atribuída a penalidade de suspensão temporária de licitar com o SESI/SENAI-DR/SE 

pelo período de até 2 (dois) anos consecutivos, respeitado o direito de recurso com efeito devolutivo.  

 

8.4. A LICITANTE que vier a ser contratada, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que, a critério do SESI/SENAI-DR/SE, se façam necessários nos materiais objeto 

desta licitação, até o limite estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

 

9 – DO FORNECIMENTO, DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. Os itens cotados neste edital deverão ser entregues no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, com 

datas de início e término definidas em contrato, no seguinte endereço: 
 
 

• GCTI – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

CNPJ - SESI: 03.789.474/0001-52 / CNPJ - SENAI: 03.795.415/0001-97 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Bairro Capucho, Aracaju – SE. 

Dias e horários para entrega: segunda à sexta-feira - 7h às 11h / 13h às 15h. 

 

9.1.1. A empresa Contratada arcará com todas as despesas referentes ao fornecimento da mão de obra para o 

fornecimento, inclusive com as de cunho previdenciário e trabalhista, que correrão por sua conta e risco 

exclusivos, como também é de sua responsabilidade todos os custos diretos e indiretos, custos de aquisição, 

transporte, armazenamento ou utilização, estando incluídos nos preços unitários propostos; 

 

9.1.2. A licitante que vier a ser contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente ao 

SESI/SENAI-DR/SE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do fornecimento. 

 

9.2. Caberá a Contratada disponibilizar 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de 

todo e qualquer documento, inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os 

fins de direito, após serem encaminhados pela Contratante. 

 

9.3. Os itens deverão atender rigorosamente às especificações constantes nos Anexos I e II. Se a licitante 

entregar itens a ela adjudicados, com especificações diferentes, o SESI/SENAI-DR/SE os recusará e os 

colocará à disposição da contratada para substituição. 

 

9.4. Os itens mesmo que entregues e recebidos, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela contratada, 

desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de 

sua utilização. 

 

9.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não entrega dos itens após o vencimento do prazo 

estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, assim 

reconhecidos por parte do SESI/SENAI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela contratada, 

através de ofício, devidamente protocolado na sede do SESI/SENAI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, 

antes do vencimento do prazo de entrega. 
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9.6. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo 

SESI/SENAI-DR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do 

Contrato. 

 

9.7. A Contratada deverá emitir as Notas Fiscais e entregá-las no ato da entrega dos itens, dentro do prazo 

estabelecido no Item 9.1 deste instrumento. 

 

9.7.1. Os números de CNPJ a serem considerados para emissão das Notas Fiscais são os que constam no 

Item 9.1. 

 

9.7.2. Caso o prazo de entrega dos equipamentos esteja compreendido entre o dia 21 (vinte e um) e o último 

dia do mesmo mês, ficará este prazo prorrogado automaticamente para o 1º (primeiro) dia útil do mês 

subsequente, já que não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas neste período. 

 

9.7.3. Havendo prorrogação do prazo de entrega dos itens, devidamente autorizado pela Direção Regional do 

SESI/SENAI-DR/SE, a data da entrega da Nota Fiscal será proporcionalmente prorrogada. 

 

9.8. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos itens solicitados e/ou 

execução dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente. 

 
9.9. A solicitação de pagamento da Contratada ficará subordinada ainda a apresentação da Nota Fiscal 

acompanhada de relatório, contendo a descrição dos itens entregues, quantidade, preços unitários e toda a 

documentação atualizada apresentada do item 4.1.3 ao item 4.1.6 deste edital. 

 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a 

data do efetivo pagamento, tendo como base o IGPM da Fundação Getúlio Vargas. 

 

9.11. O SESI/SENAI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar 

a existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado. 

 

9.12. O SESI/SENAI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e 

indenizações devidas pela Contratada nos termos deste edital.  

 

9.13. Não haverá reajuste dos preços unitários durante o prazo de vigência do contrato. 

 

10 - DO TERMO CONTRATUAL 

 

10.1. As obrigações decorrentes da adjudicação dos materiais licitados serão instrumentalizadas através de 

Contratos de Fornecimento, conforme minutas apresentadas nos Anexos III e IV deste edital. 

 

10.2. As obrigações decorrentes desta Licitação, as cláusulas e condições definidas no presente Edital serão 

consideradas como parte integrante do Contrato, obrigando-se o licitante pela sua integral observância até que 

se finde a relação jurídica celebrada.    
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10.3. O pagamento efetuado à contratada não a isentará de suas obrigações e responsabilidades vinculadas 

aos serviços executados, especialmente aquela relacionada com a qualidade deles. 

 

11 - DAS SANÇÕES E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no item 8.2, 

acarretará a critério da Administração do SESI/SENAI-DR/SE, a cominação de multa de 0,3% (zero vírgula três 

por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor homologado independentemente da aplicação de 

outras sanções legais. A partir do trigésimo primeiro dia será considerado inexecução total do contrato. 

 

11.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Pedido de Compra, o SESI/SENAI-DR/SE poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções: 

 

I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante, 

sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SESI/SENAI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as 

providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante; 

 

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade 

considerada grave ou após a 2ª advertência por escrito;  

 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do 

SESI/SENAI (FIES) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros:  

 

a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;  

 

b) Se a adjudicatária apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de 

participar da licitação;  

 

c) Se a adjudicatária se recusar a assinar o contrato, deixando expirar o prazo para tanto estabelecido neste 

Edital. 

 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SESI/SENAI (FIES), enquanto 

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

autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros: 

 

a) quando a adjudicatária tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo; 

 

b) quando a adjudicatária demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as 

entidades do SESI/SENAI em virtude de atos ilícitos praticados; 

 

c) quando a adjudicatária praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação. 
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11.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada 

a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

 

11.4. A sanção estabelecida no inciso IV deste edital será aplicada pela Diretoria Regional do SESI/SENAI-

DR/SE, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

11.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

11.6. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

11.7. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SESI/SENAI-DR/SE, a seu exclusivo 

critério, realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde 

que estes concordem em fornecer nas mesmas condições do Licitante vencedor. 

 

11.8. Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso, representação ou pedido de reconsideração, nos termos 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.  

 

12 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. As despesas decorrentes da contratação originada desta licitação serão custeadas com os recursos 

consignados na seguinte classificação orçamentária: 

 

PROJETO Nº 004/2021 – GCTI – SESI  

Centro de Custo e Item Contábil: 380208 

Classe de Valor: 040101030102 

Conta Orçamentária: 3.2010103008 / 3.1010304 

 

PROJETO Nº 015/2021 – GCTI – SENAI  

Centro de Custo e Item Contábil: 380208 

Classe de Valor: 040101030102 

Conta Orçamentária: 31010699002 / 32010103006 / 31010301004 / 31010628002 / 31010604006 

 

13 - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

13.1. Os licitantes deverão cumprir, durante a vigência do contrato oriundo desta licitação, o disposto na 

legislação aplicável ao combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição 

de aprendiz), assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado 

do contrato com a sustação imediata de qualquer desembolso.  
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13.2. A licitante concorda em cumprir e fazer cumprir, conforme o caso, e declarar-se ciente e disposta a 

proteger e preservar o meio ambiente, bem como evitar quaisquer práticas que possam lhe causar danos, 

executando seus serviços em estrita observância às normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou 

municipais, aplicáveis ao assunto, em especial a Lei nº 6.938/1981,  a Lei nº 9.605/1998 e a Lei nº 

12.305/2010, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte 

adequado dos resíduos sólidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, 

reciclagem e de descarte adequados. 

 

14 - DO CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

14.1. Fica reservado à Direção Regional do SESI/SENAI-DR/SE o direito de alterar as quantidades, anular, 

homologar total ou parcialmente esta licitação. 

 

14.2. A revogação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, e induz a nulidade do contrato. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. Existindo qualquer alteração no Edital, durante a vigência do prazo correspondente, reabrir-se-á a sua 

contagem, usando-se para divulgação os meios utilizados no início, salvo quando inquestionavelmente a 

alteração não afetar a formulação da proposta.  

 

15.2. A Comissão Permanente de Licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos através de fax ou e-

mail, enviando cópia da consulta e da resposta a todos os interessados que tenham retirado o Edital.  

 

15.2.1. A Comissão de Licitação poderá expedir e encaminhar todo e qualquer comunicado relacionado ao 

processo licitatório, de interesse das Licitantes, através de fax, e-mail, carta, ou ainda, publicação em veículo 

da imprensa local, sendo considerada válida tal comunicação, inclusive, para efeito de contagem de prazos de 

impugnação ou oferta de recursos previstos no Regulamento de Licitações Contratos do SESI/SENAI. 

 

15.2.2. Para efetuar os comunicados previstos no subitem anterior, a Comissão de Licitação observará os 

endereços, telefones e demais dados informados pela Licitante, não se responsabilizando pelo extravio da 

informação em razão de equívoco nas informações prestadas ou de modificação intercorrente quando não 

tenha sido devidamente comunicada por escrito. 

 

15.3. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 

ouvindo em qualquer hipótese o Senhor Diretor Regional, em conformidade com o Regulamento de Licitações 

e Contratos do SESI/SENAI.  

 

15.4. Não havendo expediente no SESI/SENAI-DR/SE na data designada para o recebimento dos envelopes, 

eles serão recebidos no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora. 

 

15.5. A Comissão não se responsabilizará e não levará em consideração envelopes entregues fora do horário 

previsto no preâmbulo deste Edital, nem pelo extravio de documentos ou propostas que não tenham sido 

entregues pessoalmente. 



 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

 Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

Tel.: (79) 3226-7402 – Fax: (079) 3226-7463 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 

 

 

15.6. Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

15.7. Faz parte deste instrumento convocatório: 

 

a) ANEXO I – TABELA DESCRITIVA / QUANTITATIVA (cotação de preço) 

b) ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

c) ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SESI-DR/SE 

d) ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SENAI-DR/SE 

 

 

 

Aracaju - SE, 02 de junho de 2021. 

 

 

 

 

_______________________________________ 
ANTÔNIO CABRAL NETO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Instituído pela Portaria nº 005/2020 SUCORP 

de 08 de maio de 2020. 

 
 
 
 
_______________________________________             _______________________________________ 
  PAULO SÉRGIO DE ANDRADE BERGAMINI                                                  EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA 
           Diretor Regional do SENAI-DR/SE                                                              Diretor Regional do SESI-DR/SE 
                Instituído pela Portaria n.º 10/2008 CNI                                           Termo de Posse da Diretoria FIES 
                        de 10 de dezembro de 2008                                            de 09 de maio de 2019 
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ANEXO I 

 
 

TABELA DESCRITIVA / QUANTITATIVA 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR    

TOTAL (R$) 

1 Solução de Hiperconvergência  

1.1 Servidor de Hiperconvergência   UN  2    

1.2 Switch de servidores da Hiperconvergência   UN  2    

1.3 Serviço de implantação do servidor de Hiperconvergência   UN  1    

2 Servidor Tipo Torre   UN  3    

3 Nobreak 2.4KVA com banco de bateria   UN  10    

4 Nobreak 800VA   UN  52    

5 Conversor de Mídia 10/100/1000 Tipo 1   PA 8    

6 Conversor de Mídia 10/100/1000 Tipo 2   PA 5    

7 Desktop Tipo 1   UN  22    

8 Desktop Tipo 2   UN  5    

9 Impressora Tanque de Tinta   UN  11    

10 Notebook - Tipo 1   UN  20    

11 Notebook - Tipo 2   UN  1    

12 Projetor Multimídia   UN  46    

13 SSD Tipo 1 - 2,5"   UN  276    

14 SSD Tipo 2  - M.2   UN  124    

15 
Pontos de acesso Indoor Dual Band Wireless com fonte POE 
Garantia e suporte 36 meses. 

  UN  36    

16 
Licença Microsoft Windows Server 2019 Datacenter +SA (3 
anos) 

  SK 88    

17 Fita LTO 4 e Etiqueta LTO4 Ultrium RW  

17.1 Fita LTO 4 Ultrium RW   UN  350    

17.2 Etiqueta LTO4 Ultrium RW - Pacote com 110 unidades   UN  3    

18 Estabilizador 1000va   UN  20    

19 Estabilizador 500va   UN  60    
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20 Antivírus  

20.1 
Renovação Licenciamento Kaspersky Endpoint Security for 
Business - Advanced Brazilian Edition 3 year 

  UN  2016    

20.2 
Licença Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 
Brazilian Edition 3 year 

  UN  70    

21 Tela de Projeção   UN  5    

22 Tela de Projeção com Tripé   UN  5    

23 Renovação Garantia notebooks DELL E 3490   UN  17    

24 Switch POE TIPO 1   UN  10    

25 Switch POE TIPO 2    UN  5    

26 Renovação Software Assurance Microsoft   UN  1    

 
 

      
OBS.:  1. Os preços da tabela acima devem ser apresentados em Reais (R$); 
            2. Para participar dos itens 1, 17 e 20 deverá ser apresentado preço para todos os seus respectivos subitens. 
       

LEGENDA: 

UN - Unidade      

PA - Par      

SK - Stock Keeping Unit      
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ANEXO II 
 

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 
 

REQUISITO GERAL PARA TODOS OS ITENS: 
Na proposta comercial, o fornecedor deve incluir a Marca e o Modelo do equipamento, material e software cotado, incluindo 
documentos técnicos (prospecto do equipamento/peças e/ou folder e/ou manual e/ou especificações no site do fabricante etc.), que 
comprovem as especificações exigidas pelo Sistema FIES. A não apresentação da documentação exigida implicará na 
desclassificação da Empresa. 
 
ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO: 
Objetivando facilitar a análise técnica dos equipamentos, toda a Documentação exigida para os Itens deverá ser apresentada POR 
ITEM, onde todos os documentos referentes a cada Item devem ser apresentados juntos, com a devida identificação. 
(Documentação, catálogos, declarações, atestados, especificações etc.). 
 
PRAZOS DE ENTREGA DE TODOS OS ITENS: 
O prazo de entrega padrão para os todos os Itens deste Edital é de até 60 dias corridos, após a assinatura do contrato.  
 
 
 
ITEM 01 
Solução de Hiperconvergência 
 

1. LOTE ÚNICO - Expansão Cluster de Infraestrutura Hiperconvergente: 

Objeto: Expansão do CLUSTER DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE existente na SEDE do SESI/SENAI DR-SE, 
abrangendo recursos de computação, armazenamento, backup e replicação em uma plataforma integrada configurada para prover 
escalabilidade, desempenho e alta resiliência para a plataforma de virtualização e SWITCHES TOPO DE RACK (ToR) para expansão 
da infraestrutura hiperconvergente, incluindo licenciamento de uso de software, serviços de implementação e de atualização do 
Ambiente Legado, garantia e assistência técnica. 
Obs.: Deve ser totalmente compatível com o nó HPE SimpliVity DL380 Gen10 Node, atualmente em produção na empresa. 

2. Lista de Itens e Quantidades: 

Lote Item Qtd. Und. Descrição 

ÚNICO 

01 1 CLUSTER Expansão do Cluster de Infraestrutura Hiperconvergente 

02 2 UND 
Switches Topo de Rack (ToR) para Expansão da Infraestrutura 
Hiperconvergente 

03 1 UND 
Serviços Profissionais de Implementação Customizada da Expansão do 
Cluster de Infraestrutura Hiperconvergente, dos Switches Topo de Rack 
(ToR) e de Atualização do Ambiente Legado 

3. Especificações Técnicas: 

ITEM DESCRIÇÃO 

01 

Expansão do Cluster de Infraestrutura Hiperconvergente 

1. Configuração (Capacidade Mínima Instalada): 

2. A expansão do Cluster de Infraestrutura Hiperconvergente deve ser composta por 02 (dois) appliances, 

cada um com a configuração mínima a seguir: 

2.1. Processamento: 02 (dois) Processadores Intel Xeon Gold 5218 (2.3GHz/16 cores/ 32 threads/Cache 

22 MB) ou equivalente comprovadamente, desde que seja assegurada a compatibilidade do node 

com o cluster existente e seja projetado para utilização em servidores; 

2.2. Memória RAM: 576 GB (quinhentos e setenta e seis Gigabytes) de memória DDR4-2933; 
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2.3. Controladoras: 01 (uma) HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 com 4GB de memória Flash-Backed 

Write Cache (FBWC); 

2.4. Armazenamento: 02 (dois) HDDs 300 GB 10K, SFF, hot plug (Boot Storage); 12 (doze) SSDs 1.92 

TB SSD, SFF, hot plug (Capacity Storage); 

2.5. Interfaces de comunicação: 04 (quatro) interfaces 10 GbE (dez Gigabits Ethernet) com conectores do 

tipo SFP+, cada interface deve acompanhar 01 (um) cabo DAC HPE BLc 10G SFP+ SFP+ (5m); 04 

(quatro) interfaces 1 GbE (um Gigabit Ethernet) com conectores do tipo RJ-45; 01 (uma) interface 

1GbE (um Gigabit Ethernet) com conector do tipo RJ-45 para gerenciamento; 

2.6. Softwares: 01 (uma) licença HPE SimpliVity 380 G 2 Processors 15TB; 01 (uma) licença HPE iLO 

advanced Edition; 02 (duas) licenças VMware vSphere edição Enterprise Plus; 

2.7. Chassis: possuir display frontal para exibição de alertas de funcionamento dos componentes 

internos; 02 (duas) fontes 1600W Platinum Low Halogen, redundantes, hot plug; gerenciador de 

cabos e trilhos para montagem em rack; incluindo moldura de proteção (bezel) e trava de 

segurança.  

2.8. Deve ser fornecido todos os itens necessários para a instalação dos equipamentos no rack. 

3. Serviços: 

3.1. Serviço de instalação e Garantia conforme ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO/ATIVAÇÃO e SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DOS 

EQUIPAMENTOS DE HIPERCONVERGÊNCIA E DOS SWITCHES TOR. 

02 

Switch Topo de Rack (ToR) para expansão da Infraestrutura Hiperconvergente 

1. Configuração (Capacidade Mínima Instalada): 

1.1. Switch SDN ready (OpenFlow 1.3) com arquitetura line-rate e modos de comutação Cut-through e 

Store-and-forward, com a configuração mínima a seguir: 

1.1.1. Interfaces: 18 (dezoito) interfaces 1/10/25 GbE (um, dez e vinte e cinco Gigabits Ethernet) 

com conectores do tipo SFP28; 04 (quatro) interfaces 40/100 GbE (quarenta e cem Gigabits 

Ethernet) com conectores do tipo QSFP28; 1 (uma) interface 1 GbE (um Gigabit Ethernet) 

com conector do tipo RJ-45 para gerenciamento; 

1.2. Cada switch deve acompanhar:  

1.2.1. A quantidade de 04 (quatro) transceivers 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m XCVR: para conexão 

com cluster HPE SimpliVity DL380 Gen10, atualmente em produção na empresa; 

1.2.2. A quantidade de 04 (quatro) cabos CAT6 UTP de 5 (cinco) metros cada. Os cabos deverão 

possuir certificações ANATEL conforme regulamento da entidade: a do cabo flexível conforme 

classe de flamabilidade e do cordão de manobra; Deverão cumprir com os requisitos quanto a 

taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a norma RoHS; 

Deverão ser montados e testados em fábrica, com garantia de performance, obedecendo o 

padrão recomendado pela IEC 60603-7 e ISO/IEC 11801 e NBR 14565; Deverão ser 

Categoria 6, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, com cabo UTP de 4 pares, 7 filmentos, 100±15%Ω, 24 

AWG, T568A/B, com capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas para evitar "fadiga no 

cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental; 

1.2.3. A quantidade de 04 (quatro) transceivers 10G SFP+ LC SR: para conexão com os switches 
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Core HP 5800, atualmente em produção na empresa, sendo: 

1.2.3.1. A quantidade de 02 (dois) transceivers compatíveis com o switch ToR; 

1.2.3.2. A quantidade de 02 (dois) transceivers compatíveis com os switches Core HP 5800; 

1.2.4. A quantidade de 02 (dois) cabos óticos OM4 (15m);  

1.2.5. A quantidade de 01 (um) cabo DAC HPE BLc 40G QSFP+ QSFP+ (5m); 

1.3. Chassis: 2 (dois) exaustores redundantes; 2 (duas) fontes de alimentação redundantes (1+1); kit 

para montagem em rack.  

2. Serviços: 

2.1. Serviço de instalação e Garantia conforme ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO/ATIVAÇÃO e SERVIÇOS DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO DOS 

EQUIPAMENTOS DE HIPERCONVERGÊNCIA E DOS SWITCHES TOR. 

03 

Serviços Profissionais de Implementação Customizada da Expansão do Cluster de Infraestrutura 
Hiperconvergente, dos Switches Topo de Rack (ToR) e de Atualização do Ambiente Legado (Atual): 

1. Definições gerais: 

1.1. Após ativação dos equipamentos, o serviço de implementação customizada deve proporcionar a 

configuração personalizada da solução, ajustes do ambiente virtual legado (atual) e o novo que será 

instalado/configurado, bem como os testes de verificação da nova infraestrutura; 

1.2. Requisitos: O serviço deve ser gerenciado por um gerente de projetos certificado e executado por 

profissional (is) certificado (s) pelo fabricante dos equipamentos; 

1.3. Planejamento: Deve contemplar o planejamento da execução dos serviços, definição da estratégia 

de implementação (Projeto Técnico), integração (Matriz de Compatibilidade) e plano de 

recuperação e mitigação de problemas/incidentes; pré-requisitos e restrições; cronograma, recursos 

e responsabilidades. 

2. Escopo (Serviços Mínimos Ofertados): 

2.1. 2.1. Serviço de Atualização do Ambiente Legado: (HPe SimpliVity 380 Gen10, Infraestrutura 

VMware vSphere, Infraestrutura HPe BladeSystem c7000 e c3000 com seus respectivos 

Interconnects e servidores Blade HP BL460c Gen8, Switches Core HPE 5800, HPe MSL 4048, HPe 

MSL 2024 e software MF Data Protector). Com exceção do HPe SimpliVity 380 Gen10, VMware 

vSphere, MF Data Protector e HPe MSL4048, todos os outros itens estão fora da garantia. Seguem 

as respectivas atividades: 

2.1.1. Pré-requisitos: 

2.1.1.1. Fazer o Download de softwares e firmwares necessários, que forem de domínio público 

(para itens que estão fora da garantia) ou licenciados por contrato vigente do SESI/SENAI 

DR-SE com o fabricante; 

2.1.1.2. Analisar a compatibilidade requerida para assegurar interoperabilidade entre os 

componentes da infraestrutura SESI/SENAI DR-SE, com atualizações de firmware para a 

última versão compatível suportada, de acordo com Matriz de Compatibilidade dos 

fabricantes; 
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2.1.1.3. Preparar o ambiente atual para atualizações; 

2.1.2. Execução: 

2.1.2.1. Cluster HPE SimpliVity 380 Gen10: 

2.1.2.1.1. Atualizar firmware dos Nodes; 

2.1.2.1.2. Atualizar firmware da HPE OmniStack; 

2.1.2.1.3. Atualizar versão do software VMware vSphere ESXi dos Nodes; 

2.1.2.1.4. Fase de Operação Experimental e Ajustes – 8h (oito horas); 

2.1.2.2. Infraestrutura VMware vSphere: 

2.1.2.2.1. Atualizar e converter vCenter server Windows para VCSA; 

2.1.2.2.2. Atualizar versão do software VMware vSphere ESXi dos hosts HPE BL460c 

Gen8; 

2.1.2.2.3. Fase de Operação Experimental e Ajustes – 8h (oito horas); 

2.1.2.3. Infraestrutura HPE BladeSystem c7000 e c3000 

2.1.2.3.1. Atualizar firmware da Onboard Administrator (OA); 

2.1.2.3.2. Atualizar firmware dos Interconects (Switches LAN/SAN) 

2.1.2.3.3. Atualizar firmware dos servidores Blades (BL460c Gen8); 

2.1.2.3.4. Fase de Operação Experimental e Ajustes – 8h (oito horas); 

2.1.2.4. Switches Core HPE 5800 

2.1.2.4.1. Atualizar firmware dos Switches; 

2.1.2.4.2. Fase de Operação Experimental e Ajustes – 8h (oito horas); 

2.1.2.5. Software MF Data Protector: 

2.1.2.5.1. Atualizar versão do Cell Manager; 

2.1.2.5.2. Atualizar versões dos Disk Agents; 

2.1.2.5.3. Ajustar as Integrações e Jobs de Backup na atual Política de Backup; 

2.1.2.5.4. Realizar testes de Backup e Restore; 

2.1.2.5.5. Fase de Operação Experimental e Ajustes – 8h (oito horas); 

2.1.2.6. 2.1.2.6. Tape Libraries HPe MSL 4048 e HPe MSL 2024: 

2.1.2.6.1. Atualizar firmware das Tape Libraries; 

2.1.2.6.2. Realizar testes de Backup e Restore; 

2.1.2.6.3. Fase de Operação Experimental e Ajustes – 8h (oito horas); 
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2.2. Serviço de Instalação e Configuração dos Switches ToR: 

2.2.1. Pré-requisitos: 

2.2.1.1. Instalação física dos equipamentos, passagem de cabos da rede elétrica e interligação com 

as PDUs, passagem de cabos e interligação com a rede LAN; 

2.2.1.2.  Fazer o Download de softwares e firmwares necessários; 

2.2.1.3. Preparar Switches Core para integração com o ToR: 

2.2.1.3.1. Liberar portas 10Gb; 

2.2.1.3.2. Criar agregação com as respectivas vLANs TAG e UNTAG para os Uplinks de 

ligação entre o Core e ToR; 

2.2.1.3.3. Ajustar Spanning Tree Protocol (STP) para interligação com o ToR; 

2.2.2. Execução: 

2.2.2.1. Switches ToR: 

2.2.2.1.1. Atualizar firmware dos Switches; 

2.2.2.1.2. Realizar configuração básica e empilhamento ou equivalente do Switch ToR; 

2.2.2.1.3. Criar as vLANs necessárias para a migração da Infraestrutura VMware vSphere 

legada;  

2.2.2.1.4. Criar as vLANs necessárias para a Infraestrutura do Cluster HPE Simplivity 380 

(Federação e Storage); 

2.2.2.1.5. Configurar Spanning Tree Protocol (STP) para interligação com o Switch Core e 

os Nodes; 

2.2.2.1.6. Configurar as portas e agregações com as devidas configurações de vLAN (TAG 

e UNTAG) e STP: 

2.2.2.1.6.1. Nodes; 

2.2.2.1.6.2. Uplink Switches Core; 

2.2.2.1.7. Interligar Switches ToR com os Switches Core; 

2.2.2.1.8. Executar testes básicos de comunicação entre os Switches; 

2.2.2.2. Migração dos Nodes HPE SimpliVity 380 Gen10 legado: 

2.2.2.2.1. Ajustar configuração dos Uplinks dos Switches Virtuais do VMware vSphere; 

2.2.2.2.2. Migrações e Testes: 

2.2.2.2.2.1. Nodes 1 e 2: 

2.2.2.2.2.1.1. Migrar os Uplinks; 

2.2.2.2.2.1.2. Realizar testes de conectividade; 
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2.2.2.2.3. Fase de Operação Experimental e Ajustes – 8h (oito horas); 

2.3. Serviço de Expansão do Cluster de Infraestrutura Hiperconvergente: 

2.3.1. Pré-requisitos: 

2.3.1.1. Instalação física dos equipamentos, passagem de cabos da rede elétrica e interligação com 

as PDUs, passagem de cabos e interligação com a rede LAN; 

2.3.1.2.  Fazer o Download de softwares e firmwares necessários; 

2.3.1.3. Preparar Rede LAN (ToR); 

2.3.1.4. Preparar configuração do Firewall para acesso à Internet (Call Home) 

2.3.1.5. Preparar Infraestrutura VMware vSphere para receber a expansão;  

2.3.2. Execução: 

2.3.2.1. Expansão do Cluster de Infraestrutura Hiperconvergente: 

2.3.2.1.1. Atualizar firmware do Nodes; 

2.3.2.1.2. Acrescentar os Nodes ao Cluster; 

2.3.2.1.3. Realizar ajustes na configuração de Switches Virtuais e Cluster; 

2.3.2.1.4. Ativar recurso de Call Home; 

2.3.2.1.5. Executar testes de funcionalidades básicas: 

2.3.2.1.5.1. Criar 1 (um) DataStore para teste; 

2.3.2.1.5.2. Criar 1 (uma) máquina virtual (VM) para teste; 

2.3.2.1.5.3. Executar testes de conectividade com a rede; 

2.3.3. Migração: 

2.3.3.1. Executar a migração de 5 (cinco) VMs para os novos Nodes (demais VMs serão migradas 

para equipe do SESI/SENAI DR-SE); 

2.3.3.2. Executar testes básicos de: 

2.3.3.2.1. Conectividade; 

2.3.3.2.2. vMotion entre os Nodes; 

2.3.3.2.3. Backup e Restore; 

2.3.4. VMware vSphere Replication: 

2.3.4.1. Configurar a Infraestrutura para o VMware vSphere Replication entre os Nodes novos e os 

legados do Cluster da Hiperconvergência; 

2.3.4.2. Executar testes básicos de replicação com 1 (uma) VM para teste; 

2.3.4.3. Ativar replicação de 5 (cinco) VMs (demais VMs serão migradas para equipe do 
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SESI/SENAI DR-SE); 

2.3.5. Recursos Complementares e FOE: 

2.3.5.1. Adicionar e executar testes dos novos Nodes ao software MF Data Protector; 

2.3.5.2. Fase de Operação Experimental e Ajustes – 8h (oito horas); 

4. Especificações Gerais: 

4.1. A empresa vencedora deverá instalar a última versão do VMware homologada na data de entrega do produto. 

Deverá ser levado em consideração a matriz de compatibilidade de todos os equipamentos e sistemas. 

4.2. As empresas proponentes deverão apresentar declaração que possuem pleno conhecimento do objeto e da 

infraestrutura existente no SESI/SENAI DR-SE.  Para tanto, caso necessário, deverão entrar em contato com a 

equipe técnica do SESI/SENAI DR-SE para identificar todos os detalhes dos componentes de hardware e 

software já existentes que se integrarão aos produtos adquiridos através deste edital, compondo uma única 

solução de Datacenter, bem como, a definição dos locais de instalação, configuração e versão de cada 

componente da solução.  Não poderá ser alegado, em nenhuma fase do procedimento licitatório ou execução 

do contrato, desconhecimento da situação existente; 

4.3. As empresas proponentes deverão comprovar que todos os componentes da solução ofertada são novos, 

encontrados em linha de produção do fabricante e em suas versões mais atuais no momento da licitação; 

4.4. As empresas proponentes deverão apresentar comprovação de que é autorizada pelo fabricante a revender os 

produtos ofertados no Brasil e que os produtos fornecidos são fabricados no Brasil e/ou importados pelo próprio 

fabricante. Caso não sejam, as proponentes deverão comprovar que a empresa importadora é habilitada e 

autorizada pelo fabricante para importação dos produtos para o Brasil. 

 

5. Proposta Técnica e Qualificação Técnica: 

5.1. A empresa proponente vencedora deverá apresentar, juntamente com a proposta ajustada de preço, a proposta 

técnica completa contendo lista de equipamentos, softwares e serviços ofertados, incluindo fabricante, 

modelo e part-number de cada item que compõe sua oferta, inclusive dos serviços;  

5.2. A empresa proponente deverá apresentar atestado(s) emitido(s) por empresas de direito público ou privado 

comprovando capacidade técnica e operacional para fornecimento e execução dos serviços semelhantes ao 

objeto deste edital;  

5.2.1.  O(s) atestado(s) deverá(ão) constar nome, e-mail e telefone de contato dos responsáveis pela informação 

atestada, não sendo aceitas declarações genéricas de catálogos, manuais de Internet, devendo ainda 

atestar a satisfação com o produto ofertado pela LICITANTE. 

5.3. Visando a execução dos serviços de instalação e configuração da solução, as empresas proponentes poderão 

ofertar que os Serviços Técnicos e Profissionais sejam executados em parte ou a totalidade pelo fabricante 

HPE, desde que apresente DECLARAÇÃO do FABRICANTE específica para esse certame, com a ciência das 

condições exigidas nesse TR, ou a própria proponente deverá executar os serviços, desde que comprove que 

mantém em seu quadro de funcionários e/ou de sócios, profissionais certificados pelo fabricante nas 

plataformas de Servidores (HPE Simplivity e c7000), Storage (HPE Tape Library e HPE/Microfocus 

DataProtector), Networking (HPE Networking) e Virtualização de servidores (VMware vSphere), como 

técnicos/analistas/engenheiros, além de gerente de projetos com certificação PMI/PMP ou equivalente com 

experiência em projetos de TI, para planejamento e gerenciamento da entrega dos serviços. 
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5.4. Deverá comprovar também ser parceiro VMware Partnet, com competência em Virtualização de Servidores. 

6. Especificações Gerais de Serviços: 

6.1. Especificação dos Serviços de Instalação/Ativação: 

6.1.1. Todos os equipamentos deverão incluir serviços padrão de ativação/instalação e configuração, exceto 

opcionais para expansão de equipamentos existentes que tenham o recurso hot pluggable e sejam 

instaláveis pelo usuário: 

6.1.2. O serviço de instalação/ativação deve contemplar desembalagem, conferência, montagem, conexões 

elétricas/lógicas, inicialização, atualização e testes de verificação; 

6.1.3. O SESI/SENAI DR-SE deve prover os circuitos elétricos e cabeamento estruturado necessário; 

6.1.4. Para os itens que exigirem paradas ou risco de parada do equipamento em produção, a instalação deverá 

ser planejada e ocorrer fora do horário comercial. 

6.2. Especificação dos Serviços de Garantia e Suporte Técnico dos Equipamentos de Hiperconvergência e 

dos Switches ToR: 

6.2.1. Todos os equipamentos e softwares, inclusive VMware, deverão incluir Garantia do Fabricante por 05 

(cinco) anos com as mesmas especificações da garantia para Unidade Hiperconvergente HPE SimpliVity 

DL380 Gen10 que se encontra nas dependências do SESI/SENAI DR-SE, com as seguintes condições 

mínimas aplicáveis a cada item:  

6.2.1.1. Recursos online: Acesso a um portal personalizado que inclua fóruns de suporte; envio de 

chamados de suporte; download de drivers, software e firmware; gerenciamento de patches; 

principais problemas e soluções guiadas; detalhes de garantia; atualizações de software; acesso à 

base de conhecimento; ferramentas de diagnóstico; chat para envio de perguntas;  

6.2.1.2. Registro de chamado: 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por semana) através de ligação 

local ou gratuita, portal na web automaticamente através da ferramenta de software de 

monitoração; a Central deverá confirmar o recebimento do chamado informado um identificador 

para acompanhamento; quando aberto automaticamente pela ferramenta de monitoração, o 

fabricante deverá ligar para este órgão para que o chamado seja classificado o nível de gravidade 

do chamado; o nível de gravidade dos chamados serão determinado pelos técnicos desse órgão 

quando do registro do chamado;  

6.2.2. Recursos Proativos: Atividades proativas com periodicidade semestral, e que deve incluir disponibilidade 

de gerente de serviço remoto para apresentar os relatórios e discutir as recomendações.  

6.2.2.1. Ferramenta de software para monitoração de eventos, coleta de dados de configuração e topologia 

e notificação automatizada de problemas potenciais nos equipamentos ofertados;  

6.2.2.2. Serviço de análises e recomendações de patches de software, versões de firmware e drivers 

relacionados para verificar se estão de acordo com os níveis de revisão recomendados. A análise 

deverá abranger os equipamentos ofertados. Deverá fornecer um relatório com recomendações 

referentes às versões de software, aos patches e às revisões de firmware aplicáveis. Deve 

contemplar assistência remota para instalação de patches de software e versões de firmwares, 

exceto aqueles classificados como instaláveis pelo cliente ou que não possam ser instalados 
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remotamente que deverão ser instalados on-site pelo fabricante/autorizada; 

6.2.2.3. Serviço de avaliação técnica dos Servidores para ajudar a identificar os problemas de segurança, 

desempenho, configuração e disponibilidade do sistema antes de causarem impacto nas 

operações.  

6.2.2.4. Execução de ferramentas de software para coletar, transportar com segurança, analisar dados de 

configuração e comparar às práticas recomendas pelo fabricante. Entrega de relatório com 

recomendações e um possível curso de ação apropriado para correção dos eventuais problemas.   

6.2.2.5. Acesso a um relatório trimestral detalhando histórico de incidentes e a análise de tendência dos 

incidentes.  

6.2.3. Recursos Reativos: Atividades sob demanda que deve incluir especialistas técnicos, gestores de eventos 

críticos.  

6.2.3.1. Período de cobertura: 24x7 (vinte quatro horas por dia, sete dias por semana);  

6.2.3.2. Níveis de Gravidade: (1) paralisação crítica: ex.: ambiente de produção ou sistema paralisado ou 

com risco grave de paralisação ou de perda de dados; (2) degradação crítica: ex.: ambiente de 

produção ou sistema seriamente prejudicado, parcialmente interrompido ou comprometido, risco de 

recorrência; (3) normal: ex.: ambiente não de produção ou sistema fora do ar ou degradado; (4) 

baixa: ex.: nenhum impacto sobre os sistemas ou usuários;  

6.2.3.3. Central de Suporte: Central específica para atendimento de chamados de cobertura 

proativa/reativa, com atendimento em português através de ligação local ou gratuita;  

6.2.3.4. Tempo de Atendimento: Para Chamados de gravidade 1 em até 1h (uma hora) após registro do 

chamado para início do atendimento por um especialista técnico e para demais níveis de gravidade 

em até 2h (duas horas);  

6.2.3.5. Tempo de Reparo (diagnóstico, teste e substituição da peça defeituosa): Chamados de gravidade 1 

ou 2 = prazo máximo de 08h (oito horas) após registro do chamado para as localidades 

situadas até 80KM (oitenta quilômetros) de Aracaju. Para demais níveis de gravidade = será 

mutuamente acordado;  

6.2.3.6. Atendimento local: Deve incluir atendimento local para situações em que seja diagnosticada 

necessidade de substituição de peças por técnico especializado ou atividades que não seja 

possível execução remota. O atendimento local poderá ser realizado pela autorizada do fabricante 

(a proponente deverá identificar as empresas autorizadas locais e respectivos endereços). Para 

chamados não críticos (gravidade 3 ou 4), as peças como teclado, mouse e unidades hot pluggable 

que não exijam ferramentas e sejam instaláveis pelo usuário poderão ser remetidas por meio de 

transportadora para que os técnicos desse órgão realizem a substituição;  

6.2.3.7. Peças: Fornecimento de peças de reposição novas (ou funcionalmente equivalentes) necessárias 

para manter o hardware em condição operacional;  

6.2.3.8. Gerenciamento de escalação: Para situações de gravidade 1 em que o atendimento precisar ser 

escalado, deverá ser alocado de um gestor de eventos críticos para monitorar e coordenar todo o 

processo e assegurar o envolvimento imediato e efetivo dos recursos para agilizar a solução do 

incidente;  

6.2.3.9. Resolução remota dos chamados: Mediante autorização prévia desse órgão, o fabricante poderá 
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utilizar as ferramentas de software instaladas para monitoramento ou outras para realizar o 

diagnóstico, isolar e resolver o problema;  

6.2.3.10. Licenças de atualização de software: Deverá contemplar fornecimento atualização de firmware e de 

licenças para atualização dos softwares embarcados adquiridos do fabricante;  

6.2.3.11. Suporte colaborativo básico para softwares de outros fornecedores: Caso o especialista do 

fabricante identifique que o problema está sendo causado por algum sistema operacional (ex.: MS 

Windows Server, Red Hat Ent Linux - RHEL, SUSE Linux Enterprise - SLES, VMware vSphere), a 

critério desse órgão, o especialista deve investigar e tentar resolver o problema solicitando à 

contratante a aplicação de correções que foram disponibilizadas ou conhecidas pelo fabricante da 

solução, direcionado a contratante às fontes disponíveis para as atualizações ou patches 

aplicáveis, e se não puder ser solucionado, considerando contrato vigente deste órgão com o 

fornecedor do software, este órgão poderá solicitar que o fabricante escale o chamado para o 

fornecedor do software em seu nome de modo a relatar o que já foi executado e os indícios de que 

o problema foi causado pelo software, e então retorne com o identificador do chamado para que 

esse órgão faça o acompanhamento com o fornecedor do software. 

 

7. Prazos de entrega/execução/ instalação dos produtos: 

7.1. Entrega de equipamentos, Serviços Instalação/atualização dos Equipamentos, Licenças de Uso de Software, 

Certificados de Garantia etc.: 

7.1.1. O prazo para o recebimento dos equipamentos e softwares é de 60 (sessenta) dias corridos, após a 

assinatura do contrato, no prédio do CONTRATANTE, situado à Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826 - 

Ed. Albano Franco – Capucho, CEP: 49081-015, Aracaju - SE. 

7.1.2. Prazo máximo de execução dos serviços de instalação e implementação da solução será de até 60 

(sessenta) dias corridos, a contar do recebimento dos equipamentos e softwares, seguindo as metas 

abaixo:  

7.1.2.1. Entrega do Cronograma/Planejamento das instalações e implementações da solução em até 5 dias 

corridos; 

7.1.2.2. Instalação, configuração e testes dos switches ToR em até 10 dias corridos; 

7.1.2.3. Atualizações necessárias e testes para implantação dos novos nodes de hiperconvergência ao 

cluster atual existente em até 20 dias corridos; 

7.1.2.4. Implantação e testes dos novos nodes de hiperconvergência ao cluster atual existente em até 30 

dias corridos 

7.1.2.5. Entrega dos demais serviços em até 30 dias corridos, totalizando 60 dias corridos do prazo 

máximo. 
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ITEM 02 
Servidor Tipo Torre 

 
Características: 

1. Gabinete 

1.1.  Gabinete tipo torre, original do fabricante do equipamento; 

1.2. Novo e sem uso anterior, manuais e quaisquer outros componentes necessários para instalação, ofertados como padrão do 

produto; 

1.3. Possuir projeto tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas para abertura do gabinete e instalação/desinstalação de placas 

de expansão; 

2. Sistema de Ventilação 
2.1. Possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do equipamento na sua configuração máxima e dentro dos 

limites de temperatura adequados para operação; 

3. Fonte de Alimentação 
3.1. Deve possuir 02 (duas) fontes de alimentação redundantes e hot-pluggable com potência suficiente para o funcionamento do 

equipamento em sua configuração máxima, ou seja, as fontes devem suportar o equipamento em sua configuração máxima 

suportada de processadores, memória, discos e placas; 

3.2. Faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com chaveamento automático de voltagem; 

3.3. Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar a instalação em circuitos elétricos 

distintos; 

4. Processadores 
4.1. Equipado com 02 (dois) processadores, com no mínimo 8 (oito) núcleos cada, padrão x86, originalmente concebido para 

servidores; 

4.2. Frequência de clock interna de no mínimo 2.1GHz; 

4.3. Cache de 11 MB; 

4.4. Controladora de memória integrada com suporte à DDR4 de no mínimo 2400MHz; 

4.5. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 9.6 GT/s; 

4.6. Possuir tecnologia de otimização para virtualização; 

4.7. Suportar operações em 64 bits. 

4.8. O processador deverá consumir no máximo (TDP) 85 W; 

4.9. Tecnologia 14nm. 

5. Chipset e Slots de Expansão 
5.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante dos processadores e suportar a velocidade de comunicação com os 

mesmos; 

5.2. Deverá possuir no mínimo 4 (quatro) slots padrão PCI-Express Gen3. 

6. BIOS 
6.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de 

declaração fornecida pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 

6.2. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o equipamento e outra para acesso e 

alterações das configurações do BIOS; 
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6.3. A BIOS deve possuir o número de série/serviço do equipamento e campo editável que permita inserir identificação de ativo 

podendo ser consultada por software de gerenciamento; 

7. Memória RAM  
7.1. Módulos de memória tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e 

velocidade de 1.333 MHz ou superior; 

7.2. Possuir 64 GB (sessenta e quatro) de memória RAM instalada em pentes de 16GB. 

7.3. Suportar expansão de memória RAM para até 512 GB (quinhentos e doze). 

7.4. Suportar espelhamento de memória (Memory Mirroring); 

8. Portas de Comunicação 
8.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal são identificados pelos nomes ou símbolos; 

8.2. Possuir no mínimo 5 (cinco) portas USB versão 2.0 e 2 (duas) portas USB versão 3.0, sendo (no mínimo) 02 (duas) situadas na 

parte frontal do gabinete; 

8.3. Possuir 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão VGA (DB-15); 

8.4. Possuir 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada; 

9. Controladora de Rede 1GBE  
9.1. Possuir 04 (quatro) portas ethernet, sendo 2 (duas) portas RJ45 OnBoard e 2 (duas) portas RJ45 off-board; 

9.2. Conector RJ-45; 

9.3. Suportar taxa de transferência de 1Gbit/s; 

9.4. Com capacidade de suportar boot ISCSI; 

9.5. Suportar a tecnologia de Receive Side Scaling (RSS); 

9.6. Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link aggregation. 

10. Controladora RAID 
10.1. Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS e SATA com Interface de 6Gb/s e SSD e SAS com interface de 

12GB/s; 

10.2. Memória cache de no mínimo, 2GB (dois gigabytes) padrão DDR3; 

10.3. Suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60; 

10.4. Suportar expansão de capacidade de forma on-line; 

10.5. Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também de forma automática, dos volumes de RAID 

sem impacto para as aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento; 

10.6. Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido; 

10.7. Suportar implementação de disco Global Hot-spare; 

10.8. Suportar migração de nível de RAID; 

10.9. Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART); 

11. Armazenamento  
11.1. Deverá possuir 02 (dois) discos SSD de 240 GB e interface de 6 Gb/s, para instalação de sistema operacional; 

11.2. Deverá possuir 05 (cinco) discos de 1TB (um terabyte), 7200RPM e 6GB/s SATA, para armazenamento; 
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11.3. Hot plug e hot swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a continuidade das 

operações sem impacto para as aplicações; 

11.4. Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor; 

11.5. Deve ser compatível com a controladora RAID descrita acima. 

12. Controladora de Vídeo 
12.1. Tipo: On board ou placa de vídeo; 

12.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express; 

12.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 16 MB; 

12.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior; 

13. Unidade de DVD-ROM 
13.1. Possuir 01 (uma) unidade de leitura de CD/DVD interna ao gabinete; 

13.2. Compatível com leitura de mídias: CD e DVD; 

14. Gerenciamento e Inventário 
14.1. O equipamento ofertado deverá possuir placa de gerenciamento remoto que possibilite o gerenciamento “out-of-band” através 

de porta RJ-45, não sendo essa nenhuma das interfaces de controladora de rede; 

14.2. A placa de gerenciamento deve ter total compatibilidade com o mesmo e integração total com software de gerenciamento 

solicitado. 

14.3. Utilizar de protocolos para criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH para console CLI; 

14.4. Permitir controle remoto tipo virtual KVM mesmo quando o sistema operacional estiver inoperante; 

14.5. Suportar autenticação via Active Directory; 

14.6. Possuir tecnologia de mídia virtual possibilitando que drivers do tipo CD/DVD/Floppy localizados em estação de 

gerenciamento remota, sejam emulados no servidor gerenciado, permitindo inclusive a inicialização (boot) através dessa 

mídia; 

14.7. Capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor; 

14.8. Permitir desligar e reiniciar o servidor através da console de gerenciamento, mesmo em condições de indisponibilidade do 

sistema operacional; 

14.9. Realizar inventário de hardware, BIOS e firmware e possibilitar a geração de relatórios customizados; 

14.10. Suportar update de BIOS e Firmware 

14.11. Emitir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de alertas isolados e notificação por e-mail; 

15. Sistema Operacional 
15.1. O servidor deverá ser oferecido sem sistema operacional. 

16. Compatibilidade com Sistema Operacional 
16.1. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar no mínimo o sistema operacional Windows Server 2016 versão x64 ou 

superior. Esse item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft no link: 

http://www.windowsservercatalog.com  

16.2. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 5.7 ou posterior. Esse 

item deverá ser comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da Red Hat no link: 

https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi   

 

http://www.windowsservercatalog.com/
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi
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16.3. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização VMware ESX 6.0 ou posterior. Esse item 

deverá ser comprovado através do Compatibility Guide da VMware no link:  http://www.vmware.com/resources/compatibility  

17. Drives 
17.1. Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento contendo todos os drivers de dispositivos de forma a 

permitir a fácil instalação do equipamento. 

17.2. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de 

dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo todas as atualizações de melhoria necessárias 

18. Acessórios 
18.1. Devem ser fornecidos junto com o servidor, todos os acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo; 

19. Certificados 
19.1. Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em conformidade com a norma IEC 60950, para 

segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

20. Garantia e Suporte 
20.1. Os equipamentos deverão ter garantia do fabricante por um período mínimo de 36 meses com atendimento no local.  

20.2. Durante o período de garantia, assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo FABRICANTE ou rede de assistência 

por ela informada 

20.3. Suporte para Hardware de 36 (trinta e seis) meses com janela de abertura de chamado para troca de peça de até 8 horas ou 1 

(um) dia útil; 

20.4. Serviço de atendimento 24x7 através de linha telefônica 0800 ou endereço website do fabricante (indicar na proposta) para 

abertura e gerenciamento de chamados técnicos e suporte de Software; 

20.5. O licitante deverá informar o part number do serviço de garantia estendida, na sua proposta comercial; 

20.6. Disponibilidade de website (indicar endereço) para suporte on-line, transferência de manuais e arquivos de configuração 

(device drives e firmware), e registro do equipamento e notificações automáticas de eventos do equipamento; 

21. Documentos e Declarações  
21.1. A licitante deverá apresentar declaração ou documento do fabricante informando o prazo de garantia exigido. 

21.2. A licitante deverá apresentar catálogo oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as características exigidas para 

o item. O licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser 

públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante.   

 
ITEM 03 
Nobreak 2.4kva com banco de baterias 
SMS Power Sinus NG 2400VAR 24v/36ah – SMC24XLBP-BR 
Características: 

Características do Nobreak 2.2kva: 

1. Saída: 

1.1. Potência: 2400VA; 

1.2. Tensão de saída: 115V; 

1.3. Frequência de saída: 60Hz ± 1%; 

1.4. Topologia: Nobreak (UPS) interativo senoidal; 

1.5. Deve possuir estabilizador interno; 

http://www.vmware.com/resources/compatibility


 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

 Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

Tel.: (79) 3226-7402 – Fax: (079) 3226-7463 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 

 

1.6. Tomadas: 6 tomadas de 10A + 4 tomadas de 20A; 

1.7. Forma de onda: Senoidal pura. 

2. Entrada: 

2.1. Tensão nominal de entrada: 115V, 127V, 220V (Automático); 

2.2. Plugue do cabo de força: NBR 14136 (20A); 

2.3. Faixa de tensão de entrada para regulação de saída: 89 – 138 (rede 115/127V~) / 175 - 255V (rede 220V~); 

2.4. Número de Cabos de Alimentação: 1; 

2.5. Frequência de rede: 60Hz ± 4; 

3. Características gerais:  

3.1. Rendimento em modo rede: ≤ 95%; 

3.2. Rendimento em modo bateria: ≤ 89%; 

3.3. Comprimento do cabo de força: 1,45m; 

3.4. Possuir fusível rearmável; 

3.5. Processamento: Possuir microprocessador DSP; 

4. Comunicação & Gerenciamento: 

4.1. Possuir LED que indique o nível da bateria ou a potência de saída; 

4.2. Alarme sonoro: Soar alarme quando na bateria; 

5. Proteção contra surtos na rede e filtragem; 

6. Ambiental: Ruído audível a 1 metro: 55.0dBA. 

7. Deve ser totalmente compatível com o Banco de Baterias, especificado abaixo. 

Características do banco de baterias: 

1. Deve ser totalmente compatível com o Nobreak 2.4kva, especificado acima. 

2. Capacidade: 17Ah 

3. Tensão de Saída da Bateria: 24v 

4. Baterias & Tempo de operação: 

4.1.1. Tipo de bateria: Baterias seladas; 

4.1.2. Baterias Pré-Instaladas: 2; 

4.1.3. Montagem de Bateria: Gabinete da bateria inclusa; 
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5. Físico: 

5.1.1. Cor: Preto. 

6. Conformidade: 

7. Garantia Mínima: 1 (um) ano, Reparo ou Substituição. 

8. Deve ter assistência técnica AUTORIZADA na cidade de Aracaju-SE, tanto para o Nobreak como para o banco de baterias. 

 
ITEM 04 
Nobreak 800va 
 SMS Station II 800va BI-115-27390 
Características: 

1. Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line 

2. Potência: 800 VA 

3. Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~ 

4. Tensão saída: 115V~ 

5. Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM 

6. Fator de potência de saída: 0.5 

7. Conexão de entrada: Plugue NBR 14136 

8. Conexão de saída: 6 tomadas NBR 14136 

9. Estabilizador Interno: Sim 

10. Filtro de Linha: Sim 

11. Formato: Torre 

12. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva 

13. Autodiagnóstico de bateria: Sim 

14. Battery Saver: sim 

15. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash 

16. Função TRUE RMS: Sim 

17. Autoteste: Sim 

18. Recarregador Strong Charger: Sim 

19. DC Start: Sim 

20. Circuito desmagnetizador: Sim 

21. Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. 
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22. Alarme Audiovisual: Sim 

23. Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários 

24. Função Mute: Sim 

25. Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL): Sim 

26. Proteções para a carga: 

26.1. Queda de rede (Blackout) 

26.2. Ruído de rede elétrica 

26.3. Sobretensão de rede elétrica 

26.4. Subtensão de rede elétrica 

26.5. Surtos de tensão na rede 

26.6. Correção de variação da rede elétrica por degrau 

27. Proteções do nobreak: 

27.1. Sobreaquecimento no transformador 

27.2. Potência excedida 

27.3. Descarga total da bateria 

27.4. Curto-circuito no inversor 

28. Tempo de garantia: mínimo de 18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro). 

29. Deve ter assistência técnica AUTORIZADA na cidade de Aracaju-SE. 

 
ITEM 05 
Conversor de Mídia 10/100/1000 Tipo 1 
 (TP-Link, Planet, Intelbras) 
Características: 

• Tipo: Monomodo 

• Cumpre com IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX 

• Suporta porta TP 10/100/1000Base-T auto-negotiation and auto-MDI/MDI-X 

• 1000Base-SX: 50/125μm or 62.5/125μm multi-mode fiber cable, up to 220/550m 

• 1000Base-T: 2-pair Cat. 5/5e/6 UTP cabo, up to 100 meters 

• Auto-Negotiation for 10/100/1000Base-T; Half-Duplex ou Full-Duplex for 10Mbps e 100Mbps 

• Layer 2 key Feature 

o IEEE 802.3x Full-Duplex Flow-Control e Back-Pressure em Half-Duplex elimina a perda de pacotes  

o Suporta auto MDI/MDI-X function  

o Mecanismo Store-e-Forward 
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o Non-blocking full wire-speed forwarding rate  

• Media conversion between 10/100/1000Base-T and 1000Base-SX/LX 

• Fiber media allows: 

o Multi-mode fiber usando conector SC/LC/WDM  

o Single-mode fiber usando conector SC/LC/WDM 

• Wall-Mountable design 

• LED indicador para facil dignostico de rede 

• Choice of fiber-connector from SC, LC and WDM, multi-mode / single-mode fiber for 1000Base SFP interface 

• 9K Jumbo Frame Supported 

• OAM (TS-1000 and IEEE 802.3ah) supported 

• Padrões:  

o IEEE 802.3, 10Base-T 

o IEEE 802.3u, 100Base-TX 

o IEEE 802.3ab, 1000Base-T 

o IEEE 802.3z, 1000Base-SX / LX 

• Portas: 

o 1 x 10/100/1000Base-T port 

o 1 x 1000Base-SX / LX port 

o Interface de Cobre: RJ-45 porta (Auto-MDI / MDI-X) Twisted Pair   

o Interface Óptico: SC / Single Mode  

o Comprimento de onda óptica: 1310nm 

• Velocidade de par trançado: 

o 10/20Mbps for Half / Full-Duplex 

o 100/200Mbps for Half / Full-Duplex 

o 2000Mbps for Full-Duplex  

• Velocidade de fibra óptica: 2000Mbps for Full-Duplex 

• Cabo de par trançado:  

o 10Base-T: 2-pair UTP Cat. 3, 4,5, up to 100m 

o 100Base-TX: 2-pair UTP Cat. 5, up to 100m 

o 1000Base-T: 4-pair STP Cat 5 up to 100m 

• Cabo de Fibra óptica: 

o 50 / 125µm or 62.5 / 125µm multi-mode fiber cable, up to 220 / 550m 

o 9/125µm single-mode cable, provides long distance for 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 120km (very on fiber 

transceiver or SFP module) 
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• Indicadores de LED: 

o PWR 

o TP LINK / ACT, 1000 

o Fiber LINK / ACT 

o OAM: TS-1000 and IEEE 802.3ah  

o Jumbo Packet Size: 9K  

o Consumo de Energia: 5.6 Watts / 19 BTU (máximo)  

o Entrada de Energia: DC 5V / 2A  

• Deve acompanhar fonte. 

• Garantia mínima de 12 meses do fabricante. 

 

ITEM 06 
Conversor de Mídia 10/100/1000 Tipo 2 
 (TP-Link, Planet, Intelbras) 
Características: 

• Tipo: Multimodo 

• Padrão IEEE 802.3z, 1000Base-SX / 1000Base-LX, IEEE 802.3ab 1000Base-T. 

• 1000Base-SX interface para até 220 metros (Multi-Modo fibra 62.5µm/125£gm) e 550 metros (Multi-Modo 50µm /125µm). 

• Suporte full-duplex para TP e porta fibra 

• Padrão: IEEE802.3z, 1000Base-SX / 1000Base-LX IEEE802.3ab, 1000Base-T 

• Conector:1 TP RJ-45, MDI/ MDI-X auto-detection; 1 Multi-mode fiber-optic SC/LC connectors 

• Taxa de transferência de dados: Par-trançado: 1000Mbps; Fibra-óptica 1000Mbps 

• Suporte Modo Duplex: Par trançado: Auto Negociação para half-duplex, full-duplex; Fibra-óptica: Comente modo Full duplex 

• Comprimento de onda: 1000Base-SX: 850nm 

• LED indicador: PWR, FDX, TPACT, TP LNK, Fibra ACT, Fibra LNK 

• Adaptador de tensão: 5V DC, 1ª 

• Consumo de energia: 5 watt. Max. / 17.1BTU/hr max. 

• Temperatura ambiente: 0 to 50 ºC (operando) 

• Umidade: 5% to 90% (sem condensação) 

• Tipo de Cabo: Par trançado: Categoria 5/5e, 4-par; Fibra-óptica (1000Base-SX): Multi-modo, 62.5/125µm, 50/125µm fibra 

óptica; Fibra ótica (1000Base-LX): mono-modo, 9/125µm 

• Limitações Máximas: 1000Base-T: Categoria 5/5e, 4-par, 100 metros; 1000Base-SX: fibra óptica MM 62.5/125µm, 220 metros 

• Fibra ótica MM 50/125µm, 550 metros; 1000Base-LX: fibra óptica MM 62.5/125µm ou 50/125µm fibra óptica MM até 550 

metros,9/125µm SM cabo de fibra óptica cable, até 10km 

• Deve acompanhar fonte. 

• Garantia mínima de 12 meses do fabricante. 
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ITEM 07 
Desktop Tipo 1 

 
Características: 

1. PROCESSADOR 

1.1. Deve atingir índice de, no mínimo, 12.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU 

Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

1.2. Processador pertencente à geração mais atual disponibilizada pelo fabricante do processador 

 
2. MEMÓRIA PRINCIPAL 

2.1. Deverá ser dotada com tecnologia DDR-4;  

2.2. A memória deverá possuir uma frequência mínima de 2666 MHz;  

2.3. Deverá possuir no mínimo 8 (oito) GB de memória instalada;  

2.4. Possuir no mínimo 02 (dois), bancos de memória;  

2.5. Deverá suportar pelo menos 64GB (trinta e dois gigabytes) de memória; 

 
3. BIOS 

3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright, o 

fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do conjunto 

adquirido; 

3.2.  Desenvolvida de acordo com o padrão se segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade 

da BIOS; 

3.3. BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento;  

3.4. Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;  

3.5. Permite inserir registro de controle patrimonial, em memória não volátil; 

3.6. BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e 

capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager); O fabricante deve possuir 

compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria “Promoters”;  

3.7. Dispõe de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de 

Armazenamento, com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;  

3.8. Possuir sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a saúde do sistema em modo rápido e em modo detalhado, bem 

como diagnóstico na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os seguintes itens: 

3.8.1. Alto-falante interno; 

3.8.2. Unidades de Armazenamento; 

3.8.3. Funcionalidade de portas USB; 

3.8.4. Processador; 

3.8.5. Memória RAM; 

3.8.6. A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento 

durante o período de vigência da garantia; 
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3.9. Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao 

equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta 

ferramenta não seja nativa da BIOS, deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento; 

 
4. PLACA-MÃE 

4.1. Deverá ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não sendo produzida em regime de OEM ou 

personalizada; 

4.2. Deverá possuir no mínimo 02 slots M.2;  

4.3. Deverá possuir no mínimo 02 slots PCI Express; 

4.4. No mínimo 1 (um) slot deverá atender as especificações PCIe x16; 

4.5. O equipamento deverá possuir no mínimo 08 portas USB, conforme especificação abaixo: 

4.5.1. Possuir 04 portas USB 3.1/3.2 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 

4.5.2. Possuir 04 portas USB 2.0, nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 

4.5.3. No conjunto das portas USB 3.1, poderão ser fornecidas até 02 portas USB 3.1 Tipo-C. 

4.6. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia;  

4.7. Deverá possuir número de série registrado na BIOS;  

4.8. O chipset pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado;  

 
5. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 

5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA-3, com taxa transferência de 6.0 Gb/s;  

5.2. Deverá ser fornecido com uma unidade de estado sólido SSD PCIe NVMe com capacidade mínima de 256GB;  

5.3. Retenção de mídia: Deverá permitir que, por questão de segurança, a instituição/órgão retenha a devolução de discos rígidos 

defeituosos que tenham sido repostos.  Deverá ser comprovado por documento do fabricante. 

 
6. CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET 

6.1. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede;  

6.2. Deverá possuir suporte a PXE (Preboot Execution Environment); 

6.3. Capacidade de operar no modo Full-duplex;  

6.4. Conector RJ-45 fêmea; 

 

7. CONTROLADORA DE VÍDEO 

7.1. Integrada ao processador; 

7.2. Deve suportar a resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz;  

7.3. Deve possuir dois conectores de vídeo, sendo um no padrão DisplayPort e o outro HDMI, podendo ser entregue via adaptador;  

7.4. Suporte a DirectX 12, OpenGL 4.5; 

7.5. Suporte a 03 monitores simultaneamente. 
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8. CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION 

8.1. Integrada à placa mãe; 

8.2. Conectores frontais para Headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo; 

8.3. Alto falante integrado ao gabinete. Não sendo aceito nenhum tipo de adaptação; 

 
9. GABINETE 

9.1. Gabinete deverá ser no formato “SFF - Small Form Factor”; 

9.2. Permite a abertura do equipamento sem a utilização de ferramentas (tool less), sendo aceito a utilização de parafusos 

recartilhados; 

9.3. 1 baia interna para disco rígido de 2,5 ou 3,5 polegadas; 

9.4. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, capaz de suportar a configuração máxima suportada pelo 

equipamento ofertado, com eficiência mínima de 92% quando em 50% de carga de trabalho (80 Plus Platinum) sendo 

conferido https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx; 

9.5. Possui sensor de intrusão; 

9.6. Deverá possuir slot de segurança do tipo “Kensington”, o cabo não deverá ser ofertado. 

 

10. MONITOR 

10.1. Monitor deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado, podendo ser em regime de OEM. 

10.2. Tela antireflexiva, 100% plana de LED de 19,5 polegadas ou superior; 

10.3. Giro de 90 graus (retrato/paisagem);  

10.4. Ajuste de altura mínimo de 10 cm; 

10.5. Deverá possuir ajustes de inclinação; 

10.6. Resolução de 1600x900 a uma frequência horizontal de 60Hz ou superior; 

10.7. Angulo de visão de 160° tanto na vertical quanto na horizontal; 

10.8. Contraste típico de 1.000:1; 

10.9. Tempo de resposta máximo de 8 ms; 

10.10. Deverá possuir conectores do tipo DisplayPort, HDMI e VGA; 

10.11. 02 (duas) interfaces USB, do tipo 3.0 laterais; 

10.12. Certificações EnergyStar e TCO; 

10.13. Deve possuir OSD (On-screen Display) através do qual seja possível realizar ajuste de brilho, ajuste de contraste, 

seleção de interface de vídeo, ajuste de cores, aspecto, posições horizontal e vertical e configurações de energia; 

10.14. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento; 

10.15. A garantia do monitor deverá cobrir ainda o reparo ou substituição do monitor no caso do aparecimento de deadpixel 

(apenas 3 (três) pixels queimados) e deverá possuir o mesmo período de garantia do microcomputador ofertado; 
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11. TECLADO E MOUSE 

11.1. O teclado deve permitir a mudança de inclinação;  

11.2. Deve possuir o cabo para conexão ao microcomputador com interface USB;  

11.3. Bloco numérico separado das demais teclas;  

11.4. O mouse deve possuir 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 1000 dpi;  

11.5. Deve possuir o cabo para conexão ao microcomputador com interface USB; 

11.6. O teclado e mouse deverá ser da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido;  

11.7. O equipamento ofertado deverá acompanhar mousepad; 

 
12. SISTEMA OPERACIONAL 

12.1. Deverá acompanhar licença do tipo OEM do Windows 10 Professional 64 bits em Português do Brasil. 

 
13. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS (Apresentar Documentação) 

13.1. O equipamento (marca e modelo) deve constar no “Windows catalog” da Microsoft, na mesma versão do Sistema Operacional 

que será entregue com o equipamento. A comprovação deverá ser entregue juntamente com a proposta; 

13.2. O modelo ofertado deve estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances);  

13.3. O modelo ofertado deve possuir certificação EPEAT GOLD (comprovado através do link www.EPEAT.net);  

13.4. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001;  

13.5. O fabricante do referido equipamento, objeto deste edital, deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida OHSAS 

18001, para garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de seus 

funcionários e investimentos ambientais.  

13.6. Os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados ao público residencial;  

13.7. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega;  

13.8. O FABRICANTE consta como membro do TCG na categoria promoter comprovado através do link: 

https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/; 

13.9. O FABRICANTE ofertado deverá possuir o nome presente na diretiva Distributed Management Task Force (DMTF), na 

categoria “Board” (https://www.dmtf.org/about/list);  

13.10. Deverá apresentar o catálogo oficial do fabricante onde poderá ser conferido todas as características exigidas para o 

item. O licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser 

públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante.  

 
14. SUPORTE E GARANTIA 

14.1. Os equipamentos deverão ter garantia do fabricante por um período mínimo de 36 meses com atendimento no local (on-

site);  

14.2. O licitante deverá informar o part number do serviço de garantia estendida, na sua proposta comercial; 

14.3. Durante o período de garantia, assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo FABRICANTE ou rede de 

assistência por ela informada;  

14.4. O fabricante do equipamento deve possuir assistência técnica autorizada em Aracaju. O licitante deverá comprovar, 

informando telefone e endereço da mesma. 
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ITEM 08 
Desktop Tipo 2 

 
Características: 

1. PROCESSADOR 

1.1. Deve atingir índice de, no mínimo, 16.400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark 

CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

1.2. Processador pertencente à geração mais atual disponibilizada pelo fabricante do processador. 

 
2. MEMÓRIA PRINCIPAL 

2.1. Deverá ser dotada com tecnologia DDR-4;  

2.2. A memória deverá possuir uma frequência mínima de 2666 MHz;  

2.3. Deverá possuir no mínimo 16 (dezesseis) GB de memória instalada;  

2.4. Possuir no mínimo 02 (dois), bancos de memória;  

2.5. Deverá suportar pelo menos 64GB (trinta e dois gigabytes) de memória; 

 
3. BIOS 

3.1. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright, o 

fabricante do computador deverá possuir livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade do 

conjunto adquirido; 

3.2.  Desenvolvida de acordo com o padrão se segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade 

da BIOS; 

3.3. BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio de software de gerenciamento;  

3.4. Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;  

3.5. Permite inserir registro de controle patrimonial, em memória não volátil; 

3.6. BIOS português ou inglês, desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), 

e capturáveis pela aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager); O fabricante deve possuir 

compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria “Promoters”;  

3.7. Dispõe de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de 

Armazenamento, com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;  

3.8. Possuir sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a saúde do sistema em modo rápido e em modo detalhado, 

bem como diagnóstico na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os seguintes itens: 

3.8.1. Alto-falante interno; 

3.8.2. Unidades de Armazenamento; 

3.8.3. Funcionalidade de portas USB; 

3.8.4. Processador; 

3.8.5. Memória RAM; 

3.8.6. A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento 

durante o período de vigência da garantia; 
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3.9. Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao 

equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta 

ferramenta não seja nativa da BIOS, deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento; 

 
4. PLACA-MÃE 

4.1. Deverá ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não sendo produzida em regime de OEM ou 

personalizada; 

4.2. Deverá possuir no mínimo 02 slots M.2;  

4.3. Deverá possuir no mínimo 02 slots PCI Express; 

4.4. No mínimo 1 (um) slot deverá atender as especificações PCIe x16; 

4.5. O equipamento deverá possuir no mínimo 08 portas USB, conforme especificação abaixo: 

4.5.1. Possuir 04 portas USB 3.1/3.2 nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 

4.5.2. Possuir 04 portas USB 2.0, nativas, não sendo utilizado hubs, placas ou adaptadores; 

4.5.3. No conjunto das portas USB 3.1, poderão ser fornecidas até 02 portas USB 3.1 Tipo-C. 

4.6. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; 

4.7. Deverá possuir número de série registrado na BIOS;  

4.8. O chipset pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado;  

 

5. UNIDADE DE ARMAZENAMENDO DE DADOS 

5.1. Controladora de discos integrada à placa mãe, padrão SATA-3; 

5.2. Deverá ser fornecido com uma unidade de estado sólido SSD PCIe NVMe com capacidade mínima de 256GB;  

5.3. Retenção de mídia: Deverá permitir que, por questão de segurança, a instituição/órgão retenha a devolução de discos 

rígidos defeituosos que tenham sido repostos.  Deverá ser comprovado por documento do fabricante. 

 
6. CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET 

6.1. Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com reconhecimento automático da velocidade da rede;  

6.2. Deverá possuir suporte a PXE (Preboot Execution Environment); 

6.3. Capacidade de operar no modo Full-duplex;  

6.4. Conector RJ-45 fêmea; 

 
7. CONTROLADORA DE VÍDEO 

7.1. Integrada ao processador, capaz de alocar metade da memória RAM disponível de forma dinâmica ou dedicada com no 

mínimo 4GB de memória GDDR5; 

7.2. Deve suportar a resolução mínima de 1920 x 1080 @ 60 Hz;  

7.3. Deve possuir dois conectores de vídeo, sendo um no padrão DisplayPort e o outro HDMI podendo ser entregue via 

adaptador;  

7.4. Suporte a DirectX 12, OpenGL 4.5; 



 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

 Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

Tel.: (79) 3226-7402 – Fax: (079) 3226-7463 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 

 

7.5. Suporte a 03 monitores simultaneamente. 

 
8. CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION 

8.1. Integrada à placa mãe; 

8.2. Conectores frontais para Headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo; 

8.3. Alto falante integrado ao gabinete. Não sendo aceito nenhum tipo de adaptação; 

 
9. GABINETE 

9.1. Gabinete deverá ser no formato “SFF - Small Form Factor”; 

9.2. Permite a abertura do equipamento sem a utilização de ferramentas (tool less), sendo aceito a utilização de parafusos 

recartilhados; 

9.3. 1 baia interna para disco rígido de 2,5 ou 3,5 polegadas; 

9.4. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, capaz de suportar a configuração máxima suportada pelo 

equipamento ofertado, com eficiência mínima de 92% quando em 50% de carga de trabalho (80 Plus Platinum) sendo 

conferido https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx; 

9.5. Deverá possuir slot de segurança do tipo “Kensington”, o cabo não deverá ser ofertado. 

 

10. MONITOR 

10.1. Monitor deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado, podendo ser em regime de OEM. 

10.2. Tela antireflexiva, 100% plana de LED de 19,5 polegadas ou superior; 

10.3. Giro de 90 graus (retrato/paisagem);  

10.4. Ajuste de altura de 10 cm; 

10.5. Deverá possuir ajustes de inclinação; 

10.6. Resolução de 1600x900 a uma frequência horizontal de 60Hz ou superior; 

10.7. Angulo de visão de 160° tanto na vertical quanto na horizontal; 

10.8. Contraste típico de 1.000:1; 

10.9. Tempo de resposta máximo de 8 ms; 

10.10. Deverá possuir conectores do tipo DisplayPort, HDMI e VGA; 

10.11. 02 (duas) interfaces USB, do tipo 3.0 laterais; 

10.12. Certificações EnergyStar e TCO; 

10.13. Deve possuir OSD (On-screen Display) através do qual seja possível realizar ajuste de brilho, ajuste de contraste, 

seleção de interface de vídeo, ajuste de cores, aspecto, posições horizontal e vertical e configurações de energia; 

10.14. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento; 

10.15. A garantia do monitor deverá cobrir ainda o reparo ou substituição do monitor no caso do aparecimento de 

deadpixel (apenas 3 (três) pixels queimados) e deverá possuir o mesmo período de garantia do microcomputador ofertado; 
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11. TECLADO E MOUSE 

11.1. O teclado deve permitir a mudança de inclinação;  

11.2. Deve possuir o cabo para conexão ao microcomputador com interface USB;  

11.3. Bloco numérico separado das demais teclas;  

11.4. O mouse deve possuir 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 1000 dpi;  

11.5. Deve possuir o cabo para conexão ao microcomputador com interface USB; 

11.6. O teclado e mouse deverá ser da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido;  

11.7. O equipamento ofertado deverá acompanhar mousepad; 

 
12. SISTEMA OPERACIONAL 

12.1. Deverá acompanhar licença do tipo OEM do Windows 10 Professional 64 bits em português do Brasil. 

 
13. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS (Apresentar Documentação) 

13.1. O equipamento (marca e modelo) deve constar no “Windows catalog” da Microsoft, na mesma versão do Sistema 

Operacional que será entregue com o equipamento. A comprovação deverá ser entregue juntamente com a proposta; 

13.2. O modelo ofertado deve estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances);  

13.3. O modelo ofertado deve possuir certificação EPEAT GOLD (comprovado através do link www.EPEAT.net);  

13.4. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001;  

13.5. O fabricante do referido equipamento, objeto deste edital, deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida 

OHSAS 18001, para garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de seus 

funcionários e investimentos ambientais.  

13.6. Os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados ao público residencial;  

13.7. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega;  

13.8. O FABRICANTE consta como membro do TCG na categoria promoter comprovado através do link: 

https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/; 

13.9. O FABRICANTE ofertado deverá possuir o nome presente na diretiva Distributed Management Task Force (DMTF), na 

categoria “Board” (https://www.dmtf.org/about/list);  

13.10. Deverá apresentar o catálogo oficial do fabricante onde poderá ser conferido todas as características exigidas para 

o item. O licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente 

ser públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante.  

 
14. SUPORTE E GARANTIA 

14.1. Os equipamentos deverão ter garantia do fabricante por um período mínimo de 36 meses com atendimento no local (on-

site);  

14.2. O licitante deverá informar o part number do serviço de garantia estendida, na sua proposta comercial; 

14.3. Durante o período de garantia, assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo FABRICANTE ou rede de 

assistência por ela informada;  

14.4. O fabricante do equipamento deve possuir assistência técnica autorizada em Aracaju. O licitante deverá comprovar, 

informando telefone e endereço da mesma. 



 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

 Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

Tel.: (79) 3226-7402 – Fax: (079) 3226-7463 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 

 

 
ITEM 09 
Impressora Tanque de Tinta 
 (Epson Multifuncional EcoTank L3150) 
Características: 

1. IMPRESSÃO 

1.1. Deverá ser do tipo Multifuncional, ou seja, possuir as seguintes funções: imprimir, digitalizar e copiar; 

1.2. Método de Impressão: Jato de tinta de 4 (quatro) cores; 

1.3. Linguagem da impressora: ESC / PR;  

1.4. Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi;  

1.5. Velocidade de impressão:  

1.5.1.  A4 simplex (Preto): 33ppm; 

1.5.2.  A4 simplex (Cor): 15ppm. 

 
2. CÓPIA 

2.1. Quantidade de cópias: 1-20; 

2.2. Tamanho máximo da cópia: A4 Carta. 

 

3. SCANNER 

3.1. Tipo de scanner: scanner de imagem colorida; 

3.2. Resolução óptica: 1200 dpi; 

3.3. Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi; 

3.4. Área de digitalização: 21,6 x 29,7 cm; 

 

4. MANUSEIO DO PAPEL 

4.1. Número de bandejas de papel: 1(uma); 

4.2. Capacidade padrão de entrada de papel: 100 folhas, A4 Papel comum;  

4.3. Tamanho do Papel: Carta, A4, B5, A5, A6, B6, Envelopes 10, DL, C6. 

 

5. SISTEMAS OPERACIONAIS 

5.1. Compatibilidade com os sistemas operacionais: Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 

(32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8. 

6. Deve possuir as seguintes CONEXÕES 

6.1. USB 2.0; 

6.2. Wi-Fi (802.11 b/g/n). 

 

7. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: 

7.1. Deve cumprir com as normas RoHS; 

 

8. DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO: 

8.1. Manual de instalação; 

8.2. CD-ROM com drivers; 

8.3. Cabo de energia; 

8.4. Cabo USB; 

8.5. Suprimentos: 

8.5.1. 1 (uma) garrafa com tinta preta; 

8.5.2. 1 (uma) garrafa com tinta magenta;  

8.5.3. 1 (uma) garrafa com tinta amarela;  

8.5.4. 1 (uma) garrafa com tinta ciano; 

 

9. GARANTIA 

9.1. Garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante; 

9.2. Declaração do Fornecedor informando que possui assistência técnica credenciada em Aracaju/SE, fazendo a indicação 

da mesma e comprovando através do site do Fabricante. 
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ITEM 10 
Notebook Tipo 1 

 
Características: 

1. PROCESSADOR  

1.1. Deve atingir índice de, no mínimo, 6.790 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU 

Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

1.2. Processador pertencente à geração mais atual disponibilizada pelo fabricante do processador. 

 
2. MEMÓRIA PRINCIPAL 

2.1. Possuir 8GB DDR4 2.400 MHz em um único pente de 8GB; 

2.2. Permitir expansão de memória para no mínimo 16GB 2.400 MHz ou superior. 

 
3. BIOS 

3.1. Desenvolvida de acordo com o padrão se segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade 

da BIOS; 

3.2. O equipamento possui BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou tem direitos 

copyright sobre essa BIOS atestado pelo fabricante da BIOS. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright, o 

fabricante da BIOS deverá atestar que o fabricante do notebook possui livre direito de edição sobre a mesma, garantindo 

assim adaptabilidade e manutenabilidade do conjunto adquirido; 

3.3. O fabricante do equipamento disponibiliza em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 

3.4. A BIOS possui campo com o número de série do equipamento e campo editável que permite inserir identificação 

customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento; 

3.5. Possui chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0 ou superior; 

3.6. Possui opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; 

3.7. Suporta a atualizações de BIOS através do Windows; 

3.8. Suporta configuração de senhas na BIOS a três níveis: administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot do 

Sistema Operacional e à própria BIOS; 

3.9. Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; 

3.10. Possui sistema integrado de diagnóstico que permite verificar a saúde do sistema, bem como diagnóstico na BIOS em 

modo gráfico, capaz de verificar os seguintes itens: 

3.10.1. Saídas de vídeo; 

3.10.2. Alto-falante interno; 

3.10.3. Unidades de Armazenamento; 

3.10.4. Boot do sistema operacional; 

3.10.5. Funcionalidade de portas USB; 

3.10.6. Interface gráfica; 

3.10.7. Processador; 

3.10.8. Memória RAM; 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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3.10.9. Bateria; 

3.10.10. A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do 

equipamento durante o período de vigência da garantia; 

3.11. Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao 

equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta 

ferramenta não seja nativa da BIOS, deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento; 

 
4. CHIPSET E PLACA-MÃE 

4.1. O chipset pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado; 

4.2. Possui 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR4 de 2.400 MHz ou superior; 

4.3. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento; 

 
5. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

5.1. Dispositivo de armazenamento em estado sólido (SSD) PCIe NVMe com volume mínimo de 256GB; 

5.2. Retenção de mídia: Deverá permitir que, por questão de segurança, a instituição/órgão retenha a devolução de discos 

rígidos defeituosos que tenham sido repostos.  Deverá ser comprovado por documento do fabricante. 

 
6. INTERFACES DE I/O 

6.1. Monitor: LED widescreen, tamanho máximo de 14 polegadas, resolução de 1366 x 768 pixels (alta definição) e antirreflexo; 

6.2. 01 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI ou DisplayPort, devendo ser entregue adaptador DisplayPort/HDMI em 

caso de saída única DisplayPort; 

6.3. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ autofalante podendo ser do tipo combo; 

6.4. 03 (dois) conectores USB, sendo ao menos 01 (uma) compatível com USB 3.1; 

6.5. 01 (um) conector USB tipo C; 

6.6. 01 (um) conector padrão rj-45 integrado a interface de rede gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits; 

6.7. Rede integrada wireless IEEE 802.11ac, IEEE 802.11abgn dual band podendo operar nas bandas 2.4GHz e 5GHz; 

6.8. Wireless Bluetooth 5.0 ou superior; 

6.9. Webcam integrada ao gabinete; 

6.10. Microfone integrado ao gabinete. 

 
7. GABINETE 

7.1. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 

7.2. Possui 02 (dois) alto-falantes interno com potência suportada de 2 Watts por canal; 

7.3. Áudio: som estéreo integrado; 

7.4. Bateria com capacidade mínima de 40WHr; 

7.5. Alimentação: fonte ac externa 100-240v seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de 

alimentação no padrão brasileiro; 

7.6. Teclado e touch-pad: Teclado ABNT2 com Touch-pad com dois botões e função rolagem (scroll); 
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7.7. Leitor de impressão digital; 

7.8. Função backlight (iluminação traseira) para ambientes escuros;  

7.9. Características físicas: peso máximo 1,85 kg com bateria; 

7.10. Altura máxima de 2,1cm com bateria; 

7.11. Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, estão 

disponíveis para download no web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do 

usuário, e são facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete; 

 

8. SISTEMA OPERACIONAL 

8.1. Deverá acompanhar licença do tipo OEM do Windows 10 Professional 64 bits em português do Brasil. 

 
9. ACESSÓRIOS 

9.1. Acompanhar mochila, própria para transporte de notebook:  

9.2. Possui compartimentos acolchoados e forrados para armazenar acessórios e suporta equipamentos de até 15.6”. Possuir 

alça para os dois ombros; A mochila ofertada deverá ser resistente a água; 

9.3. Mouse Sem Fio do mesmo fabricante do notebook. 

 

10. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS 

10.1. O equipamento ofertado deve constar no “Windows Catalog” da Microsoft na categoria na mesma versão do Sistema 

Operacional que será entregue com o equipamento;  

10.2. O modelo ofertado deve estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances);  

10.3. O modelo ofertado deve possuir certificação EPEAT BRONZE (comprovado através do link www.EPEAT.net);  

10.4. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001;  

10.5. O fabricante do referido equipamento, objeto deste edital, deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida 

OHSAS 18001, para garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de seus 

funcionários e investimentos ambientais.  

10.6. Os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados ao público residencial;  

10.7. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega;  

10.8. O FABRICANTE consta como membro do TCG na categoria promoter comprovado através do link: 

https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/; 

10.9. O FABRICANTE ofertado deverá possuir o nome presente na diretiva Distributed Management Task Force (DMTF), na 

categoria “Board” (https://www.dmtf.org/about/list);  

10.10. Deverá apresentar o catálogo oficial do fabricante onde poderá ser conferido todas as características exigidas para 

o item. O licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente 

ser públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante.  

 
11. SUPORTE E GARANTIA 

11.1. Os equipamentos deverão ter garantia do fabricante por um período mínimo de 36 meses com atendimento no local (on-
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site); 

11.2. Garantia da bateria de no mínimo 36 meses do fabricante do equipamento; 

11.3. O licitante deverá informar o part number dos serviços de garantia estendida, na sua proposta comercial; 

11.4. Durante o período de garantia, assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo FABRICANTE ou rede de 

assistência por ela informada; 

11.5. O fabricante do equipamento deve possuir assistência técnica autorizada em Aracaju. O licitante deverá comprovar, 

informando telefone e endereço da mesma. 

 
 
ITEM 11 
Notebook Tipo 2  

 
Características: 

1. PROCESSADOR  

1.1. Deve atingir índice de, no mínimo, 6.790 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU 

Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

1.2. Processador pertencente à geração mais atual disponibilizada pelo fabricante do processador. 

 
2. MEMÓRIA PRINCIPAL 

2.1. Possuir 16GB DDR4 2.400 MHz em pentes de 8GB; 

2.2. Permitir expansão de memória para no mínimo 16GB 2.400 MHz ou superior. 

 
3. BIOS 

3.1. Desenvolvida de acordo com o padrão se segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade 

da BIOS; 

3.2. O equipamento possui BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou tem direitos 

copyright sobre essa BIOS atestado pelo fabricante da BIOS. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright, o 

fabricante da BIOS deverá atestar que o fabricante do notebook possui livre direito de edição sobre a mesma, garantindo 

assim adaptabilidade e manutenabilidade do conjunto adquirido; 

3.3. O fabricante do equipamento disponibiliza em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 

3.4. A BIOS possui campo com o número de série do equipamento e campo editável que permite inserir identificação 

customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento; 

3.5. Possui chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0 ou superior; 

3.6. Possui opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; 

3.7. Suporta a atualizações de BIOS através do Windows; 

3.8. Suporta configuração de senhas na BIOS a três níveis: administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot do 

Sistema Operacional e à própria BIOS; 

3.9. Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; 

3.10. Possui sistema integrado de diagnóstico que permite verificar a saúde do sistema, bem como diagnóstico na BIOS em 

modo gráfico, capaz de verificar os seguintes itens: 

3.10.1. Saídas de vídeo; 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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3.10.2. Alto-falante interno; 

3.10.3. Unidades de Armazenamento; 

3.10.4. Boot do sistema operacional; 

3.10.5. Funcionalidade de portas USB; 

3.10.6. Interface gráfica; 

3.10.7. Processador; 

3.10.8. Memória RAM; 

3.10.9. Bateria; 

3.10.10. A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do 

equipamento durante o período de vigência da garantia; 

3.11. Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao 

equipamento, desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Caso esta 

ferramenta não seja nativa da BIOS, deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento; 

 
4. CHIPSET E PLACA-MÃE 

4.1. O chipset pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado; 

4.2. Possui 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR4 de 2.400 MHz ou superior; 

4.3. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento; 

 
5. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

5.1. Dispositivo de armazenamento em estado sólido (SSD) PCIe NVMe com volume mínimo de 256GB; 

5.2. Retenção de mídia: Deverá permitir que, por questão de segurança, a instituição/órgão retenha a devolução de discos 

rígidos defeituosos que tenham sido repostos.  Deverá ser comprovado por documento do fabricante. 

 
6. INTERFACES DE I/O 

6.1. Monitor: LED widescreen, tamanho máximo de 14 polegadas, resolução de 1366 x 768 pixels (alta definição) e antirreflexo; 

6.2. 01 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI ou DisplayPort, devendo ser entregue adaptador DisplayPort/HDMI em 

caso de saída única DisplayPort; 

6.3. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ autofalante podendo ser do tipo combo; 

6.4. 03 (dois) conectores USB, sendo ao menos 01 (uma) compatível com USB 3.1; 

6.5. 01 (um) conector USB tipo C; 

6.6. 01 (um) conector padrão rj-45 integrado a interface de rede gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits; 

6.7. Rede integrada wireless IEEE 802.11ac, IEEE 802.11abgn dual band podendo operar nas bandas 2.4GHz e 5GHz; 

6.8. Wireless Bluetooth 5.0 ou superior; 

6.9. Webcam integrada ao gabinete; 

6.10. Microfone integrado ao gabinete. 
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7. GABINETE 

7.1. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 

7.2. Possui 02 (dois) alto-falantes interno com potência suportada de 2 Watts por canal; 

7.3. Áudio: som estéreo integrado; 

7.4. Bateria com capacidade mínima de 40WHr; 

7.5. Alimentação: fonte ac externa 100-240v seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de 

alimentação no padrão brasileiro; 

7.6. Teclado e touch-pad: Teclado ABNT2 com Touch-pad com dois botões e função rolagem (scroll); 

7.7. Leitor de impressão digital; 

7.8. Função backlight (iluminação traseira) para ambientes escuros;  

7.9. Características físicas: peso máximo 1,85 kg com bateria; 

7.10. Altura máxima de 2,1cm com bateria; 

7.11. Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, estão 

disponíveis para download no web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do 

usuário, e são facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta 

permanente afixada no gabinete; 

 

8. SISTEMA OPERACIONAL 

8.1. Deverá acompanhar licença do tipo OEM do Windows 10 Professional 64 bits em português do Brasil. 

 
9. ACESSÓRIOS 

9.1. Acompanhar mochila, própria para transporte de notebook:  

9.2. Possui compartimentos acolchoados e forrados para armazenar acessórios e suporta equipamentos de até 15.6”. Possuir 

alça para os dois ombros; A mochila ofertada deverá ser resistente a água; 

9.3. Mouse Sem Fio do mesmo fabricante do notebook. 

 

10. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS 

10.1. O equipamento ofertado deve constar no “Windows Catalog” da Microsoft na categoria na mesma versão do Sistema 

Operacional que será entregue com o equipamento;  

10.2. O modelo ofertado deve estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances);  

10.3. O modelo ofertado deve possuir certificação EPEAT BRONZE (comprovado através do link www.EPEAT.net);  

10.4. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001;  

10.5. O fabricante do referido equipamento, objeto deste edital, deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida 

OHSAS 18001, para garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade e segurança do bem-estar de seus 

funcionários e investimentos ambientais.  

10.6. Os equipamentos deverão pertencer à linha corporativa não sendo aceitos equipamentos destinados ao público residencial;  

10.7. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso e ser produzidos em série na época da entrega;  

10.8. O FABRICANTE consta como membro do TCG na categoria promoter comprovado através do link: 
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https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/; 

10.9. O FABRICANTE ofertado deverá possuir o nome presente na diretiva Distributed Management Task Force (DMTF), na 

categoria “Board” (https://www.dmtf.org/about/list);  

10.10. Deverá apresentar o catálogo oficial do fabricante onde poderá ser conferido todas as características exigidas para 

o item. O licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente 

ser públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante.  

 
11. SUPORTE E GARANTIA 

11.1. Os equipamentos deverão ter garantia do fabricante por um período mínimo de 36 meses com atendimento no local (on-

site); 

11.2. Garantia da bateria de no mínimo 36 meses do fabricante do equipamento; 

11.3. O licitante deverá informar o part number dos serviços de garantia estendida, na sua proposta comercial; 

11.4. Durante o período de garantia, assistência técnica deverá ser prestada diretamente pelo FABRICANTE ou rede de 

assistência por ela informada; 

11.5. O fabricante do equipamento deve possuir assistência técnica autorizada em Aracaju. O licitante deverá comprovar, 

informando telefone e endereço da mesma. 

 
 
ITEM 12 
Projetor Multimídia 

 
Características: 

1. Saída: Saída de Som (W): 1W; 

2. Resolução: XGA (1024 x 768 Pixels); 

3. Contraste: 5000:1; 

4. Alimentação: 100-240W AC (voltagem automática); 

5. Possuir Ajuste de altura; 

6. Possuir Controle Remoto; 

7. Possuir saída de áudio; 

8. Incluir Maleta de guarda e transporte; 

9. Descrição da Lâmpada:  

9.1. Vida útil (H): até 5000 horas em modo econômico; 

9.2. Luminosidade Mínima (ANSI lumens): 3.000. 

10. Conectividade mínimas: 

10.1. Monitor Out(VGA); 

10.2. Computador (VGA); 
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10.3. HDMI; 

10.4. USB Tipo A; 

10.5. USB tipo B. 

DECLARAÇÕES, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

11. Declaração do Fornecedor informando que possui assistência técnica credenciada em Aracaju/SE, fazendo a indicação 

da mesma e comprovando através do site do Fabricante; 

12. Declaração do Fornecedor comprovando que a garantia mínima ofertada para o produto é 03 anos para o projetor e 90 

dias para lâmpada. 

13. Apresentar catálogo oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as características exigidas para o item. 

14. A licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser 

públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante. 

 
 
ITEM 13 
SSD Tipo 1 

 
Características: 

1. O disco deve ser do tipo SSD (Solid State Drive); 

2. Deve possuir o tamanho de 2,5 polegadas; 

3. A conexão padrão deve SATA-3, com compatibilidade com versões anteriores; 

4. Deve possuir taxa de transferência mínima de 6.0 Gb/s; 

5. Deve possuir capacidade mínima de 240 GB; 

6. MTTF/MTBF: 1 milhão de horas (mínimo); 

7. A taxa de leitura deve ser no mínimo 540 MB/s; 

8. A taxa de gravação deve ser no mínimo 465 MB/s; 

9. Temperatura de operação: 0° C até 70°C; 

10. Certificações: CE, FCC e RCM; 

11. Deve possuir garantia mínima de 12 meses do fabricante. 

 
 
ITEM 14 
SSD Tipo 2 

 
Características: 

1. Interface: SATA 6GB/s; 

2. Capacidade: 120GB; 
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3. Fator de forma: M.2 2230/2280; 

4. Performance: Leitura sequencial até: 545MB/s; 

5. Temperatura de operação: 0°C ~ + 70°C; 

6. Temperatura de armazenamento: -40°C ~ + 85°C; 

7. MTTF/MTBF: 1 milhão de horas (mínimo); 

8. Certificações: CE, FCC e RCM; 

9. Deve possuir garantia mínima de 12 meses do fabricante. 

 
 
ITEM 15 
Pontos de acesso Indoor Dual Band Wireless com fonte POE 
Ruckus r610 
Características: 

1. PONTO DE ACESSO 802.11ac WAVE 2 DUAL-BAND INDOOR. 

2. Deverá ser compatível com a Controladora Ruckus ZD3025 – versão 9.13.3.0 build 164. 

3. Especificações gerais: 

3.1. Deverá ser do mesmo fabricante do controlador WLAN. 

3.2. Deverá possuir estrutura que permita a utilização do equipamento em locais internos, com fixação em teto e parede. 

3.3. Deverá ser apresentado o certificado dentro do prazo de validade referente à homologação da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) para o produto, com data anterior à publicação do edital, conforme a resolução 242.  Não 

serão aceitos protocolos de entrada ou outros documentos diferentes do certificado, uma vez que eles não garantem o 

fornecimento de equipamentos homologados e em conformidade com as leis brasileiras. 

3.4. Deverá ser apresentado certificado válido de interoperabilidade fornecido pela Wi-Fi Alliance na categoria de Enterprise 

Access Point. 

3.5. Deve possuir a certificação IEC 61373 para uso em ambientes sujeitos à vibração e impactos. 

3.6. Deve ser compatível com o padrão UL 2043, o qual regula os componentes dos materiais com o intuito de proteger contra 

danos causados por fogo, bem como pela fumaça. 

3.7. Suportar, no mínimo, 500 (quinhentos) usuários wireless simultâneos, sem nenhum tipo de licença adicional. 

3.8. Possuir suporte a pelo menos 16 (dezesseis) SSIDs por ponto de acesso. 

3.9. Possibilitar alimentação elétrica local via fonte de alimentação com seleção automática de tensão (100-240V) e via padrão 

PoE (IEEE 802.3af ou 802.3at). 

3.10. Deverá ser fornecido fonte Poe 10/100/1000 Mbps do mesmo fabricante do Access point. 

3.11. Deve suportar temperatura de operação entre 0°C a 40°C. 

3.12. O equipamento ofertado não deverá possuir antenas aparentes externas ao ponto de acesso, evitando desta forma que 

elas sejam removidas, o que ocasionaria na degradação do desempenho da rede sem fio. 
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3.13. Deverá possuir 2 (duas) interfaces 1 GbE, utilizando conector RJ-45, para conexão à rede local. 

3.14. Deverá suportar Link Aggregation Control Protocol (LACP) para agregação das interfaces ethernet. 

3.15. Deverá possuir ao menos uma porta USB para inserção de módulo IoT (BLE ou ZigBee). 

3.16. Deverá possuir LEDs para a indicação do status da alimentação do ponto de acesso, rádios de 2.4 GHz e 5 GHz, operação 

em Mesh e gerenciamento via controladora. 

3.17. Deverá ser fornecido com todas as funcionalidades de segurança, incluindo WIPS/WIDS, e Wi-Fi Mesh habilitadas. 

3.18. Deverá ser fornecido com a versão mais recente de software. 

3.19. Deve ser compatível com IPv4 e IPv6. 

4. Características dos rádios: 

4.1. O ponto de acesso deverá atender aos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac 

Wave1 e Wave2, com operação nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz de forma simultânea. 

4.2. Implementar as seguintes taxas de transmissão com fallback automático: IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 e 1 Mbps, IEEE 802.11a e 

IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps, IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 450 Mbps e IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps a 1300 

Mbps. 

4.3. Deverá possuir antenas internas e integradas com padrão de irradiação omnidirecional compatíveis com as frequências de 

rádio dos padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac, com ganhos de, no 

mínimo, 3 dBi para 5GHz. 

4.4. Deverá suportar potência agregada de saída, considerando todas as cadeias MIMO, de, no mínimo, 25 dBm na frequência 

de 5 GHz e 27 dBm na frequência de 2.4 GHz. 

4.5. Deverá suportar canalização de 20 MHz, 40 MHz e 80 MHz. 

4.6. Deverá possuir mecanismo de rádio com suporte a SU-MIMO e MU-MIMO 3x3 com 3 spatial streams. 

4.7. Deve permitir ajustes dinâmicos do sinal de rádio frequência para otimizar o tamanho da célula de abrangência do ponto de 

acesso. 

4.8. Deve possuir capacidade de selecionar automaticamente o canal de transmissão. 

4.9. Deve suportar os padrões IEEE 802.11r, IEEE 802.11k e IEEE 802.11v. 

5. Serviços, segurança e gerenciamento: 

5.1. Deve permitir controle e gerenciamento pelo controlador WLAN através de Camada 2 ou 3 do modelo OSI. 

5.2. Deve ser capaz de operar no modo Mesh sem adição de novo hardware ou alteração do sistema operacional, sendo que a 

comunicação até o controlador pode ser feita via wireless ou pela rede local. 

5.3. Em caso de falha de comunicação entre os pontos de acesso e o controlador WLAN, os usuários associados à rede sem fio 

devem continuar conectados com acesso à rede. Além disso, deve ser possível que novos usuários se associem à rede 

sem fio utilizando autenticação do tipo IEEE 802.1x mesmo que os pontos de acesso estejam sem comunicação com a 

controladora. 
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5.4. Deve suportar, somente por meio do ponto de acesso em conjunto com o controlador de rede sem fio, a identificação e 

controle de aplicações dos dispositivos clientes conectados ao ponto de acesso, levando em consideração a camada 7 do 

modelo OSI. 

5.5. Deve suportar a configuração de limite de banda por usuário ou por SSID. 

5.6. Deve oferecer suporte a mecanismo de localização e rastreamento de usuários (Location Based Services). 

5.7. Implementar cliente DHCP, para configuração automática de seu endereço IP e implementar também suporte a 

endereçamento IP estático. 

5.8. Deve suportar VLANs conforme o padrão IEEE 802.1Q. 

5.9. Deve suportar atribuição dinâmica de VLAN por usuário. 

5.10. Deve implementar balanceamento de usuários por ponto de acesso. 

5.11. Deve suportar mecanismo que identifique e associe clientes preferencialmente na banda de 5GHz, deixando a banda de 2.4 

GHz livre para dispositivos que trabalhem somente nesta frequência. 

5.12. Deve implementar mecanismo para otimização de roaming entre pontos de acesso. 

5.13. Deve suportar HotSpot 2.0, Captive Portal e WISPr. 

5.14. Deve suportar a utilização de sistema antifurto do tipo Kensington lock ou similar que permita a instalação de um cabo de 

segurança para evitar furto do equipamento. 

5.15. Implementar, pelo menos, os seguintes padrões de segurança wireless: (WPA) Wi-Fi Protected Access, (WPA2) Wi-Fi 

Protected Access 2, (AES) Advanced Encryption Standard, (TKIP) Temporal Key Integrity Protocol, DPSK, IEEE 802.1x e 

IEEE 802.11i. 

5.16. Deverá permitir a criação de filtros de endereços MAC de forma a restringir o acesso à rede sem fio. 

5.17. Deverá permitir a criação de listas de controle de acesso de Camada 3 e 4 do modelo OSI. 

5.18. Deverá ser possível criar políticas de controle com base no tipo ou sistema operacional do dispositivo. 

5.19. Deve permitir habilitar e desabilitar a divulgação do SSID. 

5.20. Deverá implementar autenticação de usuários usando portal de captura; 

5.21. Deve implementar autenticação de usuários usando WISPr e Hotspot 2.0; 

5.22. Deverá suportar funções para análise de espectro. 

5.23. Deve suportar conversão de tráfego multicast para unicast. 

5.24. Permitir a configuração e gerenciamento direto através de navegador padrão (HTTPS), SSH, SNMPv2c, SNMPv3 ou 

através do controlador, a fim de se garantir a segurança dos dados. 

5.25. Permitir que sua configuração seja realizada automaticamente quando este for conectado ao controlador WLAN do mesmo 

fabricante. 
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5.26. Implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN, para configuração de seus parâmetros wireless, 

das políticas de segurança, QoS, autenticação e monitoramento de RF. 

5.27. Permitir que o processo de atualização de software seja realizado manualmente através de interface Web, FTP ou TFTP e 

automaticamente através de controlador WLAN do mesmo fabricante. 

6. Garantia e suporte: O produto ofertado deverá possuir garantia lifetime. 

 
 
ITEM 16 
Licença Microsoft Windows Server 2019 Datacenter + SA (3 anos) 

 
As licenças devem ter a opção de Downgrade para Windows Server 2012 R2 Datacenter. 

Empresa Quantidade 
Part 

Number 
Produto Versão Observação 

SENAI 88 AAA-30380 
Windows Server Datacenter Per 

Core 2 Licenses. License and 
Software Assurance 3 years. 

2019 
Microsoft MPSA-
ACAD LEVEL A 

LIC&MNT 

• Família: WINDOWS SERVER DC CORE. 

• SA = Software Assurance. 

• Deverá ser apresentado atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

em favor da empresa licitante, comprovando que a licitante tenha executado satisfatoriamente serviços de revenda de 

softwares Microsoft® como credenciado LSP – LICENSE SOLUTION PROVIDER, na operacionalização do acordo 

Microsoft® ENTERPRISE AGREEMENT FOR GOVERNMENT, Microsoft® MPSA – Microsoft Products and Services 

Agreement, reservando-se ao SENAI/SE e SESI/SE, o direito de conferir a autenticidade a qualquer tempo. 

• A LICITANTE deve apresentar cópia autenticada de declaração emitida pela Microsoft de que é uma revenda autorizada 

(LSP - Licensing Solution Provider*), demonstrando desta forma, estar habilitada a operacionalizar contratos de 

licenciamento por volume, inclusive para médias e grandes organizações 

o * LSP - Licensing Solutions Provider (Provedor de Soluções de Licenciamento) - Qualificação creditada aos 

parceiros Microsoft para fornecimento de contratos de licenciamento de volume (Select, Enterprise Agreement, 

etc.) para empresas de grande porte e que requer qualificação técnica dos funcionários da parceira Microsoft para 

terem tal qualificação. 

• O licitante deverá apresentar, sempre que solicitado, declaração (ou página na Internet com URL - 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/partners/default.aspx) do fabricante de que a licitante é autorizada a 

operacionalizar contratos corporativos na condição de LSP (License Solution Provider). 

• A LICITANTE deverá, obrigatoriamente, apresentar cópia autenticada de declaração emitida pela Microsoft de que possui as 

seguintes competências técnicas, em nível GOLD:  

o Cloud Productivity;  

o Communications;  

o Messaging. 

 
 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/partners/default.aspx


 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

 Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

Tel.: (79) 3226-7402 – Fax: (079) 3226-7463 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 

 

 
ITEM 17 
Fita LTO 4 e Etiqueta LTO4 Ultrium RW 

 
Características: 

1. FITA LTO 4: 

1.1. Compatibilidade: 

1.1.1. Deverá ser compatível e específico para uso com o hardware de backup existente no ambiente (HP MSL 2024 e MSL 

4048); 

1.2. Características Técnicas: 

1.2.1. Os cartuchos devem possuir identificação por código de barras; 

1.2.2. Deverá possuir capacidade de armazenamento útil de 1.6TB com compressão; 

1.2.3. Deverá vir acompanhado das suas respectivas etiquetas de código de barras, do mesmo fabricante. 

 

2. ETIQUETA LTO4 ULTRIUM RW 

2.1. Compatibilidade: 

2.1.1. Deverá ser totalmente compatível com o subitem 9.1 Fita LTO 4. 

2.1.2. Deverá ser compatível e específico para uso com o hardware de backup existente no ambiente (HP MSL 2024 e 

MSL4048); 

2.2. Características Técnicas: 

2.2.1. Bar Code Label Pack; 

2.2.2. Leitura/gravação; 

2.2.3. LTO 4 Ultrium RW; 

2.2.4. Rótulo de compatibilidade LTO 4 - formato horizontal único com ID de mídia L4; 

2.2.5. Deve ser compatível com as fitas LTO 4; 

2.2.6. Dimensões mínimas (L x P x A): 28,45 x 0,51 x 22,61 cm; 

2.2.7. Deve ser aprovada pela HPE para confiabilidade máxima. 

 
 
ITEM 18 
Estabilizador 1000va 

 
Características: 

1. Potência: 1000 VA; 

2. Microprocessador: Sim;  

3. Deve possuir Função True RMS; 

4. Deve conter porta fusível externo, para fácil substituição. 

5. Tensão: Bivolt Automático  
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6. Tensão de entrada 115-127/220V; 

7. Tensão de saída: 115V; 

8. Filtro de Linha: Sim; 

9. Led indicativo: Sim; 

10. Tomadas: 04 no padrão NBR 14136; 

11. Fusível Rearmável: Sim; 

12. Auto teste: Sim; 

13. PROTEÇÕES: 

13.1. Deve possuir proteção de sub/sobretensão com desligamento e rearme automático; 

13.2. Deve possuir proteção para internet, linha telefônica/fax (acompanha cabo telefônico); 

13.3. Deve possuir proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (em modo diferencial); 

13.4. Deve possuir proteção eletrônica contra sobrecarga com desligamento automático; 

13.5. Deve possuir proteção contra sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; 

14. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

14.1. O equipamento deve possibilitar o registro on-line com garantia de 01 ano + 03 anos; 

15. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES: 

15.1. A licitante deverá apresentar a declaração do fabricante informando o prazo de garantia exigido. Apresentar catálogo oficial 

do fabricante onde se poderá ser conferido todas as características exigidas para o item. O licitante deverá informar 

exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser públicos, ou seja, devem estar 

publicados no website do fabricante; 

15.2. Declaração do fabricante e/ou de seu revendedor autorizado, informando que possui assistência técnica credenciada em 

Aracaju/SE, fazendo a indicação da mesma; 

15.3. O fabricante deverá possuir Certificado da série ISO-9001; 

 
 
ITEM 19 
Estabilizador 500va 

 
Características: 

1. Microprocessador risc/flash e 08 (oito) estágios de regulação; 

2. Potência: 500 VA; 

3. Deve possuir Função True RMS; 

4. Deve conter porta fusível externo, para fácil substituição. 

5. Monovolt: entrada 115V e saída fixa 115V; 
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6. Deve conter Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica; 

7. Led indicativo no painel frontal de múltipla função: rede normal, alta crítica e baixa crítica; 

8. Deve atender a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; 

9. Chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental; 

10. Fusível rearmável: permite acionar o equipamento após um evento de curto-circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade 

de substituir o fusível; 

11. Quatro tomadas elétricas de saída no padrão NEMA 5/15, sendo que três possuem opção para pinos redondos; 

12. Auto teste: ao ser ligado o estabilizador testa seus circuitos internos; 

13. PROTEÇÕES: 

13.1. Deve possuir proteção de sub/sobretensão com desligamento e rearme automático; 

13.2. Deve possuir proteção para internet, linha telefônica/fax (acompanha cabo telefônico); 

13.3. Deve possuir proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (em modo diferencial); 

13.4. Deve possuir proteção eletrônica contra sobrecarga com desligamento automático; 

13.5. Deve possuir proteção contra sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; 

14. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

14.1. O equipamento deve possibilitar o registro on-line com garantia de 01 ano + 03 anos; 

15. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES: 

15.1. A licitante deverá apresentar a declaração do fabricante informando o prazo de garantia exigido. Apresentar catálogo 

oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as características exigidas para o item. O licitante deverá informar 

exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser públicos, ou seja, devem estar 

publicados no website do fabricante; 

15.2. Declaração do fabricante e/ou de seu revendedor autorizado, informando que possui assistência técnica credenciada em 

Aracaju/SE, fazendo a indicação da mesma; 

15.3. O fabricante deverá possuir Certificado da série ISO-9001. 

 
 
ITEM 20 
Antivírus 

 
Descrição Quantidade 

20.1 - Renovação Licenciamento Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced Brazilian Edition 3 
year 

2016 

20.2 - Aquisição de Licença Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced Brazilian Edition 3 year 70 
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20.1 - Renovação Licenciamento Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced Brazilian Edition 3 year 
Características: 

Produtos 
Quantidade 

Security Center Kaspersky Security for WS and FS 

Kaspersky Endpoint Security for Business - 
Advanced Brazilian Edition. 1500-2499 Node 3 
year Governmental License: Security Center 

Kaspersky Endpoint Security for Business - 
Advanced Brazilian Edition. 1500-2499 

Node 3 year Governmental License: 
Kaspersky Security for WS and FS 

2016 

 
20.2 – Aquisição de Licença Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced Brazilian Edition 3 year. 
Características: 

DO OBJETO: 
O presente instrumento convocatório tem por objeto a ampliação da quantidade de licenças de softwares de proteção de informática, 
já utilizado pelo SESI/SENAI-DR/SE, conforme especificações dispostas neste documento.   
 
JUSTIFICATIVAS: 
A ampliação das licenças de antivírus irá proporcionar, além do atendimento a nova demanda encontrada, dar continuidade dos 
serviços de proteção centralizada para as estações de trabalho corporativas e usuários remotos, contra a ameaças que surgem todos 
os dias, a cada segundo, na Internet, sendo eles: vírus, spyware, ransomware, ataques de hackers, spam, tráfego da web e 
interações de rede dos computadores, entre outros.   
Por essa Administração e suas Unidades trabalharem com o antivírus Kaspersky desde 2015 em sua infraestrutura de computadores 
e servidores, já possui sua equipe técnica qualificada e apta com a utilização e configuração desta solução, o que representa uma 
economia considerável, visto que não serão necessários novos esforços para qualificação e treinamento da equipe técnica, onde em 
reverso uma nova solução em nosso ambiente, necessitaria investimentos com a contratação de consultoria para implantação, 
reconfiguração do ambiente técnico, reinstalação de todas as estações e servidores e nova capacitação para o manuseio de outra 
ferramenta.  
1. Servidor de Administração e Console Administrativa: 

1.1. Compatibilidade: 

1.1.1. Microsoft Windows Server 2008 R2 (Todas as edições); 

1.1.2. Microsoft Windows Server 2012 R2 (Todas as edições); 

1.1.3. Microsoft Windows Server 2016 x64; 

1.1.4. Microsoft Windows XP Professional SP2 ou superior; 

1.1.5.  Microsoft Windows XP Professional x64 SP2 ou superior; 

1.1.6. Microsoft Windows 7 SP1 Professional / Enterprise / Ultimate x32/x64; 

1.1.7. Microsoft Windows 7 SP1 Professional / Enterprise / Ultimate x32/x64; 

1.1.8. Microsoft Windows 10 todas as edições x32; 

1.1.9. Microsoft Windows 10 todas as edições x64; 

1.2. Suporta as seguintes plataformas virtuais: 

1.2.1. Vmware: Workstation 12.x Pro, vSphere 5.5, vSphere 6; 
1.2.2. Microsoft Hyper-V: 2008, 2008 R2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016; 
1.2.4. Microsoft VirtualPC 6.0.156.0; 
1.2.5. Parallels Desktop 7 e 11; 
1.2.6. Oracle VM VirtualBox 4.0.4-70112 (Somente logon como convidado); 
1.2.7. Citrix XenServer 6.2, 6.5, 7.0 e 7.2 
1.2.8. Citrix XenDesktop 7.14 
1.2.9. Citrix Provisioning Services 7.14 
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1.3. Características: 

1.3.1.  A console deve ser acessada via WEB (HTTPS) ou MMC; 

1.3.2.  Console deve ser baseada no modelo cliente/servidor; 

1.3.3.  Compatibilidade com Windows Failover Clustering ou outra solução de alta disponibilidade; 

1.3.4.  Deve permitir a atribuição de perfis para os administradores da Solução de Antivírus; 

1.3.5.  Deve permitir incluir usuários do AD para logarem na console de administração 

1.3.6.  Console deve ser totalmente integrada com suas funções e módulos caso haja a necessidade no futuro de adicionar 

novas tecnologias tais como, criptografia, Patch management e MDM; 

1.3.7.  As licenças deverão ser perpétuas, ou seja, expirado a validade da mesma o produto deverá permanecer funcional 

para a proteção contra códigos maliciosos utilizando as definições até o momento da expiração da licença; 

1.3.8.  Capacidade de remover remotamente e automaticamente qualquer solução de antivírus (própria ou de terceiros) 

que estiver presente nas estações e servidores; 

1.3.9.  Capacidade de instalar remotamente a solução de antivírus nas estações e servidores Windows, através de 

compartilhamento administrativo, login script e/ou GPO de Active Directory; 

1.3.10. Deve registrar em arquivo de log todas as atividades efetuadas pelos administradores, permitindo execução de 

análises em nível de auditoria; 

1.3.11. Deve armazenar histórico das alterações feitas em políticas;  

1.3.12. Deve permitir voltar para uma configuração antiga da política de acordo com o histórico de alterações efetuadas pelo 

administrador apenas selecionando a data em que a política foi alterada; 

1.3.13. Deve ter a capacidade de comparar a política atual com a anterior, informando quais configurações foram alteradas; 

1.3.14. A solução de gerência deve permitir, através da console de gerenciamento, visualizar o número total de licenças 

gerenciadas; 

1.3.15. Através da solução de gerência, deve ser possível verificar qual licença está aplicada para determinado computador; 

1.3.16. Capacidade de instalar remotamente a solução de segurança em smartphones e tablets de sistema iOS, Android e 

Windows; 

1.3.17. Capacidade de instalar remotamente qualquer “app” em smartphones e tablets de sistema iOS; 

1.3.18. A solução de gerência centralizada deve permitir gerar relatórios, visualizar eventos, gerenciar políticas e criar 

painéis de controle; 

1.3.19. Deverá ter a capacidade de criar regras para limitar o tráfego de comunicação cliente/servidor por subrede com os 

seguintes parâmetros: KB/s e horário; 

1.3.20.  Capacidade de gerenciar estações de trabalho e servidores de arquivos (tanto Windows como Linux e Mac) 

protegidos pela solução antivírus; 

1.3.21.  Capacidade de gerenciar smartphones e tablets (Windows Phone, Android e iOS) protegidos pela solução de 

segurança; 
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1.3.22. Capacidade de instalar atualizações em computadores de teste antes de instalar nos demais computadores da rede; 

1.3.23. Capacidade de gerar pacotes customizados (auto executáveis) contendo a licença e configurações do produto; 

1.3.24. Capacidade de atualizar os pacotes de instalação com as últimas vacinas; 

1.3.25.  Capacidade de fazer distribuição remota de qualquer software, ou seja, deve ser capaz de remotamente enviar 

qualquer software pela estrutura de gerenciamento de antivírus para que seja instalado nas máquinas clientes; 

1.3.26. A comunicação entre o cliente e o servidor de administração deve ser criptografada; 

1.3.27. Capacidade de desinstalar remotamente qualquer software instalado nas máquinas clientes; 

1.3.28. Deve permitir a realocação de máquinas novas na rede para um determinado grupo sem ter um agente ou endpoint 

instalado utilizando os seguintes parâmetros: 

• Nome do computador; 

• Nome do domínio; 

• Range de IP; 

• Sistema Operacional; 

• Máquina virtual. 

1.3.29. Capacidade de importar a estrutura do Active Directory para descobrimento de máquinas; 

1.3.30. Deve permitir, por meio da console de gerenciamento, extrair um artefato em quarentena de um cliente sem a 

necessidade de um servidor ou console de quarentena adicional; 

1.3.31. Capacidade de monitorar diferentes subnets de rede a fim de encontrar máquinas novas para serem adicionadas à 

proteção; 

1.3.32. Capacidade de monitorar grupos de trabalhos já existentes e quaisquer grupos de trabalho que forem criados na 

rede, a fim de encontrar máquinas novas para serem adicionadas a proteção; 

1.3.33. Capacidade de, assim que detectar máquinas novas no Active Directory, subnets ou grupos de trabalho, 

automaticamente importar a máquina para a estrutura de proteção da console e verificar se possui o antivírus 

instalado. Caso não possuir, deve instalar o antivírus automaticamente; 

1.3.34. Capacidade de agrupamento de máquina por características comuns entre as mesmas, por exemplo: agrupar todas 

as máquinas que não tenham o antivírus instalado, agrupar todas as máquinas que não receberam atualização nos 

últimos 2 dias, etc; 

1.3.35. Capacidade de definir políticas de configurações diferentes por grupos de estações, permitindo que sejam criados 

subgrupos e com função de herança de políticas entre grupos e subgrupos; 

1.3.36. Deve fornecer as seguintes informações dos computadores: 

1.3.36.1. Se o antivírus está instalado; 

1.3.36.2. Se o antivírus está iniciado; 

1.3.36.3. Se o antivírus está atualizado; 
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1.3.36.4. Minutos/horas desde a última conexão da máquina com o servidor administrativo; 

1.3.36.5. Minutos/horas desde a última atualização de vacinas; 

1.3.36.6. Data e horário da última verificação executada na máquina; 

1.3.36.7. Versão do antivírus instalado na máquina; 

1.3.36.8. Se é necessário reiniciar o computador para aplicar mudanças; 

1.3.36.9. Data e horário de quando a máquina foi ligada; 

1.3.36.10. Quantidade de vírus encontrados (contador) na máquina; 

1.3.36.11. Nome do computador; 

1.3.36.12. Domínio ou grupo de trabalho do computador; 

1.3.36.13. Data e horário da última atualização de vacinas; 

1.3.36.14. Sistema operacional com Service Pack; 

1.3.36.15. Quantidade de processadores; 

1.3.36.16. Quantidade de memória RAM; 

1.3.36.17. Usuário(s) logado(s) naquele momento, com informações de contato (caso disponíveis no Active 

Directory); 

1.3.36.18. Endereço IP; 

1.3.36.19. Aplicativos instalados, inclusive aplicativos de terceiros, com histórico de instalação, contendo data e 

hora que o software foi instalado ou removido; 

1.3.36.20. Atualizações do Windows Updates instaladas; 

1.3.36.21. Informação completa de hardware contendo: processadores, memória, adaptadores de vídeo, discos de 

armazenamento, adaptadores de áudio, adaptadores de rede, monitores, drives de CD/DVD; 

1.3.36.22. Vulnerabilidades de aplicativos instalados na máquina; 

1.3.37. Deve permitir bloquear as configurações do antivírus instalado nas estações e servidores de maneira que o usuário 

não consiga alterá-las; 

1.3.38. Capacidade de reconectar máquinas clientes ao servidor administrativo mais próximo, baseado em regras de 

conexão como: 

1.3.38.1. Alteração de Gateway Padrão; 

1.3.38.2. Alteração de subrede; 

1.3.38.3. Alteração de domínio; 

1.3.38.4. Alteração de servidor DHCP; 

1.3.38.5. Alteração de servidor DNS; 
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1.3.38.6. Alteração de servidor WINS; 

1.3.38.7. Alteração de subrede; 

1.3.38.8. Resolução de Nome; 

1.3.38.9. Disponibilidade de endereço de conexão SSL; 

1.3.39. Capacidade de configurar políticas móveis para que quando um computador cliente estiver fora da estrutura de 

proteção possa atualizar-se via internet; 

1.3.40. Capacidade de instalar outros servidores administrativos para balancear a carga e otimizar tráfego de link entre sites 

diferentes; 

1.3.41. Capacidade de relacionar servidores em estrutura de hierarquia para obter relatórios sobre toda a estrutura de 

antivírus; 

1.3.42. Capacidade de herança de tarefas e políticas na estrutura hierárquica de servidores administrativos; 

1.3.43. Capacidade de eleger qualquer computador cliente como repositório de vacinas e de pacotes de instalação, sem 

que seja necessária a instalação de um servidor administrativo completo, onde outras máquinas clientes irão 

atualizar-se e receber pacotes de instalação, a fim de otimizar tráfego da rede; 

1.3.44. Capacidade de fazer deste repositório de vacinas um gateway para conexão com o servidor de administração, para 

que outras máquinas que não consigam conectar-se diretamente ao servidor possam usar este gateway para 

receber e enviar informações ao servidor administrativo; 

1.3.45. Capacidade de exportar relatórios para os seguintes tipos de arquivos: PDF, HTML e XML; 

1.3.46. Capacidade de gerar traps SNMP para monitoramento de eventos; 

1.3.47. Capacidade de enviar e-mails para contas específicas em caso de algum evento; 

1.3.48. Listar em um único local, todos os computadores não gerenciados na rede; 

1.3.49. Deve encontrar computadores na rede através de no mínimo três formas: Domínio, Active Directory e subredes; 

1.3.50. Deve possuir compatibilidade com Microsoft NAP, quando instalado em um Windows 2008 Server; 

1.3.51. Deve possuir compatibilidade com Cisco Network Admission Control (NAC); 

1.3.52. Capacidade de baixar novas versões do antivírus direto pela console de gerenciamento, sem a necessidade de 

importá-los manualmente 

1.3.53. Capacidade de ligar máquinas via Wake on Lan para realização de tarefas (varredura, atualização, instalação, etc), 

inclusive de máquinas que estejam em subnets diferentes do servidor; 

1.3.54. Capacidade de habilitar automaticamente uma política caso ocorra uma epidemia na rede (baseado em quantidade 

de vírus encontrados em determinado intervalo de tempo); 

1.3.55. Deve através de opções de optimizações fazer com que o computador gerenciado conceda recursos à outras 

aplicações, mantendo o antivírus ativo porém sem comprometer o desempenho do computador; 

1.3.56. Deve permitir a configuração de senha no endpoint e configurar quando que será necessário a utilizá-la, (ex: 

Solicitar senha quando alguma tarefa de scan for criada localmente no endpoint); 

1.3.57. Permitir fazer uma verificação rápida ou detalhada de um dispositivo removível assim que conectado no computador, 
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podendo configurar a capacidade máxima em GB da verificação; 

1.3.58. Deve ser capaz de configurar quais eventos serão armazenados localmente, nos eventos do windows ou ainda se 

serão mostrados na tela para o colaborador, sejam estes eventos informativos, de alertas ou de erros;   

1.3.59. Capacidade de realizar atualização incremental de vacinas nos computadores clientes; 

1.3.60. Deve armazenar localmente e enviar ao servidor de gerência a ocorrência de vírus com os seguintes dados, no 

mínimo: 

• Nome do vírus; 

• Nome do arquivo infectado; 

• Data e hora da detecção; 

• Nome da máquina ou endereço IP; 

• Ação realizada. 

1.3.61. Capacidade de reportar vulnerabilidades de softwares presentes nos computadores; 

1.3.62. Capacidade de listar updates nas máquinas com o respectivo link para download 

1.3.63. Deve criar um backup de todos arquivos deletados em computadores para que possa ser restaurado através de 

comando na Console de administração; 

1.3.64. Deve ter uma quarentena na própria console de gerenciamento, permitindo baixar um artefato ou enviar direto para 

análise do fabricante; 

1.3.65. Capacidade de realizar inventário de hardware de todas as máquinas clientes; 

1.3.66. Capacidade de realizar inventário de aplicativos de todas as máquinas clientes; 

1.3.67. Capacidade de diferenciar máquinas virtuais de máquinas físicas. 

 

2. Deve ser compatível com versões MAC OS X. 

3. Estações Windows 

3.1. Compatibilidade: 

3.1.1. Microsoft Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate x86 / x64 e posterior; 

3.1.2. Microsoft Windows 10 Pro / Enterprise x86 / x64; 

3.1.3. Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard x64; 

3.1.4. Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise x64 SP1; 

3.1.5. Microsoft Windows Server 2016 x64; 

3.1.6. Microsoft Windows Server 2019 x64; 
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3.2. Características: 

3.2.1.  Deve prover as seguintes proteções: 

3.2.1.1. Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo 

criado, acessado ou modificado; 

3.2.1.2. Antivírus de Web (módulo para verificação de sites e downloads contra vírus); 

3.2.1.3. Antivírus de E-mail (módulo para verificação de e-mails recebidos e enviados, assim como seus anexos); 

3.2.1.4. Antivírus de Mensagens Instantâneas (módulo para verificação de mensagens instantâneas, como ICQ, MSN, 

IRC, etc); 

3.2.1.5. O Endpoint deve possuir opção para rastreamento por linha de comando, parametrizável, com opção de 

limpeza; 

3.2.1.6. Firewall com IDS; 

3.2.1.7. Autoproteção (contra-ataques aos serviços/processos do antivírus); 

3.2.1.8. Controle de dispositivos externos; 

3.2.1.9. Controle de acesso a sites por categoria, ex.: Bloquear conteúdo adulto, sites de jogos, etc.; 

3.2.1.10. Controle de acesso a sites por horário; 

3.2.1.11. Controle de acesso a sites por usuários; 

3.2.1.12. Controle de acesso a websites por dados, ex.: Bloquear websites com conteúdo de vídeo e áudio; 

3.2.1.13. Controle de execução de aplicativos; 

3.2.1.14. Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos instalados; 

3.2.2. Capacidade de escolher quais módulos serão instalados, tanto na instalação local quanto na instalação remota; 

3.2.3.  As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante e disponibilizada aos usuários de, no máximo, uma em uma hora 

independentemente do nível das ameaças encontradas no período (alta, média ou baixa); 

3.2.4.  Capacidade de detecção de presença de antivírus de outro fabricante que possa causar incompatibilidade, 

bloqueando a instalação; 

3.2.5. Capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma zona de exclusão, a fim de excluí-los da verificação. 

Capacidade, também, de adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o veredicto do antivírus, (ex: 

“Win32.Trojan.banker”) para que qualquer objeto detectado com o veredicto escolhido seja ignorado; 

3.2.6.  Capacidade de adicionar aplicativos a uma lista de “aplicativos confiáveis”, onde as atividades de rede, atividades 

de disco e acesso ao registro do Windows não serão monitoradas; 

3.2.7.  Possibilidade de desabilitar automaticamente varreduras agendadas quando o computador estiver funcionando a 

partir de baterias (notebooks); 

3.2.8.  Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas caso outros aplicativos necessitem de mais 

recursos de memória ou processamento; 
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3.2.9. Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O 

antivírus deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa decisão e não tomar a partir da 

extensão do arquivo; 

3.2.10. Ter a capacidade de fazer detecções por comportamento, identificando ameaças avançadas sem a necessidade de 

assinaturas; 

3.2.11. Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados; 

3.2.12. Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

3.2.13. Capacidade de agendar uma pausa na verificação; 

3.2.14. Deve permitir a filtragem de conteúdo de URL avançada efetuando a classificação dos sites em categorias; 

3.2.15. Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um aplicativo for iniciado; 

3.2.16. O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

3.2.16.1. Perguntar o que fazer, ou; 

3.2.16.2. Bloquear acesso ao objeto; 

3.2.16.2.1. Apagar o objeto ou tentar desinfetá-lo (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo 

administrador); 

3.2.16.2.2. Caso positivo de desinfecção: 

3.2.16.2.2.1. Restaurar o objeto para uso; 

3.2.16.2.3. Caso negativo de desinfecção: 

3.2.16.2.3.1. Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo 

administrador); 

3.2.17. Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente, o antivírus deve realizar um backup do 

objeto; 

3.2.18. Capacidade de verificar e-mails recebidos e enviados nos protocolos POP3, IMAP, NNTP, SMTP e MAPI, assim 

como conexões criptografadas (SSL) para POP3 e IMAP (SSL); 

3.2.19. Capacidade de verificar tráfego de ICQ, MSN, AIM e IRC contra vírus e links phishings; 

3.2.20. Capacidade de verificar links inseridos em e-mails contra phishings; 

3.2.21. Capacidade de verificar tráfego nos browsers: Internet Explorer, Firefox e Opera; 

3.2.22. Capacidade de verificação de corpo e anexos de e-mails usando heurística; 

3.2.23.  

3.2.24. O antivírus de e-mail, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

3.2.24.1. Perguntar o que fazer, ou; 
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3.2.24.2. Bloquear o e-mail; 

3.2.24.2.1. Apagar o objeto ou tentar desinfetá-lo (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo 

administrador); 

3.2.24.2.2. Caso positivo de desinfecção: 

3.2.24.2.2.1. Restaurar o e-mail para o usuário; 

3.2.24.2.3. Caso negativo de desinfecção: 

3.2.24.2.3.1. Mover para quarentena ou apagar o objeto (de acordo com a configuração pré-estabelecida 

pelo administrador); 

3.2.25. Caso o e-mail conter código que parece ser, mas não é definitivamente malicioso, o mesmo deve ser mantido em 

quarentena; 

3.2.26. Possibilidade de verificar somente e-mails recebidos ou recebidos e enviados; 

3.2.27. Capacidade de filtrar anexos de e-mail, apagando-os ou renomeando-os de acordo com a configuração feita pelo 

administrador; 

3.2.28. Capacidade de verificação de tráfego HTTP e qualquer script do Windows Script Host (JavaScript, Visual Basic 

Script, etc.), usando heurísticas; 

3.2.29. Deve ter suporte total ao protocolo Ipv6; 

3.2.30. Capacidade de alterar as portas monitoradas pelos módulos de Web e E-mail; 

3.2.31. Na verificação de tráfego web, caso encontrado código malicioso o programa deve: 

3.2.31.1. Perguntar o que fazer, ou; 

3.2.31.2. Bloquear o acesso ao objeto e mostrar uma mensagem sobre o bloqueio, ou; 

3.2.31.3. Permitir acesso ao objeto; 

3.2.32. O antivírus de web deve realizar a verificação de, no mínimo, duas maneiras diferentes, sob escolha do 

administrador: 

3.2.32.1. Verificação on-the-fly, onde os dados são verificados enquanto são recebidos em tempo-real, ou; 

3.2.32.2. Verificação de buffer, onde os dados são recebidos e armazenados para posterior verificação; 

3.2.33. Possibilidade de adicionar sites da web em uma lista de exclusão, onde não serão verificados pelo antivírus de web; 

3.2.34. Deve possuir módulo que analise as ações de cada aplicação em execução no computador, gravando as ações 

executadas e comparando-as com sequências características de atividades perigosas. Tais registros de sequências 

devem ser atualizados juntamente com as vacinas;  

3.2.35. Deve possuir módulo que analise cada macro de VBA executada, procurando por sinais de atividade maliciosa; 

3.2.36. Deve possuir módulo que analise qualquer tentativa de edição, exclusão ou gravação do registro, de forma que seja 

possível escolher chaves específicas para serem monitoradas e/ou bloqueadas; 
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3.2.37. Deve possuir módulo de bloqueio de Phishing, com atualizações incluídas nas vacinas, obtidas pelo Anti-Phishing 

Working Group (http://www.antiphishing.org/); 

3.2.38. Capacidade de distinguir diferentes subnets e conceder opção de ativar ou não o firewall para uma subnet 

específica; 

3.2.39. Deve possuir módulo IDS (Intrusion Detection System) para proteção contra port scans e exploração de 

vulnerabilidades de softwares. A base de dados de análise deve ser atualizada juntamente com as vacinas; 

3.2.40. O módulo de Firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos de regras: 

3.2.40.1. Filtragem de pacotes: onde o administrador poderá escolher portas, protocolos ou direções de conexão a 

serem bloqueadas/permitidas; 

3.2.40.2. Filtragem por aplicativo: onde o administrador poderá escolher qual aplicativo, grupo de aplicativo, fabricante 

de aplicativo, versão de aplicativo ou nome de aplicativo terá acesso a rede, com a possibilidade de escolher 

quais portas e protocolos poderão ser utilizados. 

3.2.41. Deve possuir módulo que habilite ou não o funcionamento dos seguintes dispositivos externos, no mínimo: 

3.2.41.1. Discos de armazenamento locais; 

3.2.41.2. Armazenamento removível; 

3.2.41.3. Impressoras; 

3.2.41.4. CD/DVD; 

3.2.41.5. Dispositivos de fita; 

3.2.41.6. Dispositivos multifuncionais; 

3.2.41.7. Leitores de smart card; 

3.2.41.8. Dispositivos de sincronização via ActiveSync (Windows CE, Windows Mobile etc.); 

3.2.41.9. Wi-Fi; 

3.2.41.10. Adaptadores de rede externos; 

3.2.41.11. Dispositivos MP3 ou smartphones; 

3.2.41.12. Dispositivos Bluetooth; 

3.2.41.13. Câmeras e Scanners. 

3.2.42. Capacidade de liberar acesso a um dispositivo e usuários por um período de tempo específico, sem a necessidade 

de desabilitar a proteção e o gerenciamento central ou de intervenção local do administrador na máquina do usuário; 

3.2.43. Capacidade de limitar a escrita e leitura em dispositivos de armazenamento externo por usuário; 

3.2.44. Capacidade de limitar a escrita e leitura em dispositivos de armazenamento externo por agendamento; 

3.2.45. Capacidade de habilitar “logging” em dispositivos removíveis tais como Pendrive, Discos externos etc. 

3.2.46. Capacidade de configurar novos dispositivos por Class ID/Hardware ID; 

http://www.antiphishing.org/
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3.2.47. Capacidade de limitar a execução de aplicativos por hash MD5, nome do arquivo, versão do arquivo, nome do 

aplicativo, versão do aplicativo, fabricante/desenvolvedor, categoria (ex: navegadores, gerenciador de download, 

jogos, aplicação de acesso remoto etc.); 

3.2.48. Capacidade de bloquear execução de aplicativo que está em armazenamento externo; 

3.2.49. Capacidade de limitar o acesso dos aplicativos a recursos do sistema, como chaves do registro e pastas/arquivos do 

sistema, por categoria, fabricante ou nível de confiança do aplicativo; 

3.2.50. Capacidade de, em caso de epidemia, ativar política alternativa onde qualquer configuração possa ser alterada, 

desde regras de firewall até controle de aplicativos, dispositivos e acesso à web; 

3.2.51. Capacidade de, caso o computador cliente saia da rede corporativa, ativar política alternativa onde qualquer 

configuração possa ser alterada, desde regras de firewall até controle de aplicativos, dispositivos e acesso à web. 

4. Estações de trabalho Linux 

5. Servidores Windows: 

5.1. Compatibilidade: 

5.1.1. Plataforma 32-bits: 

5.1.1.1. Windows Server 2008 Standard/Enterprise/Datacenter SP1 e posterior. 

5.1.1.2. Windows Server 2008 Core Standard/Enterprise/Datacenter SP1 e posterior. 

5.1.2. Plataforma 64-bits: 

5.1.2.1. Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou posterior); 

5.1.2.2. Microsoft Windows Server 2008 R2 Core Standard / Enterprise / DataCenter (SP1 ou posterior); 

5.1.2.3. Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials / Standard / Foundation / Datacenter; 

5.1.2.4. Microsoft Windows Server 2012 R2 Core Essentials / Standard / Foundation / Datacenter; 

5.1.2.5. Windows Server 2016 Essentials/Standard/Datacenter/Core; 

5.2. Características: 

5.2.1.  Deve prover as seguintes proteções: 

5.2.1.1. Antivírus de Arquivos residente (anti-spyware, anti-trojan, anti-malware, etc) que verifique qualquer arquivo 

criado, acessado ou modificado; 

5.2.1.2. Auto-proteção contra-ataques aos serviços/processos do antivírus; 

5.2.1.3. Firewall com IDS; 

5.2.1.4. Controle de vulnerabilidades do Windows e dos aplicativos instalados; 

5.2.2. Capacidade de escolher de quais módulos serão instalados, tanto na instalação local quanto na instalação remota; 

5.2.3.  As vacinas devem ser atualizadas pelo fabricante de, no máximo, uma em uma hora; 
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5.2.4. Capacidade de configurar a permissão de acesso às funções do antivírus com, no mínimo, opções para as seguintes 

funções: 

5.2.4.1. Gerenciamento de status de tarefa (iniciar, pausar, parar ou resumir tarefas); 

5.2.4.2. Gerenciamento de tarefa (criar ou excluir tarefas de verificação); 

5.2.4.3. Leitura de configurações; 

5.2.4.4. Modificação de configurações; 

5.2.4.5. Gerenciamento de Backup e Quarentena; 

5.2.4.6. Visualização de relatórios; 

5.2.4.7. Gerenciamento de relatórios; 

5.2.4.8. Gerenciamento de chaves de licença; 

5.2.4.9. Gerenciamento de permissões (adicionar/excluir permissões acima); 

5.2.5. O módulo de Firewall deve conter, no mínimo, dois conjuntos de regras: 

5.2.5.1. Filtragem de pacotes: onde o administrador poderá escolher portas, protocolos ou direções de conexão a 

serem bloqueadas/permitidas; 

5.2.5.2. Filtragem por aplicativo: onde o administrador poderá escolher qual aplicativo, grupo de aplicativo, fabricante 

de aplicativo, versão de aplicativo ou nome de aplicativo terá acesso a rede, com a possibilidade de escolher 

quais portas e protocolos poderão ser utilizados. 

5.2.6. Capacidade de separadamente selecionar o número de processos que irão executar funções de varredura em 

tempo real, o número de processos que executarão a varredura sob demanda e o número máximo de processos que 

podem ser executados no total; 

5.2.7. Bloquear malwares tais como Cryptlockers mesmo quando o ataque vier de um computador sem antivírus na rede 

5.2.8. Capacidade de resumir automaticamente tarefas de verificação que tenham sido paradas por anormalidades (queda 

de energia, erros etc.); 

5.2.9. Capacidade de automaticamente pausar e não iniciar tarefas agendadas caso o servidor esteja em rodando com 

fonte ininterrupta de energia (uninterruptible Power supply – UPS); 

5.2.10. Em caso de erros, deve ter capacidade de criar logs e traces automaticamente, sem necessidade de outros 

softwares; 

5.2.11. Capacidade de configurar níveis de verificação diferentes para cada pasta, grupo de pastas ou arquivos do servidor; 

5.2.12. Capacidade de bloquear acesso ao servidor de máquinas infectadas e quando uma máquina tenta gravar um 

arquivo infectado no servidor; 

5.2.13. Capacidade de criar uma lista de máquina que nunca serão bloqueadas mesmo quando infectadas; 

5.2.14. Capacidade de detecção de presença de antivírus de outro fabricante que possa causar incompatibilidade, 

bloqueando a instalação; 
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5.2.15. Capacidade de adicionar pastas/arquivos para uma zona de exclusão, a fim de excluí-los da verificação. 

Capacidade, também, de adicionar objetos a lista de exclusão de acordo com o veredicto do antivírus, (ex: 

“Win32.Trojan.banker”) para que qualquer objeto detectado com o veredicto escolhido seja ignorado; 

5.2.16. Capacidade de pausar automaticamente varreduras agendadas caso outros aplicativos necessitem de mais recursos 

de memória ou processamento; 

5.2.17. Capacidade de verificar arquivos por conteúdo, ou seja, somente verificará o arquivo se for passível de infecção. O 

antivírus deve analisar a informação de cabeçalho do arquivo para fazer essa decisão e não tomar a partir da 

extensão do arquivo; 

5.2.18. Capacidade de verificar somente arquivos novos e alterados; 

5.2.19. Capacidade de escolher qual tipo de objeto composto será verificado (ex: arquivos comprimidos, arquivos auto 

descompressores, .PST, arquivos compactados por compactadores binários etc.); 

5.2.20. Capacidade de verificar objetos usando heurística; 

5.2.21. Capacidade de configurar diferentes ações para diferentes tipos de ameaças; 

5.2.22. Capacidade de agendar uma pausa na verificação; 

5.2.23. Capacidade de pausar automaticamente a verificação quando um aplicativo for iniciado; 

5.2.24. O antivírus de arquivos, ao encontrar um objeto potencialmente perigoso, deve: 

5.2.24.1. Perguntar o que fazer, ou; 

5.2.24.2. Bloquear acesso ao objeto; 

5.2.24.2.1. Apagar o objeto ou tentar desinfectá-lo (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo 

administrador); 

5.2.24.2.2. Caso positivo de desinfecção: 

5.2.24.2.2.1. Restaurar o objeto para uso; 

5.2.24.2.3. Caso negativo de desinfecção: 

5.2.24.2.3.1. Mover para quarentena ou apagar (de acordo com a configuração pré-estabelecida pelo 

administrador); 

5.2.25. Anteriormente a qualquer tentativa de desinfecção ou exclusão permanente, o antivírus deve realizar um backup do 

objeto; 

5.2.26. Possibilidade de escolha da pasta onde serão guardados os backups e arquivos em quarentena; 

5.2.27. Possibilidade de escolha da pasta onde arquivos restaurados de backup e arquivos serão gravados; 

5.2.28. Deve possuir módulo que analise cada script executado, procurando por sinais de atividade maliciosa. 

6. Servidores Linux: 

7. Smartphones e Tablets: 

7.1. Compatibilidade: 
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7.1.1. Apple iOS 9.0-10.3; 

7.1.2. Windows Phone 8.1, 10 Mobile; 

7.1.3. Android 4.1 – 7.1.1 

7.2. Características: 

7.2.1. Deve prover as seguintes proteções: 

7.2.1.1. Proteção em tempo real do sistema de arquivos do dispositivo – interceptação e verificação de: 

7.2.1.2. Proteção contra adware e autodialers; 

7.2.1.3. Todos os objetos transmitidos usando conexões wireless (porta de infravermelho, Bluetooth) e mensagens 

EMS, durante sincronismo com PC e ao realizar download usando o browser; 

7.2.1.4. Arquivos abertos no smartphone; 

7.2.1.5. Programas instalados usando a interface do smartphone 

7.2.1.6. Verificação dos objetos na memória interna do smartphone e nos cartões de expansão sob demanda do 

usuário e de acordo com um agendamento; 

7.2.2.  Deverá isolar em área de quarentena os arquivos infectados; 

7.2.3.  Deverá atualizar as bases de vacinas de modo agendado; 

7.2.4.  Deverá bloquear spams de SMS através de Black lists; 

7.2.5.  Deverá ter função de bloqueio do aparelho caso o SIM CARD for trocado para outro não autorizado com mensagem 

de aviso ao utilizador do dispositivo; 

7.2.6. Capacidade de desativar por política: 

7.2.6.1. Wi-Fi; 

7.2.6.2. Câmera; 

7.2.6.3. Bluetooth. 

7.2.7.  Deverá ter função de limpeza de dados pessoais a distância, em caso de roubo, por exemplo; 

7.2.8. Capacidade de requerer uma senha para desbloquear o dispositivo e personalizar a quantidade de caracteres para 

esta senha; 

7.2.9.  Deverá ter firewall pessoal (Android); 

7.2.10. Capacidade de tirar fotos quando a senha for inserida incorretamente;  

7.2.11.  Possibilidade de instalação remota utilizando o Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 SP1; 

7.2.12. Capacidade de enviar comandos remotamente de: 

• Localizar; 

• Bloquear. 
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7.2.13. Capacidade de detectar Jailbreak em dispositivos iOS; 

7.2.14. Capacidade de bloquear o acesso a site por categoria em dispositivos; 

7.2.15. Capacidade de bloquear o acesso a sites phishing ou malicioso; 

7.2.16. Capacidade de criar containers de aplicativos, separando dados corporativos de dados pessoais; 

7.2.17. Capacidade de bloquear o dispositivo quando o cartão “SIM” for substituído; 

7.2.18. Capacidade de configurar White e blacklist de aplicativos; 

7.2.19. Capacidade de localizar o dispositivo quando necessário; 

7.2.20. Permitir atualização das definições quando estiver em “roaming”; 

7.2.21. Capacidade de selecionar endereço do servidor para buscar a definição de vírus; 

7.2.22. Deve permitir verificar somente arquivos executáveis; 

7.2.23. Deve ter a capacidade de desinfectar o arquivo se possível; 

7.2.24. Capacidade de agendar uma verificação; 

7.2.25. Capacidade de enviar URL de instalação por e-mail; 

7.2.26. Capacidade de fazer a instalação através de um link QRCode; 

7.2.27. Capacidade de executar as seguintes ações caso a desinfecção falhe: 

• Deletar; 

• Ignorar; 

• Quarentenar; 

• Perguntar ao usuário. 

8. Gerenciamento de dispositivos móveis (MDM): 

8.1. Compatibilidade: 

8.1.1.  Dispositivos conectados através do Microsoft Exchange ActiveSync: 

8.1.1.1. Apple iOS; 

8.1.1.2. Windows Phone; 

8.1.1.3. Android. 

8.1.2.  Dispositivos com suporte ao Apple Push Notification (APNs). 

8.1.2.1. Apple iOS 3.0 ou superior. 

8.2. Características: 

8.2.1.  Capacidade de aplicar políticas de ActiveSync através do servidor Microsoft Exchange; 
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8.2.2.  Capacidade de ajustar as configurações de: 

8.2.2.1. Sincronização de e-mail; 

8.2.2.2. Uso de aplicativos; 

8.2.2.3. Senha do usuário; 

8.2.2.4. Criptografia de dados; 

8.2.2.5. Conexão de mídia removível. 

8.2.3.  Capacidade de instalar certificados digitais em dispositivos móveis; 

8.2.4.  Capacidade de, remotamente, resetar a senha de dispositivos iOS; 

8.2.5.  Capacidade de, remotamente, apagar todos os dados de dispositivos iOS; 

8.2.6.  Capacidade de, remotamente, bloquear um dispositivo iOS; 

8.2.7. Deve permitir configurar horário para sincronização do dispositivo com a console de gerenciamento; 

8.2.8. Possibilidade de exigir senha para abrir aplicações instaladas em container; 

8.2.9. Deve permitir que o usuário utilize autenticação do Active Directory para abrir aplicações em container; 

8.2.10. Deve permitir que uma senha seja digitada a cada x(minutos) para continuar utilizando uma aplicação em container; 

8.2.11. Deve permitir a criptografia de dados salvos pelas aplicações em container; 

8.2.12. Permitir sincronização com perfil do “Touch Down”;  

8.2.13. Capacidade de desinstalar remotamente o antivírus do dispositivo; 

8.2.14. Deve permitir fazer o upgrade do antivírus de forma remota sem a necessidade de desinstalar a versão atual; 

8.2.15. Capacidade de sincronizar com Samsung Knox; 

8.2.16. Deve permitir criar perfis de políticas para out-of-office no caso de BYOD. 

 
9. Criptografia: 

9.1. Compatibilidade: 

9.1.1. Microsoft Windows 7 Professional SP1 ou superior x86/x64; 

9.1.2. Microsoft Windows 10 Enterprise x86/x64; 

9.1.3. Microsoft Windows 10 Pro x86/x64; 

9.1.4. Microsoft Windows XP Professional x86 SP3 ou superior 

9.2. Características: 

9.2.1.  O acesso ao recurso criptografado (arquivo, pasta ou disco) deve ser garantido mesmo em caso o usuário tenha 

esquecido a senha, através de procedimentos de recuperação; 
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9.2.2.  Utilizar, no mínimo, algoritmo AES com chave de 256 bits; 

9.2.3. Capacidade de criptografar completamente o disco rígido da máquina, adicionando um ambiente de pré-boot para 

autenticação do usuário; 

9.2.4. Capacidade de utilizar Single Sign-On para a autenticação de pré-boot; 

9.2.5. Permitir criar vários usuários de autenticação pré-boot; 

9.2.6. Capacidade de criar um usuário de autenticação pré-boot comum com uma senha igual para todas as máquinas a 

partir da console de gerenciamento; 

9.2.7. Capacidade de criptografar drives removíveis de acordo com regra criada pelo administrador, com as opções: 

9.2.7.1. Criptografar somente os arquivos novos que forem copiados para o disco removível, sem modificar os 

arquivos já existentes; 

9.2.7.2. Criptografar todos os arquivos individualmente; 

9.2.7.3. Criptografar o dispositivo inteiro, de maneira que não seja possível listar os arquivos e pastas armazenadas; 

9.2.7.4. Criptografar o dispositivo em modo portátil, permitindo acessar os arquivos em máquinas de terceiros através 

de uma senha; 

9.2.8. Capacidade de selecionar pastas e arquivos (por tipo, ou extensão) para serem criptografados automaticamente. 

Nesta modalidade, os arquivos devem estar acessíveis para todas as máquinas gerenciadas pela mesma console 

de maneira transparente para os usuários; 

9.2.9. Capacidade de criar regras de exclusões para que certos arquivos ou pastas nunca sejam criptografados; 

9.2.10. Capacidade de selecionar aplicações que podem ou não ter acesso aos arquivos criptografados; 

9.2.11. Verifica compatibilidade de hardware antes de aplicar a criptografia; 

9.2.12. Possibilita estabelecer parâmetros para a senha de criptografia; 

9.2.13. Bloqueia o reuso de senhas; 

9.2.14. Bloqueia a senha após um número de tentativas pré-estabelecidas; 

9.2.15. Capacidade de permitir o usuário solicitar permissão a determinado arquivo criptografado para o administrador 

mediante templates customizados; 

9.2.16. Permite criar exclusões para não criptografar determinados “discos rígidos” através de uma busca por nome do 

computador ou nome do dispositivo 

9.2.17. Permite criptografar as seguintes pastas pré-definidas: “meus documentos”, “Favoritos”, “Desktop”, “Arquivos 

temporários” e “Arquivos do Outlook”;  

9.2.18. Permite utilizar variáveis de ambiente para criptografar pastas customizadas; 

9.2.19. Capacidade de criptografar arquivos por grupos de extensão, tais como: Documentos do office, Documento, 

arquivos de áudio, etc.; 

9.2.20. Permite criar um grupo de extensões de arquivos a serem criptografados; 
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9.2.21. Capacidade de criar regra de criptografia para arquivos gerados por aplicações; 

9.2.22. Permite criptografia de dispositivos móveis mesmo quando o endpoint não possuir comunicação com a console de 

gerenciamento. 

9.2.23. Capacidade de deletar arquivos de forma segura após a criptografia; 

9.2.24. Capacidade de criptografar somente o espaço em disco utilizado; 

9.2.25. Deve ter a opção de criptografar arquivos criados a partir de aplicações selecionadas pelo administrador; 

9.2.26. Capacidade de bloquear aplicações selecionadas pelo administrador de acessarem arquivos criptografados; 

9.2.27. Deve permitir criptografar somente o espaço utilizado em dispositivos removíveis tais como pendrives, HD externo, 

etc.; 

9.2.28. Capacidade de criptografar discos utilizando a criptografia BitLocker da Microsoft; 

9.2.29. Deve ter a opção de utilização de TPM para criptografia através do BitLocker; 

9.2.30. Capacidade de fazer “Hardware encryption”; 

 
10. Gerenciamento de Sistemas: 

10.1. Capacidade de criar imagens de sistema operacional remotamente e distribuir essas imagens para computadores 

gerenciados pela solução e para computadores bare-metal; 

10.2. Deve possibilitar a utilização de servidores PXE na rede para deploy de imagens; 

10.3. Capacidade de detectar softwares de terceiros vulneráveis, criando assim um relatório de softwares vulneráveis; 

10.4. Capacidade de corrigir as vulnerabilidades de softwares, fazendo o download centralizado da correção ou atualização e 

aplicando essa correção ou atualização nas máquinas gerenciadas de maneira transparente para os usuários; 

10.5. Capacidade de gerenciar licenças de softwares de terceiros; 

10.6. Capacidade de registrar mudanças de hardware nas máquinas gerenciadas; 

10.7. Capacidade de gerenciar um inventário de hardware, com a possibilidade de cadastro de dispositivos (ex: router, switch, 

projetor, acessório, etc.), informando data de compra, local onde se encontra, service tag, número de identificação e 

outros; 

10.8. Possibilita fazer distribuição de software de forma manual e agendada; 

10.9. Suporta modo de instalação silenciosa; 

10.10. Suporte a pacotes MSI, .exe, .bat, cmd e outros padrões de arquivos executáveis; 

10.11. Possibilita fazer a distribuição através de agentes de atualização; 

10.12. Utiliza tecnologia multicast para evitar tráfego na rede; 

10.13. Possibilita criar um inventário centralizado de imagens; 

10.14. Capacidade de atualizar o sistema operacional direto da imagem mantendo os dados do usuário; 



 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

 Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

Tel.: (79) 3226-7402 – Fax: (079) 3226-7463 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 

 

10.15. Suporte a WakeOnLan para deploy de imagens; 

10.16. Capacidade de atuar como servidor de atualização do Windows podendo fazer deploy de patches; 

10.17. Suporta modo de teste, podendo atribuir alguns computadores para receberem as atualizações de forma 

automática para avaliação de alterações no comportamento; 

10.18. Capacidade de gerar relatórios de vulnerabilidades e patches; 

10.19. Possibilita criar exclusões para aplicação de patch por tipo de sistema operacional, Estação de trabalho e 

Servidor ou por grupo de administração; 

10.20. Permite iniciar instalação de patch e correções de vulnerabilidades ao reiniciar ou desligar o computador; 

10.21. Permite baixar atualizações para o computador sem efetuar a instalação 

10.22. Permite o administrador instalar somente atualizações aprovadas, instalar todas as atualizações (exceto as 

bloqueadas) ou instalar todas as atualizações incluindo as bloqueadas; 

10.23. Capacidade de instalar correções de vulnerabilidades de acordo com a severidade; 

10.24. Permite selecionar produtos a serem atualizados pela console de gerenciamento; 

10.25. Permite selecionar categorias de atualizações para serem baixadas e instaladas, tais como: atualizações de 

segurança, ferramentas, drivers, etc.; 

10.26. Capacidade de adicionar caminhos específicos para procura de vulnerabilidades e updates em arquivos; 

10.27. Capacidade de instalar atualizações ou correções somente em computadores definidos, em grupos definidos ou 

em uma porcentagem de computadores conforme selecionado pelo administrador; 

10.28. Capacidade de configurar o reinício do computador após a aplicação das atualizações e correções de 

vulnerabilidades; 

10.29. Deve permitir selecionar o idioma das aplicações que serão atualizadas; 

10.30. Permitir agendar o sincronismo entre a console de gerenciamento e os sites da Microsoft para baixar atualizações 

recentes.  

11. Critérios para a seleção do fornecedor: 
11.1. A empresa Licitante deverá apresentar um documento que comprove ser REVENDA AUTORIZADA pelo fabricante da 

solução ofertada. 

11.2. Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da empresa para o 

fornecimento pertinente, compatível e equivalente a quantidade de 50% com o objeto da licitação, conforme ao respectivo 

Item de cotação da empresa licitante. 

 
 
ITEM 21 
Tela de Projeção 

 
Características: 

1. Deve possuir tecido BRANCO, com verso preto ou cinza escuro. 

2. Deve possuir estojo em alumínio ou aço carbono, com pintura eletrostática na cor preta ou cinza. 



 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

 Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

Tel.: (79) 3226-7402 – Fax: (079) 3226-7463 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

 

 

3. Deve possuir sistema multiponto de parada. Ou seja, deve parar em qualquer ponto sem a necessidade de estar presa. 

4. Deve acompanhar parafusos e buchas para instalação. 

5. Deve possuir tamanho mínimo: Quadrado, 200 x 200 cm 

6. DECLARAÇÕES, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

6.1. Deve possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação 

6.2. Apresentar catálogo oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as características exigidas para o item. 

6.3. A licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser 

públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante. 

 
 
ITEM 22 
Tela de Projeção com Tripé 

 
Características: 

1. Deve possuir tecido BRANCO, com verso preto ou cinza escuro; 

2. Deve possuir estojo em alumínio ou aço carbono, com pintura eletrostática na cor preta ou cinza; 

3. Deve possuir sistema multiponto de parada. Ou seja, deve parar em qualquer ponto sem a necessidade de estar presa; 

4. Deve acompanhar com tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave;  

5. Deve possuir tamanho mínimo: Quadrado, 200 x 200 cm 

6. Deve possuir alça anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática; 

7. Deve possuir Sistema de ajuste de imagem trapezoidal – Keystone 

8. DECLARAÇÕES, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

8.1. Deve possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação 

8.2. Apresentar catálogo oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as características exigidas para o item. 

8.3. A licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e os catálogos devem obrigatoriamente ser 

públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante. 

 
 
ITEM 23 
Renovação Garantia notebooks DELL E3490 

 
Características: 

1. Garantia, assistência técnica e suporte técnico: 
1.1. Renovação da garantia para mais 24 (vinte e quatro) meses para notebooks DELL (conforme descrito abaixo), com 

atendimento on-site, Cobertura: 8x5 - De segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados, com tempo máximo de resposta 
aos chamados abertos para o próximo dia útil. 

1.2. Deverá possuir disponibilidade de site na WEB (indicar endereço) para registro do equipamento para posteriores 
notificações proativas sobre novas versões de ROM e softwares do equipamento. 

1.3. Deverá possuir Disponibilidade de site na WEB (indicar endereço) para Suporte Online e transferência de arquivos de 
configuração (Devices Drivers). 
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1.4. Os equipamentos poderão ser abertos para a instalação de peças (Memórias, Placas etc.), sem a perda da Garantia. 
1.5. A nova garantia deverá iniciar, imediatamente, após o término da garantia atual (11/10/2021) 

 
2. Notebooks DELL E3490 

2.1. Service TAG:  

S/N TÉRMINO DA GARANTIA S/N TÉRMINO DA GARANTIA 

F2ZDYR2 11/10/2021 F3FDYR2 11/10/2021 

F30JYR2 11/10/2021 F3S9YR2 11/10/2021 

F2YFYR2 11/10/2021 F3G9YR2 11/10/2021 

F2Z9YR2 11/10/2021 F3PGYR2 11/10/2021 

F30BYR2 11/10/2021 F3M8YR2 11/10/2021 

F3NJYR2 11/10/2021 F3L9YR2 11/10/2021 

F3MJYR2 11/10/2021 F3CGYR2 11/10/2021 

F3J8YR2 11/10/2021 F3KBYR2 11/10/2021 

F3RBYR2 11/10/2021 - 
 

 
 
ITEM 24 
Switch PoE Tipo 1 
 (Switch Fortinet FortiSwitch 124E-POE 24 portas Gigabit + 4 SFP PoE FS-124E-POE) 
Características: 

Requisitos Mínimos de Performance:  

• A solução deve ser composta de um único equipamento, montável em rack 19” devendo este vir acompanhado dos 
devidos acessórios para tal. 

• Deve possuir, no mínimo, 24 portas GE RJ45 10/100/1000; 

• Deve possuir, no mínimo, 4 portas GE SFP para instalação de transceivers; 

• Possuir altura máxima de 1U (1,75"); 

• Deve possuir no mínimo 12 portas PoE (802.3af/at) Power Budget 185W; 

• Implementar jumbo frames em todas as portas ofertadas, com suporte a pacotes de até 9216 Bytes. 

• Deve possuir capacidade de vazão de ao menos 50 Gbps; 

• Deve possuir capacidade de encaminhamento de pacotes por segundo (pps) de no mínimo 80 Mpps; 

• Deve possuir tabela para 8 mil endereços MAC; 

• Deve suportar 4 mil VLAN´s 802.1q; 

• Implementar agregação de links utilizando LACP. Deverá ser possível a formação de grupos com até 8 portas; 

• Deve implementar 802.1s – MSTP; 

• Deve implementar autenticação 802.1x; 

• Deve implementar roteamento nível 3 entre VLANs; 

• Deve implementar roteamento dinâmico através dos protocolos RIPv1/RIPv2; 

• Deve implementar OSPFv2; 

• Deve implementar IP multicast; 

• Deve possuir consumo máximo de 18W; 

• Deve permitir autenticação em servidores RADIUS; 

• Deve implementar associação automática de VLAN de acordo com usuário autenticado; 
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• Implementar SNMPv3 e SSH; 

• Deve suportar HTTP REST APIs para configuração e monitoramento; 

• Deve implementar espelhamento N:1; 

• Implementar TFTP e FTP em IPv4;  

• Implementar LLDP e LLDP-MED; 

• Deve implementar recurso de proteção contra loops de rede; 

• Deve implementar storm control; 

• Deve implementar controle de número máximo de endereços MAC por porta; 

• Deve implementar DHCP snooping; 

• Deve implementar os protocolos de roteamento dinâmicos, OSPFv2, RIP v2 e VRRP. 

• Deve suportar sFlow; 

• Deve implementar ao menos 512 entradas para ACL;  

• Deve implementar Dynamic ARP Inspection 

• Deve possuir fonte de alimentação com tensão 110/220VAC; 

• Deve possuir pelo menos 256 MM de memória DRAM; 

• Deve possuir pelo menos 32 MB de memória Flash; 

• Deve possuir buffer de pacotes de, pelo menos,512 KB; 

• Deve implementar SNTP; 

• Deve implementar os seguintes padrões IEEE: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, 
IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; 

• Deve ser compatível com as câmeras IP da Intelbras e Access Point da Ruckus. 

• Deve ser compatível com Switch do fabricante HP e Firewall da Fortinet. 

• Deve ser totalmente compatível e gerenciado pelo dispositivo atual de SEGURANÇA DE REDES (UTM-NGFW) do 
SESI/SENAI-SE, MARCA Fortinet, modelos da linha E. 

• A solução de gerência centralizada deverá atender minimamente aos itens descritos abaixo: 

o Permitir total configuração dos equipamentos por meio de interface WEB em IP de gerência único; 

o Permitir criação de vlans; 

o Permitir roteamento entre vlans; 

o Suportar IPV4 e IPV6; 

o Ser compatível os seguintes protocolos de prevenção de loops: 

▪ Spanning tree; 

▪ Loop guard; 

o Criar topologia física e lógica dos ativos de rede gerenciados de forma automática; 

o Dhcp snooping; 

o Igmp snooping; 

o Profiles LLDP; 

o Criar políticas de QOS; 

o Permitir visualização dos seguintes dados dos usuários por porta conectada: 

▪ Mac address; 
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▪ Pacotes enviados; 

▪ Pacotes recebidos; 

▪ Vlan configurada na porta conectada. 

• Deve possuir garantia mínima do fabricante de 36 (trinta e seis) meses.  

 
 
ITEM 25 
Switch PoE Tipo 2 
 (Switch Fortinet FortiSwitch FSW124EFPOE 24 portas Gigabit + 4 SFP) 
Características: 

Requisitos Mínimos de Performance:  

• A solução deve ser composta de um único equipamento, montável em rack 19” devendo este vir acompanhado dos 
devidos acessórios para tal. 

• Deve possuir, no mínimo, 24 portas GE RJ45, todas PoE; 

• Deve possuir, no mínimo, 4 portas GE SFP para instalação de transceivers; 

• Detecção automática MDI/MDIX em todas as portas UTP RJ-45. 

• Possuir altura máxima de 1U (1,75") 

• Implementar jumbo frames em todas as portas ofertadas, com suporte a pacotes de até 9216 Bytes. 

• Deve possuir no mínimo PoE Power Budget de 350W; 

• Deve possuir capacidade de vazão de ao menos 55 Gbps; 

• Deve possuir capacidade de encaminhamento de pacotes por segundo (pps) de no mínimo 80 Mpps; 

• Deve possuir tabela para 8 mil endereços MAC; 

• Deve suportar 4 mil VLAN´s 802.1q; 

• Implementar agregação de links utilizando LACP. Deverá ser possível a formação de grupos com até 8 portas; 

• Deve implementar 802.1s – MSTP; 

• Deve implementar autenticação 802.1x; 

• Deve permitir autenticação em servidores RADIUS; 

• Deve implementar roteamento dinâmico através dos protocolos RIPv1/RIPv2; 

• Deve implementar OSPFv2; 

• Deve implementar IP multicast; 

• Deve implementar associação automática de VLAN de acordo com usuário autenticado; 

• Implementar SNMPv3 e SSH; 

• Deve suportar HTTP REST APIs para configuração e monitoramento; 

• Implementar TFTP e FTP em IPv4;  

• Implementar LLDP e LLDP-MED; 

• Deve implementar recurso de proteção contra loops de rede; 

• Deve implementar storm control; 

• Deve implementar controle de número máximo de endereços MAC por porta; 

• Deve implementar DHCP snooping; 

• Deve implementar os protocolos de roteamento dinâmicos, OSPFv2, RIP v2 e VRRP. 
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• Deve suportar sFlow; 

• Deve implementar Dynamic ARP Inspection 

• Deve possuir fonte de alimentação com tensão 110/220VAC; 

• Deve possuir pelo menos 256 MB de memória DRAM; 

• Deve possuir pelo menos 32 MB de memória Flash; 

• Deve possuir buffer de pacotes de, pelo menos, 521 KB; 

• Deve implementar SNTP; 

• Deve implementar os seguintes padrões IEEE: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, 
IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; 

• Deve ser compatível com as câmeras IP da Intelbras e Access Point da Ruckus; 

• Deve ser compatível com Switch do fabricante HP e Firewall da Fortinet; 

• Deve ser totalmente compatível e gerenciado pelo dispositivo atual de SEGURANÇA DE REDES (UTM-NGFW) do 
SESI/SENAI-SE, MARCA Fortinet, modelos da linha E. 

• A solução de gerência centralizada deverá atender minimamente aos itens descritos abaixo: 

o Permitir total configuração dos equipamentos por meio de interface WEB em IP de gerência único.    

o Permitir criação de vlans. 

o Permitir roteamento entre vlans. 

o Suportar IPV4 e IPV6. 

o Ser compatível os seguintes protocolos de prevenção de loops: 

o Spanning tree  

o Loop guard 

o Criar topologia física e lógica dos ativos de rede gerenciados de forma automática. 

o Dhcp snooping 

o Igmp snooping 

o Profiles LLDP 

o Criar políticas de QOS 

o Permitir visualização dos seguintes dados dos usuários por porta conectada: 

o Mac address 

o Pacotes enviados 

o Pacotes recebidos 

o Vlan configurada na porta conectada 

• Deve possuir garantia mínima do fabricante de 36 (trinta e seis) meses.  

 
 
ITEM 26 
Renovação Software Assurance Microsoft 

 
Características: 

Renovação do Software Assurance por mais 3 anos. 
 
Subitem 26.1 - Windows Server Datacenter: 
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Empresa Versão 
Quantidade de 

licenças 
Tipo de licença Nº Contrato Data vencimento 

SENAI 2019 72 Core License 4100089805 31/10/2021 

SENAI 2016 16 Core License 4100066617 30/09/2021 

SESI 2019 16 Core License 4100064132 30/11/2021 

SESI 2019 72 Core License 4100091408 31/10/2021 

 
Subitem 26.2 - SQL Server Standard: 
 

Empresa Versão 
Quantidade de 

licenças 
Tipo de licença Nº Contrato Data vencimento 

SENAI 2019 16 Core License 4100089805 31/10/2021 

SESI 2019 16 Core License 4100091408 31/10/2021 

 
Subitem 26.3 - Windows Server Non-Specific: 
 

Empresa Versão 
Quantidade de 

licenças 
Tipo de licença Nº Contrato Data vencimento 

SENAI 2019 180 Per User 4100089805 31/10/2021 

SESI 2019 180 Per User 4100091408 31/10/2021 

 

• SA = Software Assurance. 

• Deverá ser apresentado atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, em favor da empresa licitante, comprovando que a licitante tenha executado satisfatoriamente serviços de 

revenda de softwares Microsoft® como credenciado LSP – LICENSE SOLUTION PROVIDER, na operacionalização do 

acordo Microsoft® ENTERPRISE AGREEMENT FOR GOVERNMENT, Microsoft® MPSA – Microsoft Products and 

Services Agreement, reservando-se ao SENAI e SESI/SE, o direito de conferir a autenticidade a qualquer tempo. 

• A LICITANTE deve apresentar cópia autenticada de declaração emitida pela Microsoft de que é uma revenda autorizada 

(LSP - Licensing Solution Provider*), demonstrando desta forma, estar habilitada a operacionalizar contratos de 

licenciamento por volume, inclusive para médias e grandes organizações 

o * LSP - Licensing Solutions Provider (Provedor de Soluções de Licenciamento) - Qualificação creditada aos 

parceiros Microsoft para fornecimento de contratos de licenciamento de volume (Select, Enterprise Agreement, 

etc.) para empresas de grande porte e que requer qualificação técnica dos funcionários da parceira Microsoft 

para terem tal qualificação. 

• O licitante deverá apresentar, sempre que solicitado, declaração (ou página na Internet com URL - 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/partners/default.aspx) do fabricante de que a licitante é autorizada a 

operacionalizar contratos corporativos na condição de LSP (License Solution Provider). 

• A LICITANTE deverá, obrigatoriamente, apresentar cópia autenticada de declaração emitida pela Microsoft de que possui 

as seguintes competências técnicas, em nível GOLD:  

o Cloud Productivity;  

o Communications;  

o Messaging. 

 

 
 

https://www.microsoft.com/pt-br/licensing/partners/default.aspx
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ANEXO III 
 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SESI-DR/SE Nº. XX/XXXX 

 

CONTRATO Nº XX/XXXX FIRMADO ENTRE O 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, 

ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO REGIONAL 

DE SERGIPE E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXX. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, 

Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.789.474/0001-52, com sede e foro na Av. 

Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Ed. “Albano Franco”, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015, neste 

ato denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. Eduardo Prado de Oliveira, portador do 

CPF n.º 016.045.895-15, como Diretor Regional do SESI-DR/SE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Pessoa 

Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no(a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefone (XX) XXXX-XXXX neste ato representado pelo(a) Sr.(a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a) 

XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente CONTRATO DE 

FORNECIMENTO, conforme Proposta da CONTRATADA mediante CONCORRÊNCIA Nº. 11/2021 e pelo 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI além das cláusulas e condições a seguir aduzidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos de informática, em atendimento 

ao Projeto nº 004/2021 – SESI, conforme tabela do Item 3.1 e Anexo II do Edital deste instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. Os itens deverão ser entregues no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, no seguinte endereço: 

 

• GCTI – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

CNPJ: 03.789474/0001-52 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Bairro Capucho, Aracaju – SE. 

Dias e horários para entrega: segunda à sexta-feira - 7h às 11h / 13h às 15h. 

 

2.1.1. A Contratada arcará com todas as despesas referentes ao fornecimento da mão de obra para o 

fornecimento, inclusive com as de cunho previdenciário e trabalhista, que correrão por sua conta e risco 

exclusivos, como também é de sua responsabilidade todos os custos diretos e indiretos, custos de aquisição, 

transporte, armazenamento ou utilização, estando incluídos nos preços unitários propostos; 

 

2.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente ao SESI-DR/SE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do fornecimento. 
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2.2. Os 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento, 

inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem 

encaminhados pela Contratante, são: 

 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

2.3. Os itens deverão atender rigorosamente às especificações constantes na Tabela do Item 3.1 e Anexo II 

do Edital. Se a Contratada entregar itens a ela adjudicados, com especificações diferentes, o SESI-DR/SE os 

recusará e os colocará à disposição da contratada para substituição. 

 

2.4. Os itens mesmo que entregues e recebidos, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela contratada, 

desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de 

sua utilização. 

 

2.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que, a critério do SESI-DR/SE, se façam necessários nos itens objeto desta licitação, até o limite estabelecido 

pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 

2.6. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não entrega dos itens após o vencimento do prazo 

estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, assim 

reconhecidos por parte do SESI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela contratada, através 

de ofício, devidamente protocolado na sede do SESI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes do 

vencimento do prazo de entrega. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 

3.1. O valor global do contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), e será pago após a 

entrega todos os itens, conforme tabela abaixo: 

 

INCLUIR TABELA DO ANEXO I CONTENDO OS ITENS HOMOLOGADOS 

 

3.2. A Contratada deverá emitir 1 (uma) Nota Fiscal e entregá-la no ato da entrega dos itens, dentro do prazo 

estabelecido no Item 2.1 deste instrumento. 

 

3.2.1. O número de CNPJ a ser considerado para emissão da Nota Fiscal é o que consta no Item 2.1. 

 

3.2.2. Caso o prazo de entrega dos itens esteja compreendido entre o dia 21 (vinte e um) e o último dia do 

mesmo mês, ficará este prazo prorrogado automaticamente para o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente, 

já que não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas neste período. 
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3.2.3. Havendo prorrogação do prazo de entrega dos itens, devidamente autorizado pela Direção Regional do 

SESI-DR/SE, a data da entrega da Nota Fiscal será proporcionalmente prorrogada. 

 

3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos materiais solicitados 

e/ou execução dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente. 

 

3.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter referência ao presente contrato, Razão Social, CNPJ, Banco, Agência 

e Conta Corrente da contratada para quitação, e deverá ser acompanhada dos seguintes documentos de 

regularidade fiscal: 

 

3.4.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da 

respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

3.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;  

 

3.4.3. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 

Econômica Federal;  

 

3.4.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 

pessoa jurídica. 

 

3.5. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua emissão. 

 

3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data 

do efetivo pagamento, tendo como base o IGPM da Fundação Getúlio Vargas. 

 

3.7. O SESI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a 

existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado. 

 

3.8. O SESI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e indenizações 

devidas pela Contratada nos termos deste contrato. 

 

3.9. Não haverá reajuste dos preços unitários durante o prazo de vigência do contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O prazo de vigência do presente instrumento contratual é de 60 (sessenta) dias corridos, com início em 

XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX, podendo ser prorrogado sucessivamente mediante Termo Aditivo e 

a critério das partes, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 

 

5.1. O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor global do Contrato.  

 

5.2. A multa a que se refere o item acima não impede que o SESI-DR/SE rescinda unilateralmente o ato e 

aplique outras sanções previstas no art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 

5.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o SESI-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

(ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções: 

 

I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante, 

sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SESI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as 

providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante; 

 

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade 

considerada grave ou após a segunda advertência por escrito;  

 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do SESI 

(SENAI e FIES) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros: 

  

a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;  

 

b) Se a Contratada apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, durante a execução do 

contrato.  

 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SESI (SENAI e FIES), enquanto 

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

autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:  

 

a) quando a Contratada tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo; 

 

b) quando a Contratada demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as 

entidades do SESI em virtude de atos ilícitos praticados; 

 

c) quando a Contratada praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos do contrato. 

 

5.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II; 

 

5.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste edital será aplicada pela Diretoria Regional do SESI, facultada a 

defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 

após 2 (dois) anos de sua aplicação; 
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5.6. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas importará em rescisão por 

culpa da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

 

6.1. O inadimplemento das cláusulas dispostas neste instrumento dará ao SESI-DR/SE o direito de rescindir o 

contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a Contratada 

pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas e impeditivas do fornecimento. 

 

6.2. Ficará também rescindido o presente Contrato nos seguintes casos: 

 

6.2.1. Falência ou liquidação da Contratada; 

 

6.2.2. Concordata ou incorporação da Contratada a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão da Contratada 

com outra firma ou empresa, sem prévia concordância do Contratante; 

 

6.2.3. Cessão do Contrato ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia autorização do Contratante. 

 

6.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e serão precedidos 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

6.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SESI-DR/SE, a seu exclusivo critério, 

realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes 

concordem em realizar o fornecimento nas mesmas condições do Licitante vencedor. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

7.1. A Contratada deverá cumprir, durante a vigência deste contrato, o disposto na legislação aplicável ao 

combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio 

moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a 

sustação imediata de qualquer desembolso.  

 

7.2. A Contratada concorda em cumprir e fazer cumprir, conforme o caso, e declarar-se ciente e disposta a 

proteger e preservar o meio ambiente, bem como evitar quaisquer práticas que possam lhe causar danos, 

executando seus serviços em estrita observância às normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou 

municipais, aplicáveis ao assunto, em especial a Lei nº 6.938/1981,  a Lei nº 9.605/1998 e a Lei nº 

12.305/2010, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte 

adequado dos resíduos sólidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, 

reciclagem e de descarte adequados. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão custeadas com os recursos consignados na 

seguinte conta: 

 

PROJETO Nº 004/2021 – GCTI – SESI  

Centro de Custo e Item Contábil: 380208 

Classe de Valor: 040101030102 

Conta Orçamentária: 3.2010103008 / 3.1010304 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO  

 

9.1. Elegem as partes, o foro da Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe para dirimir as dúvidas e/ou 

questões oriundas da interpretação e execução do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 

presença das testemunhas a seguir. 

 

 

Aracaju – SE, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 
 
 
____________________________________                                    ___________________________________ 
                 (Representante Legal)                          Eduardo Prado de Oliveira  
            (EMPRESA CONTRATADA)                   Diretor Regional do   
                                                              SESI-DR/SE        
 
 
TESTEMUNHA:                                                                       TESTEMUNHA: 
CPF:                                                                                         CPF: 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX 

 

CONTRATO Nº XX/XXXX FIRMADO ENTRE O 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL – SENAI, ATRAVÉS DO 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE E 

A EMPRESA XXXXXXXXXXXX. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL – SENAI, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.795.415/0001-97, 

com sede e foro na Av. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Ed. “Albano Franco”, Bairro Capucho, Aracaju/SE, 

CEP: 49081-015, neste ato denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. Eduardo Prado de 

Oliveira, portador do CPF n.º 016.045.895-15, como Presidente do Conselho Regional do SENAI-DR/SE, e 

pelo Sr. Paulo Sérgio de Andrade Bergamini, portador do CPF n.º 011.102.038-70, como Diretor Regional do 

SENAI-DR/SE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefone (XX) XXXX-XXXX neste ato 

representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e 

domiciliado(a) XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente 

CONTRATO DE FORNECIMENTO, conforme Proposta da CONTRATADA mediante CONCORRÊNCIA Nº. 

11/2021 e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI além das cláusulas e condições a seguir 

aduzidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

1.1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e softwares de informática, bem 

como renovação de licenciamento e garantia, em atendimento ao Projeto nº 015/2021 - SENAI, conforme 

tabela do Item 3.1 e Anexo II do Edital deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. Os itens deverão ser entregues no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, no seguinte endereço: 

 

• GCTI – GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

CNPJ: 03.795.415/0001-97 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Bairro Capucho, Aracaju – SE. 

Dias e horários para entrega: segunda à sexta-feira - 7h às 11h / 13h às 15h. 

 

2.1.1. A Contratada arcará com todas as despesas referentes ao fornecimento da mão de obra para o 

fornecimento, inclusive com as de cunho previdenciário e trabalhista, que correrão por sua conta e risco 

exclusivos, como também é de sua responsabilidade todos os custos diretos e indiretos, custos de aquisição, 

transporte, armazenamento ou utilização, estando incluídos nos preços unitários propostos; 
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2.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente ao SENAI-DR/SE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do fornecimento. 

 

2.2. Os 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento, 

inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem 

encaminhados pela Contratante, são: 

 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

2.3. Os itens deverão atender rigorosamente às especificações constantes na Tabela do Item 3.1 e Anexo II 

do Edital. Se a Contratada entregar itens a ela adjudicados, com especificações diferentes, o SENAI-DR/SE 

os recusará e os colocará à disposição da contratada para substituição. 

 

2.4. Os itens mesmo que entregues e recebidos, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela contratada, 

desde que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de 

sua utilização. 

 

2.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que, a critério do SENAI-DR/SE, se façam necessários nos itens objeto desta licitação, até o limite 

estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

 

2.6. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não entrega dos itens após o vencimento do prazo 

estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, assim 

reconhecidos por parte do SENAI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela contratada, 

através de ofício, devidamente protocolado na sede do SENAI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes 

do vencimento do prazo de entrega. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 

3.1. O valor global do contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), e será pago após a 

entrega todos os itens, conforme tabela abaixo: 

 

INCLUIR TABELA DO ANEXO I CONTENDO OS ITENS HOMOLOGADOS 

 

 

3.2. A Contratada deverá emitir 1 (uma) Nota Fiscal e entregá-la no ato da entrega dos itens, dentro do prazo 

estabelecido no Item 2.1 deste instrumento. 
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3.2.1. O número de CNPJ a ser considerado para emissão da Nota Fiscal é o que consta no Item 2.1. 

 

3.2.2. Caso o prazo de entrega dos equipamentos esteja compreendido entre o dia 21 (vinte e um) e o último 

dia do mesmo mês, ficará este prazo prorrogado automaticamente para o 1º (primeiro) dia útil do mês 

subsequente, já que não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas neste período. 

 

3.2.3. Havendo prorrogação do prazo de entrega dos itens, devidamente autorizado pela Direção Regional do 

SENAI-DR/SE, a data da entrega da Nota Fiscal será proporcionalmente prorrogada. 

 

3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos materiais solicitados 

e/ou execução dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente. 

 

3.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter referência ao presente contrato, Razão Social, CNPJ, Banco, Agência 

e Conta Corrente da contratada para quitação, e deverá ser acompanhada dos seguintes documentos de 

regularidade fiscal: 

 

3.4.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da 

respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

3.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões;  

 

3.4.3. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 

Econômica Federal;  

 

3.4.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 

pessoa jurídica. 

 

3.5. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua emissão. 

 

3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data 

do efetivo pagamento, tendo como base o IGPM da Fundação Getúlio Vargas. 

 

3.7. O SENAI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a 

existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado. 

 

3.8. O SENAI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e 

indenizações devidas pela Contratada nos termos deste contrato. 

 

3.9. Não haverá reajuste dos preços unitários durante o prazo de vigência do contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O prazo de vigência do presente instrumento contratual é de 60 (sessenta) dias corridos, com início em 

XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX, podendo ser prorrogado sucessivamente mediante Termo Aditivo e 

a critério das partes, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 

 

5.1. O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a CONTRATADA à multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor global do Contrato.  

 

5.2. A multa a que se refere o item acima não impede que o SENAI-DR/SE rescinda unilateralmente o ato e 

aplique outras sanções previstas no art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

 

5.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o SENAI-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

(ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções: 

 

I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante, 

sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SENAI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as 

providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante; 

 

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade 

considerada grave ou após a segunda advertência por escrito;  

 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do SENAI 

(SESI e FIES) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros: 

  

a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;  

 

b) Se a Contratada apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, durante a execução do 

contrato.  

 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SENAI (SESI e FIES), enquanto 

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

autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:  

 

a) quando a Contratada tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo; 

 

b) quando a Contratada demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as 

entidades do SENAI em virtude de atos ilícitos praticados; 

 

c) quando a Contratada praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos do contrato. 
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5.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II; 

 

5.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste edital será aplicada pela Diretoria Regional do SENAI, facultada a 

defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 

após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

 

5.6. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas importará em rescisão por 

culpa da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 

 

6.1. O inadimplemento das cláusulas dispostas neste instrumento dará ao SENAI-DR/SE o direito de rescindir 

o contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a Contratada 

pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas e impeditivas do fornecimento. 

 

6.2. Ficará também rescindido o presente Contrato nos seguintes casos: 

 

6.2.1. Falência ou liquidação da Contratada; 

 

6.2.2. Concordata ou incorporação da Contratada a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão da Contratada 

com outra firma ou empresa, sem prévia concordância do Contratante; 

 

6.2.3. Cessão do Contrato ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia autorização do Contratante. 

 

6.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e serão precedidos 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

6.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SENAI-DR/SE, a seu exclusivo critério, 

realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes 

concordem em realizar o fornecimento nas mesmas condições do Licitante vencedor. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

7.1. A Contratada deverá cumprir, durante a vigência deste contrato, o disposto na legislação aplicável ao 

combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio 

moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a 

sustação imediata de qualquer desembolso.  

 

7.2. A Contratada concorda em cumprir e fazer cumprir, conforme o caso, e declarar-se ciente e disposta a 

proteger e preservar o meio ambiente, bem como evitar quaisquer práticas que possam lhe causar danos, 

executando seus serviços em estrita observância às normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou 

municipais, aplicáveis ao assunto, em especial a Lei nº 6.938/1981,  a Lei nº 9.605/1998 e a Lei nº 
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12.305/2010, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao descarte 

adequado dos resíduos sólidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, 

reciclagem e de descarte adequados. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão custeadas com os recursos consignados na 

seguinte conta: 

 

PROJETO Nº 015/2021 – GCTI – SENAI  

Centro de Custo e Item Contábil: 380208 

Classe de Valor: 040101030102 

Conta Orçamentária: 31010699002 / 32010103006 / 31010301004 / 31010628002 / 31010604006 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO  

 

9.1. Elegem as partes, o foro da Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe para dirimir as dúvidas e/ou 

questões oriundas da interpretação e execução do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 

presença das testemunhas a seguir. 

 

 

Aracaju – SE, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 

 

 

____________________________________                     ___________________________________ 
       Paulo Sergio de Andrade Bergamini      Eduardo Prado de Oliveira 
                    Diretor Regional do                            Presidente do Conselho Regional do  
                        SENAI-DR/SE                                        SENAI-DR/SE       
 
 

____________________________________ 
(Representante Legal)  

(EMPRESA CONTRATADA) 
 
TESTEMUNHA:                                                               TESTEMUNHA: 
CPF:        CPF:
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