"CARTA CONVITE Nº 030/2014."

                   	ARNALDO KNEY, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94, e do Decreto 058/2014, de 07 de maio de 2014, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às catorze horas do dia 10 de setembro de 2014, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, se reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber propostas para a presente Carta Convite, do tipo menor preço por item, para aquisição de equipamentos de informática para as Secretarias de Administração, Obras Públicas, Educação e Cultura, Fazenda e Desenvolvimento.

                                     1 - DO OBJETO

			A presente Licitação visa receber propostas para aquisição de equipamentos de informática para as Secretarias de Administração, Obras Públicas, Educação e Cultura, Fazenda e Desenvolvimento.

Item
Quant
Descrição
Vl unit orçado
01
05
Computadores, conforme descrição em anexo
R$   2.428,00
02
03 
Notebook, conforme descrição em anexo 
R$   3.279,00
03
01 
Servidor modelo rack, conforme descrição em anexo
R$ 13.699,00
04
02
Switches, conforme descrição em anexo
R$      799,00
05
05
Estabilizadores 300VA, conforme descrição em anexo
R$        74,00

 
2 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

			As propostas serão recebidas pela comissão de licitação no dia, local e horário mencionados no preâmbulo, em uma via datilografada ou digitada, assinada em sua última folha e rubricada pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo, na sua parte externa fronteira as seguintes inscrições:

AO
MUNICÍPIO DE IVOTI
CARTA CONVITE Nº 030/2014
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: (nome completo da empresa)
AO
MUNICÍPIO DE IVOTI
CARTA CONVITE Nº 030/2014
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA
PROPONENTE: (nome completo da empresa)

			2.1 - O envelope nº 1 deverá conter:
			a) Contrato Social ou Declaração de Firma Individual;
b) Cartão do CNPJ;
	Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;

Certidão Negativa do FGTS;
 			e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e  Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante;
 			f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho;
 			g) Declaração da proponente de que não possui em seu quadro de funcionários menores de dezoito (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis (16) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze (14) anos, atendendo ao cumprimento do Inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal.
 			
			2.2 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 2.3 e 4.1 à 4.4 deste edital, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no item 2.1 deste edital.
                          	                  2.2.1 As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 2.3 e 4.1 à 4.4 deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 2.1 deste edital
	            			2.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 2.2.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nas alíneas “c”, “d” e “e”, do item 2.1, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.
					2.3.1 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
					2.3.2 O prazo de que trata o item 2.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
					2.3.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.3, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 11 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
					2.4 Os documentos constantes do item 2.1, deverão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou funcionário do Município, ou publicação na imprensa local.

			2.5 – Se o proponente se fizer representar, deverá juntar, por ocasião da abertura dos envelopes, procuração ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente  Licitação, e, em se tratando de Sócio da empresa, apresentar documento de identificação;
         		        		 
  		           2.6 - O envelope nº 2 deverá conter: 

       a) Proposta financeira em moeda corrente nacional (real),estabelecendo a descrição completa dos equipamentos ofertados, marca, modelo, referências e demais dados técnicos. Para cada um dos equipamentos de informática deverá ser apresentada a documentação exigida no Anexo II, respectivamente, exceto para os itens 4 e 5.
       b) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora;
      c) fornecer garantia mínima de doze (12) meses sobre os equipamentos, a contar da entrega dos mesmos, exceto para aqueles itens em que é exigida uma garantia superior, conforme Anexo II do Edital.
      d) comprometer-se, quando necessário, a recolher os equipamentos para os serviços de assistência técnica, dentro do período da garantia. 			

			2.6.1 – Serão desclassificadas as propostas das empresas licitantes que apresentarem preço unitário de cada item superior a 10% do valor orçado pelo município.

	                      	3 – DO JULGAMENTO

			3.1 O julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço por item.
		             		        3.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.

		 	4. CRITÉRIO DE DESEMPATE                			
                                               4.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.2 e 2.2.1, deste edital.
	                			4.1.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
	                			4.1.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
	                 		4.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
				a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
       				b) se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 4.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.
				c) se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
		    		4.3. O disposto nos itens 4.1 à 4.2, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 2.2  e 2.2.1, deste edital).
	 			4.4 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 4.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor, observado o que dispõe o item 4.5 deste Edital.
				4.5  Após a aplicação do disposto nos itens 4.1 à 4.4 do Edital, se existir mais de um licitante com propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem.
            a) produzidos no País;
	b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
            c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
		   	       	4.6. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.       	
	                        5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
			
			5.1 – O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega dos   equipamentos,  respeitando o Calendário de Pagamentos da Secretaria da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com a aprovação da respectiva Secretaria.

		            6 – DO PRAZO DE ENTREGA
			
 			6.1 – O prazo de entrega dos equipamentos será  de dez (10) dias, a contar da expedição da Ordem de Compra.


          			7-  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
			
 			7.1 - O prazo de vigência do Contrato será de trinta (30) dias, a contar da data de sua assinatura.


8 - DOS RECURSOS
				
			Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666, atualizada pela Lei nº 8.883.
 
                                     9- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

			A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
4.4.90.52.00.00.00  – Equipamento e Material Permanente
 
                                   10 - DO CONTRATO

		           10.1 - Do Contrato deverá constar as seguintes obrigações do contratado:
 			a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;
			b) manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação assumidas.
 			c) entregar os equipamentos na Prefeitura Municipal de Ivoti, sito na Av. Presidente Lucena, 3527, Bairro Centro, em Ivoti/RS.
			
              		10.2 - Constituirão motivos para a rescisão do Contrato, independentemente de qualquer notificação judicial ou extra-judicial;
a)	falência, concordata  ou dissolução;
                                    b)  transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE;
c) descumprimento de  qualquer das obrigações estipuladas.

                                   11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	                        Caso a empresa vencedora venha a inadimplir total ou parcialmente com o proposto, a mesma poderá ser penalizada com sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93.

                                   12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

		           12.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de  atender a qualquer das disposições do presente convite;

		           12.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentos e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento, exceto as hipóteses previstas nos itens 2.3 e 4.2 deste edital;

		           12.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos;
			
		           12.4 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à Licitação os participantes retardatários;

		            12.5 – Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 12 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira, no Departamento de Licitações, sita na Av. Presidente Lucena, 3527, Centro, Ivoti/RS, ou pelo telefone nº (051) 3563.8800, ramal 226.

			Prefeitura Municipal de Ivoti, aos dois (02) dias do mes de setembro de 2014.




						           ARNLADO KNEY
						           Prefeito Municipal





							Ciente e de acordo com o 
                                                                                         presente Convite.








ANEXO I MINUTA DE CONTRATO 

“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS, EDUCAÇÃO E CULTURA, FAZENDA E DESENVOLVIMENTO.”
 
O MUNICÍPIO DE IVOTI, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Av. Presidente Lucena, 3527, em Ivoti/RS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 88.254.909/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ARNALDO KNEY, ora denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ......... estabelecida na ......, em .../RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº.............., Inscrição Estadual nº ............, representada por...... , ,  ora  denominada simplesmente CONTRATADA, deliberam firmar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, sujeitando-se às normas de Lei nº 8.666/93, com redação dada pela Lei nº 8.883/94, bem como ao Convite nº 030/2014: 

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A CONTRATADA compromete-se a fornecer para o CONTRATANTE, conforme Carta Convite nº 030/2014, o(s) seguinte(s) item(ns), com o(s) menor(es) preço(s) ofertado(s):
Parágrafo Primeiro – A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada pela CONTRATADA, na Prefeitura Municipal de Ivoti, sito na Av. Presidente Lucena, 3527, Bairro Centro, nesta cidade.
 
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATANTE pagará, pelo objeto do presente Contrato, o valor total de R$ ..................................

CLÁUSULA TERCEIRA:  
O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega dos equipamentos,  respeitando o Calendário de Pagamentos da Secretaria da Fazenda do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com a aprovação da respectiva Secretaria.

CLÁUSULA QUARTA:
 O prazo de entrega dos equipamentos será  de dez (10) dias, a contar da expedição da Ordem de Compra.

CLÁUSULA QUINTA:
O prazo de vigência do Contrato será de trinta (30) dias, a contar da data da de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA:
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
4.4.90.52.00.00.00  – Equipamento e Material Permanente

CLÁUSULA SÉTIMA:
São obrigações da CONTRATADA:
a) arcar com as despesas referentes ao objeto da presente Licitação, inclusive os tributos municipais, estaduais e federais incidentes sobre o mesmo;
b)manter, durante todo o prazo de vigência contratual as condições de habilitação assumidas.
c) fornecer garantia mínima de doze (12) meses sobre os equipamentos, a contar da entrega dos mesmos, exceto para aqueles itens em que é exigida uma garantia superior, conforme Anexo II do Edital.
d) comprometer-se, quando necessário, a recolher os equipamentos para os serviços de assistência técnica, dentro do período da garantia.

CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:
a)	falir, entrar em concordata ou se dissolver;
b)	não cumprir  qualquer das obrigações estipuladas;
c)	transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE;
PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de rescisão por um dos motivos prescritos nesta cláusula, a CONTRATADA receberá apenas os valores correspondentes aos equipamentos efetivamente entregues, sem prejuízos das sanções previstas neste contrato.
 
CLÁUSULA NONA: 
Caso a CONTRATADA venha a inadimplir total ou parcialmente com as obrigações assumidas, a mesma poderá será penalizada com sanções administrativas previstas nos artigo 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, regulamentada pela Lei nº 8.883/94, podendo ser estabelecida multa em até 10% do valor do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA:
As dúvidas resultantes da interpretação do presente Contrato serão dirimidas em juízo, ficando eleito o Foro da Comarca de Ivoti/RS.
E, para validade do que aqui contrataram, as partes assinam o presente em 4(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Prefeitura Municipal de Ivoti,  aos     dias do mês de    de 2014.


ARNALDO KNEY				                                                  Contratante                                         
                                                                              Contratada

TESTEMUNHAS:                                                            Ciente em     02.09.2014:


                                                         ANEXO II 


Item 1 – Descritivo Computadores

Computador
PROCESSADOR: 
·         Processador de dois núcleos;
·         Tecnologia HT
·         Clock de no mínimo 3.3GHz;
·         DMI mínimo de 5 GT/S;
·         Mínimo de 2mb de Cache 
BIOS:
·         Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. 
·         As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante; 
·         BIOS com disponibilização do número identificador do equipamento, único para o fabricante; 
·         Mostra no monitor de vídeo o nome do fabricante do equipamento sempre que o equipamento for inicializado; 
·         Possui recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS; 
·         Possuir tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do processador com base na utilização da CPU; 
MEMÓRIA PRINCIPAL:
Mínimo de 4 (quatro) GB de memória instalada DDR3 1600-MHz
Possibilidade de expansão para no mínimo 16 (dezesseis) GB.
Com 2 Slots para memória. 
UNIDADES INTERNAS DE ARMAZENAMENTO: 
Unidade de disco rígido, com as seguintes características:
Padrão Serial ATA II ou superior.   
Velocidade mínima de 7.200 (sete mil e duzentas) rotações por minuto.   
Mínimo de 500 (quinhentos)GB de capacidade. 
Tecnologia Smart IV.
Conectada à Controladora Serial ATA II, integrada ao equipamento.
Unidade leitora e gravadora de CD-ROM e DVD, da mesma cor do gabinete;
CONTROLADORAS:
Controladora de rede Gigabit Ethernet, com as seguintes características mínimas;
Em conformidade com os padrões IEEE.  
Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps com reconhecimento automático da velocidade da rede; 
Conector RJ-45 fêmea;
PORTAS DE I/O:
6 (seis) sendo 4 portas USB 2.0 e 2 USB 3.0 
uma porta serial 
uma porta VGA,
uma porta DVI,
conectores frontais para fone de ouvido e para microfone
porta RJ-45,
VIDEO:
Deve possibilitar expansão para até 1,7GB MB de memória, podendo ser compartilhado com a memória do sistema on-board; 
Possuir opção para conector VGA e DVI; 
Suportar tecnologias DX11 e OpenGL 3.3; 
O conector de vídeo deve estar identificado pela cor segundo padronização da indústria de microcomputadores; 
ALIMENTAÇÃO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO:
Fonte de Alimentação de 250-watt (Bivolt Automático);
PERIFÉRICOS EXTERNOS:
Teclado padrão e mouse óptico com 2 botões de rolagem disponíveis como USB ou PS/2, ou mouse a laser USB com 2 botões de rolagem. 
MONITOR DE VÍDEO LED com tela de 18,5” polegadas
·         Tela do tipo Matriz Ativa – TFT LED Widescreen;
·         Dot pitch de 0.300 mm;
·         Ângulos de visão típicos: 65 graus( vertical ) e 90 graus( horizontal );
·         Brilho de 200 cd/m²;
·         Contraste de 600:1;
·         Tempo de resposta típico: 5ms;
·         Resolução gráfica máxima de 1366 x 768 à 60 Hz; 
·         Com cabo de conexão, Conector DB 15;
·         Controle Digital com visualização de ajustes na tela: Liga-Desliga; Brilho; Contraste; Posicionamento Vertical e Horizontal; Botão auto-ajuste;
SLOTS:
Mínimo de 01 (um) slot PCI Express X16;
Mínimo de 01 (um) slot PCI Express X1;
Mínimo de 02 (um) slot PCI;
SOFTWARES:
Sistema operacional Microsoft Windows 8 Professional em português e acompanhado da respectiva licença de uso;
Todos os drivers necessários para o pleno funcionamento do equipamento com atualização disponibilizadas via website;
GABINETE:
·         Gabinete com as seguintes características:
·         Acabamento interno com superfícies não cortantes;
·         Ventilação com saída de ar exclusivamente na parte traseira;
·         Baias externas 1 (uma) de 5,25" e Baias Internas 1 (uma) de 3,5";
·         Leds indicativos de equipamento ligado e de uso do disco rígido;
·         Botão de Power-on;
SEGURANÇA:
·         Condições de operar em ambiente típico de escritório, segundo as normas da ABNT; 
DOCUMENTAÇÃO E GARANTIA:
·         Documentação completa (incluindo catálogos e/ou mostruários e manuais de referência) sobre o equipamento original, emitida pelo fabricante;
·         Os equipamentos ofertados deverão ter garantia mínima de 3 (três) anos on-site, com atendimento no próximo dia útil a partir da abertura do chamado A abertura de chamados deverá ser feita por Central de atendimento 0800 do fabricante do equipamento.. 
·         Deverá ser apresentado compatibilidade comprovada com o protocolo DMI (Desktop Management Interface) ou DMI 2.0. Esta comprovação poderá ser dispensada, caso o fabricante do produto seja membro do conselho (list member) do consórcio DMTF (Desktop Management Task Force) - desenvolvedor do protocolo DMI – ou empresa subsidiária de algum destes membros, comprovação através do site: http://www.dmtf.org/about/list.



Item 2 - Descritivo Notebook


Características técnicas mínimas obrigatórias:

Processador / Placa Mãe
Processador de 64 bits com freqüência mínima de 2.5 GHz;
	Velocidade de barramento de no minimo 1333MHz;
No mínimo 01 (uma) saída VGA para monitor externo e 01 (uma) saída S-video;
No mínimo 01 (uma) entrada para microfone e 1 (uma) saída para fone de ouvido;
No mínimo 02 (duas) interfaces USB 2.0
No mínimo 02 (duas) interfaces USB 3.0
No mínimo 01 (uma) interface RJ45 e 1 (uma) Interface Wireless compatível com o padrão 802.11n; 
01 (uma) interface bluetooth;

Memória 
Memória de no mínimo 4GB SDRAM DDR3 1333MHz

BIOS 
Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, comprovado por meio de cópia da tela do programa “msinfo32.exe” do Microsoft Windows 7, demonstrando a marca e o modelo do microcomputador ofertado;
Capaz de inicializar pelo CD-ROM, HDD ou USB; 
Mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador, sempre que o equipamento for inicializado;
O fabricante deverá ter direitos (copyright) sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante da mesma, não sendo aceitas soluções em regime de O&M ou customizadas;

Teclado e Mouse
Teclado Padrão Brasileiro ABNT2;
Mouse do tipo Touch Pad com zona de rolagem (scroll) e duas teclas.

Armazenamento
Controladora padrão SATA compatível com o disco rígido;
No mínimo 01 (uma unidade de disco rígido SATA de 500GB, mínimo de 5400rpm;
01 (uma) unidade de DVD/RW;

Controladora e Monitor de Vídeo
Tela de LED de no mínimo 14.1", com resolução de trabalho de 1366x768 pixels;

Áudio
Placa de som integrada de no mínimo 16 bits, com alto falantes embutidos;

Acessórios
21) Bateria íon-lítio inteligente, de 6 células;
22) Fonte de Alimentação com adaptador AC;
23) Fornecimento de maleta de material sintético com alça de ombro destacável e ajustável com revestimento protetor;

Softwares
	Sistema Operacional MS-Windows 7 Professional 64 Bits OEM, em português do Brasil, acompanhado do respectivo licenciamento Microsoft e pré-instalado;

Programas necessários à instalação e adequação de todos os modos de funcionamento das placas e componentes do equipamento, com a respectiva documentação. Todos os drivers para o MS-Windows 7 Professional 64 Bits OEM devem estar disponíveis para download no web-site do fabricante do equipamento;

Garantia e Suporte
Prazo de garantia e manutenção dos equipamentos fornecidos, compreendendo os defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a substituição de peças, a contar da entrega será de 3 (três) anos on-site;
O Atendimento em garantia deverá ser realizado no modo “on-site” (no local onde o equipamento encontrar-se instalado, dentro da área geográfica do compreendida pelos 496 municípios do estado do Rio Grande do Sul);
Atendimento no próximo dia útil da abertura do chamado;
Tempo de solução de até 48 (quarenta e oito) horas após o atendimento técnico, podendo, ser utilizado equipamento de reserva; 
A contratada deverá dispor de uma central de atendimento com número telefônico Gratuito (0800) para suporte técnico e abertura de chamados de garantia;
A empresa deverá possuir softwares ou placas de diagnóstico de manutenção para servir de auxílio na identificação de problemas. Não serão aceitos laudos baseados apenas em suposições ou na “experiência” do técnico. Qualquer alegação ou conclusão deverá ter embasamento técnico, inclusive com dados concretos que possam ser avaliados pelo Núcleo de Informática.

Certificações
O modelo do microcomputador cotado deverá possuir o logotipo “Designed for Microsoft Windows 7” e constar na HCL da Microsoft através do endereço http://winqual.microsoft.com/HCL/Default.aspx?m=x;
Para cada microcomputador deverá ser entregue o respectivo certificado de garantia emitido pelo Fabricante, em português;
Documento oficial emitido pelo fabricante do equipamento para os casos onde não seja possível a comprovação das características técnicas por meio dos documentos antes relacionados;
Declaração do fabricante ou da fornecedora, assinada pelo representante legal, de que todos os equipamentos a serem entregues possuam o mesmo conjunto de componentes internos – placa-mãe, placa controladora de discos, placa de vídeo, placa de rede e outros – isto é, todos os equipamentos serão idênticos em todos os detalhes internos, não sendo aceitos lotes de equipamentos com componentes diferenciados em relação a outros;
Atender as certificações: FCC, UL ou CSA, EPA/Energy Star, ou certificações equivalentes, possuir total compatibilidade com gerenciamento de energia padrões APM e ACPI;

Considerações Adicionais
Todos os produtos fornecidos devem ser novos e em fase normal de fabricação;
Não será aceito equipamento que não atenda fielmente às especificações técnicas solicitadas, exceto com configurações superiores;
Deverão ser fornecidos todos os cabos necessários para o perfeito funcionamento dos microcomputadores.

         Item 3 – Descritivo Servidor

COMPONENTE
DESCRIÇÃO




Gabinete
Rack


Processador
Dois (02) processadores de no mínimo 2.4GHz ;
No mínimo 16MB L3 Cache;
No mínimo 12 nucleos;


Memória Instalada
No mínimo 32 GB PC3L-12800R (DDR3-1600);


No mínimo 24 slots

Storage Interno
No mínimo dois (02) Discos de 600GB 6G SAS 10k 2,5" DP Hot Plug



No mínimo até 16 discos com upgrade de cage e SAS Expander

Storage Controller
Smart Array P420i 1GB FBWC (Raid 0/1/5/1+0/5+0)


Network
No mínimo 02 (duas) interfaces Gigabit Ethernet 
Integradas


Slots
No mínimo 3 PCI-e (até 6 slots) / 7 USB / 1 SD


Mídia Óptica
DVD-ROM


Fonte redundante
Inclusa de no mínimo (460W)


Gerenciamento
Integrated Lights-Out 4 Standard


Sistema Operacional
Não incluso


Garantia e Suporte

Prazo de garantia e manutenção dos equipamentos fornecidos, compreendendo os defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a substituição de peças, a contar da entrega será de 3 (três) anos on-site;
O Atendimento em garantia deverá ser realizado no modo “on-site” (no local onde o equipamento encontrar-se instalado, dentro da área geográfica do compreendida pelos 496 municípios do estado do Rio Grande do Sul);
Atendimento no próximo dia útil da abertura do chamado;
Tempo de solução de até 48 (quarenta e oito) horas após o atendimento técnico, podendo, ser utilizado equipamento de reserva; 
A contratada deverá dispor de uma central de atendimento com número telefônico Gratuito (0800) para suporte técnico e abertura de chamados de garantia;
A empresa deverá possuir softwares ou placas de diagnóstico de manutenção para servir de auxílio na identificação de problemas. Não serão aceitos laudos baseados apenas em suposições ou na “experiência” do técnico. Qualquer alegação ou conclusão deverá ter embasamento técnico, inclusive com dados concretos que possam ser avaliados pelo Núcleo de Informática.


Instalação
Não incluso


Itens Adicionais
Observação: Servidor CTO




Item 4 – Descritivo Switch 16 Portas

COMPONENTE
DESCRIÇÃO

Portas

16 portas 10/100/1000 RJ-45 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de mídia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full.

Performance
Latência de 100MB:   < 8.0 µs (LIFO 64-byte packets)
Latência de 1000MB: < 3.6 µs (LIFO 64-byte packets)
Rendimento (Throughput): 23.8 million pps
Capacidade Routing / Switching: 32 Gbps
Tamanho Tabela de Endereços MAC: 8000 entradas
Memória e Processador: 512 KB

Conectividade e
Performance
Suporte a Jumbo packet
Auto-MDIX: ajuste automático entre cabos straight-through e crossover em todas as portas 10/100 e 10/100/1000
Auto negociação em todas as portas em Half-Duplex e Full-Duplex
Flow Control
Não Gerenciável – solução plug-and-play
Negociação Auto-speed


Garantia
Lifetime.


Item 5 – Descritivo Estabilizadores

Estabilizador  300VA 115/220V
Nº de tomadas 4
Características Gerais 
- Proteção contra sobrecarga, subtensão, sobretensão e super aquecimento;
- Não introduz distorção harmônica;
- Fabricado em plástico antichama (ABS);
- Certificado pelo INMETRO. 
-Tensão nominal de entrada: 115V/220V
-Tensão nominal de saída: 115V

