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Tipo: Menor Preço por Item 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA – Nº 042/2018 

 

A Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA-COCELI, com 

funcionamento nesta cidade de Belém (TV. Quintino Bocaiúva nº 1588, 

Bairro de Nazaré, 7º piso, Bloco “B” do Edifício Afonso Lima), CEP: 

66035-190, informa que, fará realizar, no dia 10/07/2018 às 15:00 horas 

(horário local), licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo Menor 

preço por Item, cujo objeto se constitui na Aquisição de Material de 

Informática para Laboratório de Infraestrutura do Instituto SENAI de 

Inovação (SALDO), conforme Edital e seu Anexo I. Edital e informações 

poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação do Sistema FIEPA, 

no endereço acima citado, em horário comercial. 

 

 
Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 
 Comissão de Licitação do Sistema FIEPA 
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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 042/2018 

PROCESSO Nº 042/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/07/2018  

HORARIO: Abertura da sessão às 15:00 horas (horário Local). 

LOCAL: Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, CEP: 66035-190 – Sala da 

Comissão de Licitação do Sistema FIEPA. 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI – Departamento Regional do 

Pará, vem tornar publico, por intermédio da Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA-

COCELI, representada pelo Coordenador e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 

002/2018-FIEPA, de 31/01/2018 do Presidente da FIEPA e dos Conselhos Regionais do SESI e 

do SENAI, que fará realizar licitação, na Modalidade CONCORRÊNCIA, tipo Menor Preço por 

Item, com procedimentos se fazendo reger pelo Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAI, publicado no DOU de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 

26/10/2001, Ato n. 01/2006 e em 11/05/2011, Ato n. 01/2011, bem como, pelas disposições 

deste edital, para consecução do objeto descrito no Anexo 1 (um). 

 

Quando, por motivo de suspensão do expediente do SISTEMA FIEPA, não se realizar o ato de 

recebimento e abertura dos envelopes que contêm os documentos e as propostas relativas à 

presente licitação, fica acordado que a realização do mesmo ocorrerá, no horário estabelecido, 

no primeiro dia útil posterior à data fixada nesta CONCORRÊNCIA. 

 

As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) gozarão neste certame licitatório 

de tratamento diferenciado e favorecido, na forma do que dispõe os artigos 42 e 43 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e texto da Lei Complementar 

n.º147/2014 de 07 de agosto de 2014. 

 

Os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL serão 

recebidos no endereço mencionado acima, na sessão pública de processamento da referida 

licitação, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 

certame. 

 

A sessão de processamento da CONCORRÊNCIA em questão será realizada na sala da COCELI, 

Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, iniciando-se no dia 10 de julho, às 15:00 

horas (horário local) e será conduzida pela Comissão de Licitação do Sistema FIEPA – COCELI, 

tendo como Coordenador o Senhor Neilton Carneiro do Nascimento, com auxílio da equipe de 

apoio integrada pelos Srs. William Oliveira e José Livaldo Santos dos Santos, designados nos 

autos do processo de referência pela Portaria 002/2018-FIEPA.   
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Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do pregão, a licitante 

interessada ou seu representante deverá identificar-se, e, no caso de representante, este 

deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de propostas e 

para a prática de todos os atos relativos ao certame.  

Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o 

credenciado entregará ao pregoeiro:  

a) Cópia do documento de identidade;   

b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, com poderes 

específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os demais 

atos, em nome da licitante; bem como cópia do contrato social autenticado;  

c) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 

dirigente da licitante.      

 

1- DO OBJETO E LOCAL DE ENTREGA: 

1.1- A presente Licitação tem por objeto Aquisição de Material de Informática para 

Laboratório de Infraestrutura do Instituto SENAI de Inovação (SALDO), conforme Edital e seu 

Anexo I. 

1.2- As licitantes concorrentes ao objeto desta licitação deverão atender integralmente as 

disposições constantes deste Edital, e de seus anexos. 

1.3- Locais de Entrega dos Objetos licitados: conforme anexo I do Edital.    

 

2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.1- Somente serão admitidas a participar desta CONCORRÊNCIA, na qualidade de licitantes, as 

empresas que: 

a) Comprovem possuir os requisitos exigidos neste Edital, por meio da apresentação da 

documentação prevista no item 4 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

b) Não estejam em processo de falência; 

c) Seja constituída como Pessoa jurídica legalmente estabelecida no País cujo objeto social 

expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o 

objeto da presente licitação; 

2.2- Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente licitação: 

a) Pessoa Jurídica impedida de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades que 

integram o Sistema FIEPA; 

b) Consórcio de pessoas jurídicas (empresas); 

c) Entidade do Sistema FIEPA compreendendo-se como tais o SENAI e o SESI; 

d) Pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que esteja 

participando desta licitação; 
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e) Empresa vencedora em licitação anterior que esteja em atraso na entrega, total ou parcial, 

do objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquela que, adjudicada nos últimos dois anos, não 

tenha cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de aquisição/contratação 

ou de qualquer penalidade que lhe tenha sido aplicado pelo SENAI/PA; 

f) Não poderão participar das licitações nem contratar com o SENAI dirigentes ou empregados 

da entidade; 

g) As empresas impedidas de Licitar com o SENAI, por qualquer dos motivos elencados em item 

anterior, resguardados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 

h) As empresas com registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS), conforme 

Carta Circular n.º121/2014-Pres-CNI;  

 

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

3.1- A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo os 

envelopes “Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial” fechados, rubricados, de 

números “1” e “2”, mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização 

numérica da licitação e a data da abertura da licitação, com endereçamento ao SENAI – 

Departamento Regional do Pará. 

3.2- Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou 

qualquer meio similar, numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não deverão 

apresentar rasuras ou entrelinhas, sendo que tais documentos deverão ser apresentados em 

01 (uma) via. 

3.3- Os documentos quando não apresentados no original poderão ser autenticados, por 

Cartório competente com selo, ou por membro da Comissão, à vista da documentação original, 

e as certidões através da internet, quando por esta forem emitidas. 

3.4- O Envelope nº 1 deverá ser composto de 01 (um) único caderno contendo os 

“Documentos de Habilitação”, relacionados no item 4 desta CONCORRÊNCIA. 

3.5- O Envelope nº 2, contendo a “Proposta Comercial”, carimbada e assinada pelo  

representante legal da empresa, com indicação do nome e cargo por ele exercido, deverá ser 

composto de 01 (um) único caderno, juntamente com todos os documentos relacionados no 

item 5 desta CONCORRÊNCIA. 

3.6- A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas licitantes, 

das condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de 

divergências, o disposto no Edital, devendo o Licitante apresentar a referida proposta na 

seguinte forma: 

 

Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação  

CONCORRÊNCIA nº 042/2018 
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Envelope nº 02 – Proposta Comercial 

CONCORRÊNCIA nº 042/2018 

 

3.7- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se procuração.  

 

4– DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: Envelope nº 01 

Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma 

da legislação vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, no original, em 

cópia autenticada (com selo de autenticação) ou por membro da Comissão, à vista da 

documentação original, na forma da lei: 

4.1- Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de Regularidade para com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), por meio 

da apresentação da Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa ou que 

compove a inexigibilidade do crédito, sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional, 

sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao 

site www.previdenciasocial.gov.br; 

b) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

expedida pela Caixa Econômica Federal, consubstanciada pela Certidão Negativa ou Positiva 

com efeitos de Negativa ou que compove a inexigibilidade do crédito, sob o abrigo do art. 206 

do Código Tributário Nacional, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na Internet, 

que poderá ser obtida junto ao site www.caixa.gov.br; 

c) Prova de Regularidade com Tributos Federais, através da Certidão Negativa de Débito ou 

Positiva com Efeitos de Negativa ou que compove a inexigibilidade do crédito, expedida pela 

Secretária da Receita Federal, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na Internet 

que prove a inexistência de débito que poderá ser obtida junto ao site 

www.receita.fazenda.gov.br; 

d) Prova de Regularidade com Tributos Estaduais, através de Certidão Negativa ou Positiva com 

Efeitos de Negativa ou que compove a inexigibilidade do crédito, expedida pela Unidade 

Federativa, da sede da Licitante; 

e) Prova de regularidade com Tributos Municipais, através de Certidão Negativa ou Positiva 

com Efeitos de Negativa ou que compove a inexigibilidade do crédito, expedida pelo Município 

sede do fornecedor; 

4.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Ultima Alteração em vigor devidamente 

registradas, não sendo necessária a juntada de todas as alterações contratuais havidas;   

http://www.previdenciasocial.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

4.3- Documentos relativos à regularidade Econômica, Financeira e Técnica: 

a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo órgão competente da sede da pessoa jurídica; 

b) Possuir e apresentar Atestado de Capacidade Técnica comprovando a aptidão para o 

fornecimento do objeto que está sendo licitado; 

4.4- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação ao 

certame, deverão estar em nome da licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, 

exceto aqueles centralizados pelos órgãos emitentes: 

- Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, ou; 

- Sendo a licitante filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

- Sendo também considerados válidos: 

– na hipótese de filial, documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos 
em nome da matriz; 

– atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica possam ser apresentados em 
nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante; 

4.5- Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação solicitada 

neste edital, em sua íntegra, salvo na hipótese abaixo. 

4.6- Caso a empresa licitante apresente qualquer das certidões, vencida ou irregular e sendo a 

mesma emitida por órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do 

julgamento da habilitação, a Comissão de Licitação poderá, desde que esteja disponível no site 

do órgão competente a informação que supra a omissão, proceder a consulta através da 

Internet para verificação da regularidade da proponente. 

4.7- As Declarações anexas ao presente instrumento convocatório, deverão ser apresentadas 

em envelope 01 (Documentação).  

 

5 – DA PROPOSTA: Envelope nº 02 

5.1- O Envelope nº 02, referente à “Proposta Comercial”, deverá conter proposta em única via 

elaborada em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa, não manuscrita, sem rasuras 

ou emendas, numerada sequencialmente, rubricada em todas as suas folhas, datada e assinada 

na última folha pelo representante legal da licitante. 

5.2- A “Proposta Comercial” deverá ser preenchida de acordo com a solicitação dos 

Equipamentos constantes do Anexo I deste Edital, em papel timbrado da licitante, contendo 

nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal do licitante, se houver. As propostas 

devem demonstrar seus Preços Unitários, em algarismos e por extenso, em moeda corrente 

nacional, contados da data de sua apresentação, já consideradas nos mesmos, todas as 
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despesas, inclusive tributos, mão-de-obra e transporte, incidentes direta e indiretamente no 

fornecimento do objeto desta CONCORRÊNCIA. 

5.3- A proposta do licitante será entregue em envelope lacrado, em Belém/PA, no endereço 

acima citado, no dia e hora designados para abertura da licitação e deverá conter os seguintes 

elementos, facultado ao licitante acrescer aqueles que julgarem pertinentes: 

a) Deverão ser apresentados os valores expressos em moeda corrente do país, datada e 

assinada pelo licitante ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas; 

b) Preço do objeto ou da aquisição de equipamentos licitado, devendo estar incluídos no 

preço, todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições sociais, trabalhistas e demais 

obrigações fiscais e parafiscais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado 

inclusive descontos ofertados, quando for o caso; 

 

6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 2: 

6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal (se houver) da proponente; 

b) Numero do processo e da Licitação; 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

especificações do anexo I deste Edital; 

d) Preço para aquisição dos equipamentos do presente Edital que deverá ser expresso em 

moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado à data de sua apresentação, 

sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços ofertados 

pela licitante deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto 

deste Edital, alertando que ao SENAI-DR/PA não caberá qualquer custo adicional; 

6.2- A proposta apresentada ao SENAI-DR-PA, deverá atender a todas as especificações 

constantes do Anexo I deste Edital.  

6.3- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos 

da data da sessão de abertura desta licitação. Não havendo indicação expressa, o prazo será 

considerado como sendo de 90 (noventa) dias.  

6.4- Em nenhuma hipótese o SENAI – Departamento Regional do Pará aceitará arcar com 

responsabilidade solidária ou subsidiária relativa a qualquer despesa preexistente ou 

superveniente não incluída no preço total ofertado que será expressamente discriminado no 

instrumento contratual derivado. 

6.5- A critério da equipe técnica e quando solicitado, a licitante detentora da melhor 

proposta poderá ser convocada para apresentar laudo(s) técnico(s) e/ou 

amostra(s)/protótipo(s) em relação ao item licitado ou cuja marca não seja conhecida pela 

área técnica da Licitante, sem especificações suficientes para avaliação, o que será requerido 

para a verificação da compatibilidade do item com as especificações constantes do Termo de 
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Referência. Fica a licitante, obrigada a apresentar em sua proposta comercial marca, modelo 

e características necessárias à avaliação pela equipe técnica responsável. 

6.6- A não apresentação de amostra na forma do item acima, e dentro do prazo pré 

estabelecido de 48 (quarenta e oito) horas, caracterizará descumprimento das normas do 

Edital lançado, restando desclassificada a licitante. 

6.7- Em caso de não apresentação de catálogo(s) do(s) produto(s) ofertado(s), fica a empresa 

licitante obrigada a fornecer em sua proposta, o link/endereço eletrônico em que o produto 

demonstre marca, modelo e ficha técnica com dados suficientes para avaliação e 

compatibilidade com o objeto licitado. 

6.8- Somente serão admitidas, excepcionalmente, prorrogações de prazo para apresentação 

de amostras caso, o objeto licitado não for de fácil comercialização, ou seja necessária a 

manufatura ou importação do produto objeto do certame. 

 

7- DO JULGAMENTO:  

7.1- A Comissão de Licitações do Sistema FIEPA procederá primeiramente o exame da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, em seguida serão verificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS 

das licitantes habilitadas, declarando como vencedora(s) a(s) licitante(s) que ofertar(em) 

Menor Preço por Item e estejam em conformidade técnica com o Termo de Referência parte 

integrante do presente Edital. 

7.2- Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não 

previstas, assim como propostas que contenham redução de preços sobre a proposta de maior 

percentual de desconto, ou indicarem como referência preços de outras licitantes que 

mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de 

qualquer natureza para serem computadas além do preço proposto, bem como as que 

estabelecerem condições outras, além das previstas. 

7.3- Após a análise e conferência das propostas comerciais, a Comissão de Licitações, na 

eventualidade da constatação de preços com redução que possam ser considerados 

inexequíveis, poderá requerer à licitante que tenha ofertado o menor preço por item, a 

apresentação, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, contados da data da 

solicitação, as composições de preços, sob pena de desclassificação, adotando-se o mesmo 

procedimento para as demais classificadas, quando for o caso. 

7.4- A Comissão de Licitação poderá solicitar às licitantes a composição de quaisquer preços de 

serviços e/ou preços de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que 

julgar necessários para melhor análise das propostas e salvaguarda dos interesses do 

SENAI/PA. 

7.5- A composição dos preços deverá ser elaborada separadamente para cada item, em papel 

timbrado da licitante. 

7.6- Serão desclassificadas as propostas: 
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a) Que não atenderem aos termos deste Edital e seus Anexos ou que apresentarem preços 

unitários zero ou irrisórios para qualquer item, bem como aquelas que não contiverem 

elementos técnicos suficientes para sua apreciação; 

b) Com valor total superior ao orçado pelo SENAI-DR/PA ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a demonstrar a sua viabilidade 

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato; 

7.7- Não serão aceitas propostas que apresentem preços sejam eles referentes aos unitários, 

etapas, fases ou subfases, simbólico, irrisório ou de valor negativo, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

7.8- A Comissão de Licitação poderá determinar, em qualquer fase da licitação, a realização de 

diligências que se destinam a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento 

licitatório, vedada neste caso a inclusão posterior de documento que deveria constar 

originalmente da proposta. 

7.9 – A Comissão de Licitação poderá solicitar (via notificação por meio eletrônico) aos 

licitantes vencedores, a apresentação de amostras dos produtos ofertados, tendo a licitante 

nofiticada, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis para a apresentação do produto no 

endereço da Comissão citado no presente Edital, sob pena de desclassificação do certame. 

7.10- Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, livres dos vícios que resultaram 

na inabilitação. 

7.11- Ocorrendo empate na classificação das “Propostas Comerciais”, o desempate será feito 

por meio de sorteio, na forma da legislação pertinente; 

7.12- A Comissão de Licitações encaminhará à autoridade competente, para homologação de 

seu parecer, as peças dos autos do processo da licitação, composto de aviso, edital, atas, 

pareceres técnicos e jurídicos, proposta vencedora e quadro comparativo das propostas e 

demais documentos pertinentes. 

7.13 – As comunicações e decisões que forem adotadas serão enviadas pela Comissão pela via 

de e-mail, sendo considerados os endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias licitantes. 

 

8- DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO: 

8.1– Ao final da sessão, definida a fase de habilitação ou declarada vencedora do certame, 

a(s) licitante(s) que pretender(em) interpor recurso administrativo, deverá(ão) manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção recursal, abrindo-se então o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para apresentar razões do recurso, facultando-se aos demais licitantes a 
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oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto a intenção de 

interposição de recurso administrativo, importará na preclusão do direito. As peças recursais 

imotivadas, ineptas ou inconsistentes não serão conhecidas. 

8.3- Interposto o recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão no todo 

ou em parte, manter a decisão no total ou parcialmente ou encaminhá-la devidamente 

instruída à autoridade competente. 

8.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 

 

9- DOS PRAZOS DE ENTREGA E PAGAMENTO: 

9.1- O objeto desta licitação deverá ser entregue conforme prazo solicitado no anexo I termo 

de referência, parte integrante deste edital. 

9.2– O pagamento relativo ao objeto entregue será feito através de crédito em conta corrente 

da CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias após a entrega dos itens, após apresentação da 

respectiva Nota Fiscal/Fatura, em que esteja devidamente comprovada à entrega do objeto em 

conformidade com o que fora adjudicado e devidamente atestado pelo SENAI-DR/PA. 

 

10- DAS SANÇÕES: 

10.1- A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento que o substitua na forma do 

artigo 31 do Regulamento de Licitações e Contratos SESI/SENAI, aqui estipulado no prazo de 03 

(três) dias úteis a partir da convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

podendo acarretar à licitante, as seguintes penalidades: 

a) Perda do direito a contratação; 

b) Suspensão do direito de licitar com as entidades do sistema FIEPA (SESI/SENAI) por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

 

10.2- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao 

contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas neste instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a de suspensão 

do direito de licitar com entidades do sistema FIEPA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 

além das perdas e danos que vierem a ser apuradas, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito 

ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da entrega dos equipamentos. 

10.3- O atraso na entrega dos equipamentos ensejará à CONTRATADA multa moratória de 1,0% 

(um por cento) ao dia, sobre o valor correspondente ao valor do produto não entregue, 
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dedutível do pagamento devido, salvo nas hipóteses não imputáveis à CONTRATADA e 

plenamente justificadas a juízo da CONTRATANTE. 

10.4- A aplicação de qualquer das sanções mencionadas, observará os princípios 

constitucionais do contraditório e ampla defesa. 

 

11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1- Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital na Travessa 

Quintino Bocaiúva, 1588, Bloco B, 7º andar, CEP: 66035-190, na sala da COCELI, nos dias úteis, 

em horário comercial. 

11.2- Os equipamentos cotados deverão atender as especificações deste edital e seus anexos.  

11.3- Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas de interpretação 

do presente Edital ou IMPUGNAÇÃO ao mesmo, deverá ser dirigido à COCELI até o 3º (terceiro) 

dia útil anterior a data marcada para a abertura da licitação, através do e-mail 

licitacao@sesipa.org.br, ou formalizada através de petição.  

11.4- A petição de que trata o subitem 11.3 deverá ser encaminhada por escrito e entregue na 

forma de petição na COCELI, localizada no endereço citado acima, ou através do e-mail 

licitacao@sesipa.org.br dentro dos prazos estabelecidos neste Edital.  

11.5- A COCELI terá o prazo de 03 (três) dias úteis para responder, por escrito, às comunicações 

efetuadas na forma do item 11.3, sendo que as respostas serão comunicadas diretamente as 

licitantes ou publicadas numa das formas previstas no parágrafo primeiro do artigo 5º do 

Regulamento de Licitações e Contrato do SENAI, ou ainda por outro meio formal que atinja a 

finalidade informativa. 

11.6- Caso o pedido de esclarecimento ou impugnação não seja efetuada no prazo do item 11.3, 

significa que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a 

apresentação das propostas, não cabendo a licitante, quaisquer reclamações posteriores. 

11.7- Ao SENAI é reservado o direito de revogar, adiar ou prorrogar a presente licitação, por 

razões de seu interesse, antes de iniciada a execução do contrato, ou anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à 

reclamação ou indenização por parte dos licitantes. 

11.8- É facultada a Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência, inclusive com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de 

documento ou informações que deveriam constar do ato de abertura da sessão pública. 

11.9- Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito 

as inserções não exigidas pelo presente edital e seus anexos. 

11.10- Depois de concluída a licitação e assinado o contrato, os envelopes não abertos, 

contendo a documentação das demais LICITANTES ficarão em posse da Comissão à disposição 

dos licitantes pelo período de 30 (trinta) dias, após o que serão destruídos. 

mailto:licitacao@sesipa.org.br
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11.11- Ficam cientes os licitantes participantes do presente certame que, todos os atos 

originados do presente procedimento licitatório, serão publicados no site 

http://transparencia.sesipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente 

certame, a partir da publicação. 

 

12- DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

12.1- Integram o presente edital os seguintes anexos, independentemente de transcrição: 

Anexo I – Termo de Referência. 

Anexo II – Modelo de Declaração de Inexistência de fato Impeditivo à Habilitação. 

Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de trabalho de menor 

 

 

Belém, 20 de junho de 2018. 

 

 

 

Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 

Comissão Central de Comissão de Licitação 

William Oliveira 

Assessor Jurídico – Sistema FIEPA 

OAB/PA 8682 

 

 

 
Dário Antônio Bastos de Lemos 

Superintendente Regional do SESI-DR-PA 
 
 
 

José Conrado Azevedo Santos 
Ciente: Diretor Regional do SESI-DR-PA 
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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 042/2018 
SENAI-DR/PA 

 
ANEXO I 

 
Fica subentendida a alternativa “ou similar” para todos os materiais ou equipamentos 

identificados nestas especificações de determinada marca, tipo, modelo, referência ou 

fabricante, Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade quando 

desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características técnicas 

exigidas nestas especificações. 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Objeto da Contratação: Implantar o Laboratório de Infraestrutura do Instituto SENAI de 
Inovação. 

 
Destinados a: INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS MINERAIS (ISI-TM) 

 

Item Descrição  Unid. Qtd. 

 
01 

 
NAS: Gabinete de Armazenamento de Rede em Nuvem de 2 baias 
Especificações técnicas: 
 
Gerais: 
Padrões 
•IEEE 802.3 
•IEEE 802.3ab 
•IEEE 802.3u 
•TCP/IP 
•CIFS/SMB 
•NFS 
•AFP 
•Cliente DHCP 
DONS 
•NTP 
•FTP sobre SSL/TLS, FXP 
•HTTP/HTTPS 
•LLTD 
•PnP-X 
•UPnP AV 
•USB 2.0 
•Bonjour 

 
Peça  

 
02 
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•WebDAV 
 
Tipos de unidade de disco rígido suportados: 
•Unidade SATA 1/11 interna de 3.5"- Suporta discos rígidos com 
capacidades de 4 TB ou mais 
 
Portas: 
•Porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 
•Porta de Host USB 2.0 
•Alimentação 
LEDS: 
•Alimentação 
•USB 
•LAN (na porta LAN) 
•HDD 1 
•HDD2 
 
Funcionalidade: 
Gerenciamento de disco 
•Múltiplas configurações de disco rígido: 
•RAIO O 
•RAIO 1 
•JBOD 
•Padrão 
•Migração RAIO de não RAIO para RAIO 1 
•Formato de disco rígido: EXT 4 
•Scandisk 
•S.M.A.R.T. 
•Suporta HDDs de formato avançado 
 
Gerenciamento de contas: 
•Gerenciamento de contas de usuários 
•Gerenciamento de contas de grupos 
•Gerenciamento de cotas de usuários/grupos 
•Gerenciamento de acesso de rede 
•Gerenciamento de montagem ISO 
 
Gerenciamento de downloads: 
•Downloads HTTP/FTP programados 
•Downloader Peer to Peer (P2P) 
Gerenciamento de backups: 
•Backup programado do PC para o NAS (D-Link ShareCenter Sync) 
•Backups locais programados 
•Backup remoto programado 
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•Suporta Apple Time Machine 
•Backup USB 
•Backups em nuvem (Amazon S3) 
Gerenciamento de vigilância 
•Suporta D-Link Cloud Câmeras 
•Até 4 canais de gravação de movimento JPEG, MPEG4 ou H.264 
•Até 4 canais de vídeo ao vivo 
•Até 4 canais de reprodução simultânea 
•Gravação de áudio e vídeo sincronizados 
•Reciclagem automática de gravações 
•Suporta gravações programadas e manuais 
•Suporta E-maps 
•Backup de vídeos gravados 
 
Gerenciamento de dispositivos 
•Suporte a Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 4, Google Chrome 3, 
Opera 10 e Apple 
Safari 4 ou superior 
•Assistente de configuração do sistema (Win / Mac) 
•Utilitário D-Link Storage (Win / Mac) 
•Notificações por e-mail 
•Notificações por SMS 
•Log do sistema/FTP 
 
Gerenciamento de energia 
•Modo de economia de energia 
•Recuperação da energia automática 
•Ligação/desligamento programado 
•Controle de ventoinhas inteligentes 
•D-Link Green Ethernet 
Compartilhamento de arquivos remoto 
•Servidor de arquivos web 
•Servidor FTP 
•WebDAV 
•Suporta aplicativo mydlink Access NAS para iPhone, iPad e dispositivos 
móveis Android 
•Acesso ao portal mydlink 
 
Compartilhamento de arquivos 
•No máx. de contas de usuários: 256 usuários 
•No máx. de grupo de contas: 32 grupos 
•No. máx. de pastas compartilhadas: 128 pastas 
•No. máx. de conexões Samba simultâneas: 64 conexões 
•No. máx. de conexões FTP simultâneas: 10 conexões 
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Físicas 
Dimensões 
•90 x 144,3 x 193,3 mm (3,54 x 5,68 x 7,6 polegadas) 
 
Peso 
•113,4 gramas (0,25 libras) 
 
Alimentação 
•Fonte de alimentação externa comutável DC 12 V / 3 A 
 
Temperatura 
•Operação: O a 40ºC (32 a 104ºF) 
•Armazenamento: -20 a 70 ºC (-4 a 158 ºF) 
 
Umidade 
•5% a 90% sem condensação 
 
Certificações 
•CE 
•FCC 
•IC 
•DLNA 
 
Equipamento de Referência: https://www.fourserv.com.br/storage-
nas-d-linksharecenter- 
4tb-02-baias-inclui-02-hds-de-2tb-gigabit-ethernet-mpn-dns- 
3201?utm_source=googleshopping& 
gclid=Cj0KCQjwoZTNBRCWARlsAOMZHmE7KeBV 
_MveBCrtrUMe8dbPgEKalP8mwa6XNl_ 
osJl4E-ZEjJAoN4aAs8KEALw_ wcB 
 

Item Descrição  Unid. Qtd. 

 
02 

 
Computador Desktop: 
Especificações técnicas: 
Processador - core 17 7700k -LGA 1155 
Modelo: 17-7700K 
Soquete: LGA 1151 
Litografia: 14 nm 
Núcleos: 4 
Threads: 8 
Frequência: 4.20 GHz 
Frequência Turbo: 4.50 GHz 

 
Peça  

 
15 
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Cache: 8 MB 
Consumo: 91W 
Resolução Máxima: 4096x2304@60Hz 
Tipos de Memória: DR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600@ 1.35V 
Máximo de Canais de Memória: 2 
Equipamento de Referência: https://www.pichau.com.br/processador-
intel-core-i7-7700kl 
kaby-lake-lga-1151-4-2ghz-8mb-cache-bx80677i77700k 
 
• Placa-Mãe 
Modelo: GA-Z270X-UD3 
CPU: Suporte para 7 ª e 6 ª geração Intel® processadores Core™ i7 
/Intel®  
Core i5 ™ 
/ Intel ® Core i3 ™ / Intel® Pentium ® processadores/ Intel® Celeron ®, 
Soquete 
LGA1151 
Chipset 
Intel® Express Chipset Z270 
Memória: 4 soquetes x DDR4 DIMM que suportam até 64 GB de 
memória do sistema Suporte para DDR4 3866 (OC) / 3800 (OC) / 3733 
(OC) / 3666 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3400 (OC) / 3333 (OC) / 3300 
(OC) / 3200 OC) / 3000 (OC) / 2800 (OC) / 2666 (OC) / 2400 (OC) / 2133 
MHz 
Suporte para módulos de memória DIMM 1 Rx8 / 2Rx8 não-protegidos 
ECC (operam em modo não-ECC) 
 
Suporte para módulos de memória DIMM 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 não-
protegidos com ECC não-ECC 
Suporte para módulos de memória Extreme Memory Profile (XMP) 
Gráficos Onboard 
Processador gráfico integrado Intel® suporte HD Graphics: 
1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 @24 
Hz 
Memória máxima compartilhada 1 GB 
Áudio: Realtek ® ALC1220 codec 
Áudio de alta definição 
Canal 2/4 / 5.1 / 7.1 
Suporte para saída S / PDIF 
LAN :Intel® de chip GbE LAN (10/100/1000 Mbit) 
Slots de Expansão 
1 x slot PCI Express x16, rodando em x16 (PCIEX16) 
1 x slot PCI Express x16, rodando a x8 (PCIEX8) 
1 x slot PCI Express x16, em execução em x4 (PCIEX4) 
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3 slots x1 x PCI Express 
Tecnologia Multi-Gráficos 
Suporte para NVIDIA ® Quad-GPU SLI 2-Way NVIDIA ™ e® tecnologias SLI 
™ 
Suporte para tecnologias AMO Quad-GPU CrossFireX ™ e 3-Way/2-Way 
AMD 
CrossFire TM 
 
Interface de Armazenamento Chipset: 
1 conector M.2 (soquete 3, chave M, tipo 2242/2260/2280/22110 SATA 
e suporte PCle x4 / x2 SSD) 
1 x conector SA TA Express 
6 conectores SAT A 6Gb / s 
Suporte para RAID O, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 
 
USB: 
Chipset + ASMedia ® ASM2142 USB 3.1 Gen 2 Controlador: 
1 x porta USB Tipo-e ™ no painel traseiro, com suporte a USB 3.1 Gen 2 
1 x USB 3.1 Gen 2 Tipo-A (vermelho) no painel traseiro 
Chipset: 
10 portas USB 3.1 Gen 1 
4 portas USB 2.0 / 1.1 
 
Conectores Internos: 
1 x Conector de alimentação principal ATX de 24-pinos 
1 x Conector de alimentação de 8-pinos ATX 12V 
1 x Conector M2 Socket 3 
1 x Conector SA TA Express 
6 x Conectores SA TA 6Gb/s 
1 x Conector de ventoinha do CPU 
3 x Conector de ventoinha do sistema 
1 x Conector do painel frontal 
1 x Conector de áudio do painel frontal 
1 x Conector S / PDIF Out 
2 x USB 3.1 Gen 1 
2 x USB 2.0 / 1.1 
1 x Conector TPM (Trusted Platform Module) 
1 x Conector de placa adicional Thunderbolt ™ 
1 x Conector da porta serial 
1 x Conector da porta paralela 
1 x Limpar jumper CMOS 
 
Conectores Painel Traseiro: 
1 x Porta teclado PS / 2 
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1 x Porta para mouse PS / 2 
1 x Porta HDMI 
1 x Porta USB Type-C ™, com suporte a USB 3.1 Gen 2 
1 x USB 3.1 Gen 2 Tipo-A porta (vermelho) 
6 x portas USB 3.1 Gen 1 
1 x porta RJ-45 
6 x entradas de áudio (saída de alto-falante central/ subwoofer, saída de 
alto-falante traseiro, saída de alto-falante lateral, entrada de linha, saída 
de linha, entrada de microfone) 
 
Controlador I / O 
iTE ® I / O Controller Chip 
 
Monitoramento H / W 
- Detecção de tensão 
- Detecção de temperatura 
- Detecção da velocidade da ventoinha 
- Aviso de sobreaquecimento 
- Aviso de falha do ventilador 
- Controle de velocidade da ventoinha 
 
BIOS 
2 x 64 Mbit flash 
Uso do licenciado AMI UEFI BIOS 
Suporte para DualBIOS ™ 
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 
 
Suporte para App Center 
3DOSD 
@BIOS 
Ambient LED 
AutoGreen 
BIOS Setup 
Temperatura de Cor 
Nuvem Station 
EasyTune 
Fácil RAID 
rápida inicialização 
Jogo impulsionar 
ON / OFF Carga 
Plataforma de gerenciamento de energia 
Smart Backup 
Teclado Inteligente 
inteligente Timelock 
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Sistema de Informação Visualizador 
USB Blocker 
V-Tuner 
Suporte para 3TB + Unlock 
Suporte para O-Flash 
Suporte para instalação do Xpress 
Sistema Operacional: 
O Windows® 10 de 64 bits (para 7th Generation Intel® processadores) 
O Windows® 10 64-bit /Windows® 8.1 64-bit /Windows® 7 32-bit / 64-
bits (para 6 ª 
Geração Intel® processadores) 
Formato: ATX 
 
Equipamento de Referência: https://www. pichau. com. br/placa-m-e-
gigabyte-ga-z270xud3-ddr4-chipset-z270-lga-1151 
 
• Memórias-4gb (4 pentes)= 16GB - 2400Mhz 
Modelo: CMK4GX4M1A2400C16 
 
Tipo: DDR4 
Frequência: 2400MHz 
 
Série: Vengeance LPX 
Cor: Preto 
Formato: 288-pin DIMM 
Capacidade: 4x4GB 
Voltagem: 1.2 
 
Equipamento de Referência: https://www.pichau.com. br/memoria-
corsair-vengeancelpx-preto-4gb-1 x4-2400mhz-ddr4-
cmk4gx4m1a2400c16 
 
• Placa de Vídeo 
Modelo: 11 G-P4-6391-KR 
GPU: GTX 1080 Ti 
Núcleos CUDA: 3584 
Velocidade: Base: 1480 MHz 
Avançado: 1582 MHz 
Memória: 11 GB, GDDR5X, 352 bits 
Frequência da Memória: 11016 MHz 
Refrigeração: ICX 
Interface: PCI-E 3.0 16x 
Conectores 
1 x Dual-link DVI-D 
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1 x HDMI 
3 x DisplayPort 
Resolução Máxima: 7680x4320 
Dimensões: 118.48mm x 269.2mm x Slot Duplo. 
 
Equipamento de Referência: https://www.pichau.com. br/placa-de-
video-evga-geforcegtx-1080-ti-11 gb-gddr5x-352bit-ref-11 g-p4-6391-kr 
 
• HD 
Modelo: ST1000DM010 
Interface: SATA Ili, 6.0Gb/s 
Capacidade: 1 TB 
RPM: 7200 
Cache: 64MB 
Formato: 3.5" 
 
Equipamento de Referência: https://www.pichau.com. br/hd-seagate-1 
tb-barracuda-3-5-7200-rpm-64mb-cache-sata-iii-st1000dm01 O 
 
• SSD-120GB 
Modelo: SA400S37120G 
Capacidade: 120GB 
Interface: SATA IlI 
Formato: 2.5" 
Velocidade de Leitura: 500MB/s 
Velocidade de Escrita: 320MB/s 
Equipamento de Referência: https://www.terabyteshop.com. 
br/produto/7 442/ssdkingston-a400-120gb-sa400s37120g-sata-iii-
leitura-500mbs-gravacao-320mbs 
 
• Gabinete- suporte a radiadores 240mm e a GTX 1080TI (tamanho) 
Modelo: AERO 800 WT 
Material: 0,55mm 
Motherboards: ATX / Micro ATX / Mini ITX 
Chassis Dimensões: 200 x 472 x 430 milímetros (L x A x C) 
 
Dimensões Case: 200 x 501 x 475,8 mm (L x A x C, em geral) 
5.25 "baías de drive: 2 (exposto) 
3,5 "baias de drive: 2 (interno, compatível com 2.5 "HDD / SSD) 
2,5 "baías de drive: 3 (Interno) 
Slots de expansão: 7 Slots 
Max espaço comprimento disponível para slots PCI: 390 milímetros 
Portas I / O: 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + HD Áudio e Mic 
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Sistema de resfriamento ar: 
Top: 2 x 120mm (Opcional) 
Frente: 2 x 120mm ou 2 x ventoinhas de 140 mm (Incluído 1 x 120 
milímetros fã LED) 
Traseira: 1 x ventoinha de 120mm (Incluído 1 x 120 milímetros Preto 
ventilador) 
 
 
Sistema de resfriamento de água 
Top: 120/240 Instalação mm radiador (MAX espessura de 32 
milímetros) 
Traseira: 120 milímetros A instalação do radiador. 
Frente: 120/140/240/280 milímetros de instalação do radiador (MAX 
espessura de 40 mm) 
Apoiar Max. Altura limite para coolers: 155 mm para Cooler 
Peso liquido: 6.15 Kg (GW 7,45 Kg) 
 
Frente 
Ventilador: 120 x 120 x 25 mm 
Faixa de tensão operacional: 6.0 ~ 13.2V 
Tensão nominal: 12V 
Tensão de partida: 6V 
Consumo de energia: 3.0W + 10% Max 
Corrente nominal: 0.25A + 10% Max 
Bloqueadas atua: 0.3A + 10% Max 
Velocidade: 1100 + -10% RPM 
Fluxo de ar (CFM): 36.4CFM 
Pressão do ar: 1,32 milímetros-H2O 
Ruído (dBA): 26.5dBA 
Traseiro: 120 x 120 x 25 mm 
Tensão nominal: 12V 
Faixa de tensão operacional: 10.8-13.2V 
Tensão de partida: 6V 
Consumo de energia: 1.92W + 10% Max 
Corrente nominal: 0.12A + 10% Max 
Bloqueadas atual: 0.14A + 10% Max 
Velocidade: 1200 + -10% RPM 
Fluxo de ar (CFM): 32.1CFM 
Pressão do ar: 0,64 milímetros-H2O 
Ruído (dBA): 23.5dBA 
 
Equipamento de Referência: 
https://www.terabyteshop.com.br/produto/7559/gabineteaerocool- 
aero-800-preto-mid-tower-com-janela-open-box 
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• Water Cooler (Cooler master Seidon 240p)-Ou qualquer um WC com 
240mm 
Modelo: RL-S24V-20PB-R2 
CPU: 
Intel: 2011-v3/ 2011/ 1151/ 1150/ 1155/ 1156/ 1366/ 775 
AMD: AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2/ FM2+/ FM2/ FM1 
Dimensões (Sistema): 62 x 62 x 36.4 mm 
Dimensões do Radiador: 273 x 120 x 27 mm 
Material do Radiador: Alumínio 
Dimensões da Ventoinha: 120 x 120 x 25 mm 
Velocidade da Ventoinha: 800 ~ 2400 RPM (PWM) ± 10% 
Fluxo de Ar da Ventoinha: 95 CFM ± 10% (MAX) 
Pressão de Ar da Ventoinha: 2. 75 mmH2O ± 10% (MAX) 
Vida Útil da Ventoinha: 40,000 horas 
Ruído da Ventoinha: 12 ~ 35 dBA 
Tipo da Ventoinha: Rifle Bearing 
Conector da Ventoinha: 4-Pin 
Voltagem da Ventoinha: 12 VDC 
Corrente da Ventoinha: 0.42 A 
Consumo da Ventoinha: 5.04 W 
Vida Útil da Bomba: 70,000 hours 
Ruído da Bomba: < 23 dBA 
Voltagem da Bomba: 12 VDC 
Consumo da Bomba: 3.6 W 
Equipamento de Referência: https://www.pichau.com. br/water-
cooler-master-seidon-240p-rl-s24v-20pb-r2 
 
• Fonte 
MTBF: 100,000 horas 
Certificação: 80 PLUS Bronze 
Potência: 750W 
Rolamentos da Ventoinha: Rifle 
Tamanho da Ventoinha: 120mm 
Dimensões: 150mm x 140mm x 86mm 
Tipo de cabo: Sleeved 
Plug Tipo: WW 
 
Conectores 
1 x conector A TX 
1 x conector EPS 
1 x conector Floppy 
8 x conector 4-Pin 
4 x conector PCle 
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8 x conector SA TA 
Compatibilidade: Suporte aos padrões ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e 
EPS12V 2.92 
 
Equipamento de Referência: https://www .pichau.com .br/fonte-
corsair-cx750-750wcertificado-80-plus-bronze-pfc-ativo-cp-9020123-ww 
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Workstation 
Especificações técnicas: 
Processador Intel® Xeon® E5-2609 v3 (6C, 1.9 GHz, 15 Mb Cache, 85 W) 
NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, 4 DP, (Precision T XX10) 
32GB (8x4GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC 
Disco rígido SATA de 2 TB (7.200 RPM) - 3.5" 
Portas Frontais: 1 USB 3.0, 3 USB 2.0 ec2 RJ45 
Portas lnternas:1 USB 2.0, 1 conector USB 2.0 2x5, 4 SATA/SAS de 6 
GbiUs e 2 SATA de 6 GB/s para unidades ópticas 
Portas Traseiras: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 2 PS2, serial ecRJ45 Intel Gigabit 
Ethernet 
Slots: 
5 Slots, all Full length except Slot 
2 PCle x16 Gen 3 (plus 2 additional PCle x16 Gen 3 with second 
processor Option) 
PCle x16 Gen 3 wired x4 externai (Slot 1) 
PCle x16 Gen 2 wired x4 
1 PCI 32 bits/33MHz 
Dimensões (Gabinete): A x L x P: 16,95 x 8,5 x 20,67"; 438 x 216 x 545 
mm 
 
Equipamento de Referência: 
http://www.dell.com/br/empresa/p/precision-t7910-
workstation/pd?oc=cup 791 0w7pbr&ref=PD F amily#overrides=cup 791 
0w7pbr:6~P4000; 3~32G824R;8~2T72 
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Câmera Estéreo Industrial 
Especificações técnicas: 
SensorCMOS 
Resolução: 1280 x 1024 pixeis 
Global Shutter, 
Projetor de padrão (textura) infravermelho (850 nm). 
Quadros por segundos: 10 (mínimo na resolução máxima) 
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Distância de operação: 470 - 3000 mm 
Interface: GigE com PoE (Power over Ethernet) 
1/0: 1x trigger, 1x GPIO (mínimo) 
Proteção IP67 
Temperatura Operação: O -40°C 
Acurácia em Z: 5.06 mm (pior caso) 
Calibração de fábrica 
Interface com MVTec HALCON 
API (C++, C# / .NET) para Windows e Linux 
Função para robô hand-eye calibração (braço robótico) usando laca de 
calibração. 
Composição de nuvem de pontos 3D para saída de única nuvem de 
pontos em 
aplicações multi-câmeras 
Captura de imagens de objetos parados e em movimento 
Cabos e conectores de dados e alimentação elétrica. 
 
Equipamento de Referência: 
https://en. ids-imaging.com/ensensofinder. html?minD=-36&numD=41 
&minX=- 
34&maxX= 1309&min Y=64&maxY=959&id= N30-602-16-I R 
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Câmera estéreo para Desenvolvimento 
Especificações técnicas: 
Resolução (quadros por segundo): 752 x 480 (45) até 320x120 (320) 
Velocidade de shutter: 0,3 microssegundo até 1O segundos 
Linha base: 30r mm 
Comprimento focal: 2 - 2, 1 mm 
Campo de visão: 170° lentes de grande ângulo com menos de 3% de 
distorção 
Filtros: 850 - 870 nm passa banda estreita 
Iluminação: conjunto de LED completamente programável, com 
sequência de brilho 
individual em 256 passos lineares 
Medição do movimento: taxa de amostragem de 1 00Hz com 6 graus de 
liberdade, 
possuindo acelerômetro, giroscópio, IMU e temperatura. 
Monocromática 
Funções para controle de exposição, shutter e brilho 
Alimentação elétrica: 5V @ 2,5 W da USB 
Interface: USB 2.0 
Sistema operacional: Linux, Windows e MAC OS X 
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API/SDK em C. 
Calibração de fábrica. 
Cabos e conectores de dados e alimentação elétrica. 
 
Equipamento de Referência: https://duo3d.com/product/duo-minilx-
lv1#tab=overview 
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Câmera 3D (tecnologia de tempo de vôo) 
Especificações técnicas: 
Dimensões 27 x 75 x 57 mm 
Alcance da Aplicação de 0.1 a 3 m 
Resfriamento Passivo 
FPS 160 fps 
Range de temperatura from 0.0 to 55 ºC 
Tripé 1 X 1/4" 
Peso 140 g 
Resolução 160 X 120 
#LEDs 2 x High power LEDs 850nm 
Tecnologia do sensor de profundidade: Time of Flight (ToF) 
FoV 90 º 
Iluminação 1 x Active IR 850nm 
Sensor PMD PhotonlCs® 19k-S3 
Frameworks MATLAB(R) 
Frameworks  LabVIEW 
Frameworks  MetriCam 
Interface de Comunicação 1 x USB 2.0 
I/0 1 x Externai Sync 
 
Equipamento de Referência: 
https://www.bluetechnix.com/en/products/tof-3d-cameras/ 
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Laser 2D Scanner 
Especificações técnicas: 
Ângulo de abertura: 270º 
Frequência de varredura: 15Hz 
Resolução angular: 0,33º 
Faixa de trabalho: 0,05 ... 25m 
Alcance com 10% de remissão: 8m 

 
Peça  

 
02 

https://duo3d.com/product/duo-minilx-lv1#tab=overview
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https://www.bluetechnix.com/en/products/tof-3d-cameras/
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Insensibilidade à luz externa: 80klux 
Precisão:± 60mm (pior caso) 
Drivers para Linux, Windows XP, 7, 8 
API: C, C++, PCL 
Grau de proteção: IP67 
Temperatura de operação: -25º a 50ºC 
Interface de dados: Ethernet e USB 
Tensão alimentação: 9 ... 28V 
Para aplicações indoor e outdoor 
 
Equipamento de Referência: 
(https://www.sick.com/br/pt/solucoes-de-medicao-e-
deteccao/sensores-2dlidar/ 
tim5xx/tim571-2050101 /p/p412444) 
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Placa integrada para desenvolvimento + Kit 
Especificações técnicas: 
Câmera de 5Mpixel 
USB 3.0 Type A 
USB 2.0 Micro AB 
HDMI 
M.2 Key E 
PCI-E x4 
Gigabit Ethernet 
Full-Size SD 
SATA Data and Power 
GPIOs, I2C, I2S, SPI, CAN 
TTL UART with Flow Control 
Header de expansão para display e câmera 
 
Equipamento de Referência: 
(https://developer.nvidia.com/embedded/buy/jetson-tx2-devkit) 
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Câmera ultra HD 4K 
Especificações técnicas: 
Câmera 
Sensor 1 x CMOS 
Pixel Gross 12 MP 
Pixeis efetivos 
Óptica 
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Foco fixo sim 
 
Gravação 
Mídia de gravação microSD / HC / XC 
Formato de vídeo 3840 x 2880 a 24, 25, 30 fps (60, 78 Mbps MP4) 
3840 x 2160p a 24, 25, 30, 50, 60 fps (60, 78 Mbps MP4) 
2704 x 2028p a 24, 25, 30, 50, 60 fps (MP4) 
2704 x 1520p a 24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 fps (MP4) 
1920 x 1440p a 24, 25, 30, 50, 60 fps (MP4) 
1920 x 1080p às 24, 25, 30, 50, 60, 100, 120, 240 fps 
1280 x 720 a 50, 60 fps (MP4) 
Proporção da tela 16: 9 
4:3 
Resolução de imagem estática RAW: 
JPEG de 12 megapixels: 12 megapixels 
Canais 2.0-Channel Stereo 
Formato de áudio AAC 
WAV 
Exibição 
Tipo de exibição LCD 

Tela sensível ao toque sim 
Tamanho da tela 2" 
Status Display sim 

Controle de exposição 
Burst Photo 30 Fotos / 1 Segundo 

Características 
Estabilização de imagem Digital 
Avaliação da profundidade à prova d'água 33,0 '/ 10,0 m (Câmara) 
Microfone embutido sim 
Alto-falante embutido sim 
Wi-fi sim 
Conectores de Entrada / Saída 
Saídas 1 x micro-HDMI (tipo D) 
Entrada de microfone: sim 
Plug do fone de ouvido: Não 
Geral 
Bateria Bateria recarregável de iões de lítio, 1220 mAh 
Método de cobrança Adaptador AC 
USB 
Dimensões (L x A x P) 2,6 x 1,8 x 1,4 "/ 6,5 x 4,5 x 3,5 cm 
Informações de embalagem 
Peso do pacote 1, 1 lb 
Dimensões da caixa (LxWxH) 8,9 x 4,3 x 2,6 " 
Equipamento de Referência: 
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https://www.kabum.com.br/produto/93336/camera-goprohero-6-
black-4k-a-prova-d-ag ua-wifi-bl uetooth-controle-por-voz-g ps-chd hx-
601-rw/?tag=GOP RO 
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Câmera monocular: kit de desenvolvimento 
Especificações técnicas: 
Processamento de sinal baseado em FPGA 
Resolução/ quadros por segundo: 1080 pixeis/ 60 fps (sem necessidade 
de buffer 
Externo) 
Redução de ru ído 20 e HDR (High Dynamic Range) maior que 120dB 
Suporte para sensores de 16 Mpix 
Suporte para dois sensores simultaneamente 
Ajuste automático a mudança de iluminação (auto exposure) 
On-board Broadcom® BroadreachTM PHY 
Chip FTDI on-board 
ISSI DDR2 
Alimentação: 12V 
Conectores BNC e HDMI 
Conexão Ethernet (RJ45) 
2x USB 
Equipamento de Referência: (http://www.latticesemi.com/hdr60) 
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Câmera IP 
Especificações técnicas: 
Sensor de imagem em estado sólido de 1/2.8" ou maior, com varredura 
progressiva; 
Lente com zoom óptico de pelo menos 30x, com distâncias focais 
mínimas de 4.3 a 129 mm. Poderá ser outra relação de sensor e lente 
zoom, desde que comprove equivalência funcional igual ou superior 
com aquela estabelecida; 
Lente com Zoom digital mínimo de 12x; 
Movimento mínimo de rotação horizontal ("pan") de 340º e vertical 
("tilt") de 110º; 
Velocidade de varredura variável horizontal de 100º por segundo e 
vertical de 90º por segundo; 
Filtro de corte de infravermelho removível automaticamente; 
Resolução mínima de 1280x720 pixeis; 
Sensibilidade mínima igual ou inferior a no modo colorido a 0,7 luxe no 
modo PB a 0.04 lux com FStop de 1.6; 
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Dispor de, no mínimo, 256 posições programáveis (Presets); 
Fornecimento de fluxos H.264 e Motion JPEG de forma independente e 
simultânea; 
Transmissão em resolução 720p à taxa de frames de 30, com no mínimo 
1 fluxo(s) de vídeo configurável(s) de forma independente no codec de 
compressão mais atual da câmera; 
Transmissão de vídeo por Multicast e Unicast; 
Mínimo de 20 conexões simultâneas em Unicast; 
20 Compensação automática para tomada de imagem contra luz de 
fundo; 
Wide Dynamic Range; com até 120 dBs; 
Tempo do obturador entre 1/10000 a 1 s; 
Ângulo de visualização de no mínimo 63.7°; 
Largura de banda configurável em H.264; 
Níveis de compressão configuráveis; 
Porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 100BASE-TX; 
Suporte para os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP, IPv4, IPv6, DHCP, 
HTTP, IGMP, SNMP, SMTP, Bonjour, SOCKS, UPnP, DNS e CIFS/SMB; 
Suporte para qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o 
tráfego; 
Protocolos de segurança HTTPS e SSL/TLS e seguir o padrão IEEE802.1x 
de 
autenticação em rede; 
Suporte para restringir o acesso a endereços IP pré-definidos (filtro de 
endereço IP); 
Servidor web embutido tornando vídeo e configuração disponíveis para 
vários clientes em um sistema operacional padrão e ambiente do 
navegador utilizando HTTP, sem a necessidade de software adicional; 
Os componentes opcionais baixados da câmera para tarefas especificas, 
como por 
exemplo Active X, devem ser assinados por uma organização que presta 
serviços de confiança digital, como a VeriSign, lnc.; 
Atualização de software e firmware através de software do fabricante 
da câmera, com disponibilização das versões de firmware na web site 
do mesmo; 
Balanço de Branco Automático e Manual; 
Su arte a valores definidos manualmente ara: nível de cor, brilho, nitidez 
e contraste; 
Zonas de mascaramento de imagem programáveis embarcado na 
câmera e que possa inserir, no mínimo, 
Capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto e figuras na 
imagem; 
Capacidade de armazenamento local através de SD/MicroSD card, 
compact Flash ou USB memory card, com capacidade de no mínimo 
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64Gb; 
Capacidade de armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) 
através da 
câmera; 
Equipada com funcionalidade integrada de eventos, que podem ser 
desencadeados por: 
detecção de movimento, evento agendado, violação da câmera, 
aplicações incorporadas de terceiros, acionamento manual, entrada 
externa; detecção de interrupção do armazenamento de borda; 
Responder a estes eventos através de: Notificações usando TCP, HTTP, 
HTTPS ou email; 
Envio de imagens por FTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede ou 
e-mail; 
Envio de vídeo clipe por FTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede 
ou e-mail; Envio de mensagem de trap SNMP; Gravação para 
armazenamento anexado à rede; ativação de saída externa; clip de 
áudio; gravação para armazenamento local; controle da funcionalidade 
PTZ; 
Memória para gravações de Pré e Pós alarme; 
Capacidade de detecção movimentos; através da criação de áreas 
poligonais de inclusão e exclusão de até 20 pontos; 
Capacidade de análise de vídeo embarcado através da simples adição de 
licença e 
software; 
Arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 
Suportar a áudio bidirecional full duplex; 
Conexão a sistema amplificador de áudio; 
Entradas: no mínimo 1 entrada (mie) de áudio em conector 3,5 mm; e 1 
saída (line out) de áudio em conector 3,5 mm; no mínimo, 1 entrada(s) e 
1 saída(s) de alarme; 
Caixa de proteção e seus acessórios devem ser do mesmo fabricante da 
camera ou homologados pela mesma garantindo a qualidade da 
solução; 
Garantia do fabricante de pelo menos 3 ano(s) comprovada por carta do 
fabricante e ou informação constante no site do fabricante; 
Operação no range de temperatura de 0ºC a 40ºC; 
Aprovações: EN, FCC, VCCI; 
Fabricação em conformidade com a norma de garantia de qualidade ISO 
9001/EN 
29001 ; 
Conformidade com as normas RoHS e ISO14000 de sustentabilidade 
ambiental; 
Obs.: Não será aceito conversor IP externo. O mesmo deve ser parte 
integrante da 
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câmera. 
Equipamento de Referência: PTZ Axis V5914 
(https://www.axis.com/br/pt/products/axisv5914) 
 

Item Descrição  Unid. Qtd. 

 
12 

 
Plataforma de Desenvolvimento para câmera monocular 
Especificações técnicas: 
Resolução: 1280x800 
Campo de visão: 75° x 47° 
Processador: NXP LPC4330 204MHz dual core 
Memória RAM: 264 kB 
Memória Flash: 1MB 
lnterfaceamento com Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone e 
controladores similares. 
Software e firmware Open-source 
Alimentação elétrica: 6 - 10V@ 140mA 
Interface: UART serial, SPI, I2C, USB, digital e analógica. 
Sistema operacional: Linux, Windows e MAC OS X 
API C/C++ e Python 
Compatível com Windows, Linux e Macas 
Cabos e conectores de dados e alimentação elétrica. 
Equipamento de Referência: (http://cmucam.org/projects/cmucam5) 
 

 
Peça  
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Item Descrição  Unid. Qtd. 
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Kit de Desenvolvimento para câmera 3D (tempo de vôo) 
Especificações técnicas: 
Características Gerais 
MLX.75023 and MLX.75123 ToF Chipset 
Resolução QVGA 
120 klx sunlight rejection 
Iluminação VCSEL (60º ou 110º) 
Modula ão em fre uência 40MHz 
Distância e confiança dos dados acima de 60 fps 
 
ToF Chipset 
MLX75023 QVGA, 320x240 pixeis, ToF sensor array IC 
MLX75123 ToF companion chip 
Padrão S mount (M12x0.5) lens holder  
Sendor de Temperatura 
Clock de entrada programável e tensão VMIX 
FPD-Link Ili serializer CM-I.MX6 
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Placa de processamento 
Processador Quad core i.MX6 1.2 GHz 
Calculo da distância e dados de confiança 
Ponte de controle de dados 
 
Iluminação 
4x VCSELs (60º or 11 Oº FOV) 
Potência (O- 25W) 
Sensor de temperatura onboard 
Eye safe (certificate available) 
 
Interfaces 
Entre ToF chipset e CM-i.MX6 Board 
FDP-Link Ili deserializer 
Potência de entrada (9 - 16V) e RJ45 conector ethernet 
GPIO connector I²2C, SPI, VIN, 3V3 & three GPIOs 
 
Equipamento de Referência: 
https://www.bluetechnix.com/en/products/tof-3d-cameras/ 
product/melexis-evaluation 
 

 
LOCAL DE ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues no Instituto SENAI de Inovação em 
Tecnologias Minerais. Endereço: Av. Comandante Brás de Aguiar, nº 548, Bairro Nazaré, Belém-
PA. CEP.: 66035-405 
 
PRAZO DE ENTREGA: 60 dias corridos a partir do recebimento, pelo licitante, do documento 
autorizando a entrega (AFM – Autorização de Fornecimento de Materiais). 
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EDITAL CONCORRÊNCIA 042/2018 
SENAI-DR/PA 

ANEXO II 
 (Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 

Local e data. 
 
À Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA 
A/c Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 042/2018 – SENAI-DR/PA 
 
Prezados Senhores, 
 
Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as penalidades cabíveis, a inexistência 
de fato impeditiva à habilitação, bem como nossa concordância plena com as condições 
constantes do Edital e seus Anexos assim como nossa subsunção as disposições constantes do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, norma legal que rege o procedimento 
licitatório na entidade. 

Ficam cientes os licitantes participantes do presente certame que, todos os atos originados do 
presente procedimento licitatório, serão publicados no site 
http://transparencia.sesipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente 
certame, a partir da publicação. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Empresa proponente – CNPJ 
 

Nome por extenso do Representante Legal 
 

Assinatura do Representante Legal 
Cargo: 
Função: 

 
* Papel timbrado da proponente e carimbo. 
 

http://transparencia.sesipa.org.br/
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EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 042/2018 

 
ANEXO III 

(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 
 
 

Ao  
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional do Pará. 
Belém-PA 
 
 
 
(Nome da Empresa)________________________________, CNPJ Nº ________________________________, 
Por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)._________________________portador (a) da Carteira 
de Identidade nº_________________e do CPF/MF nº___________________DECLARA, para  os devidos fins 
que não viola os termos do inciso XXXIII, artigo 7º da CF/88, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
  
 

Belém/PA, ..... de ..................... de 20.... 
 
. 
 

___________________________________________________ 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 


