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  Tipo: Menor Preço por Item  
Com Registro de Preços 

 
                
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA - SRP - 008/2019 
 
 

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

funcionamento nesta cidade de Belém (Travessa Quintino Bocaiúva nº 

1588, Bairro de Nazaré, 7º piso, Bloco “B” do Edifício Afonso Lima), 

CEP: 66035-190, informa que estará realizando no dia 02/05/2019, às 

15:00 horas (horário local), licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA-

SRP, tipo Menor Preço por Item, cujo objeto consiste na Contratação 

de empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE 

INFORMÁTICA em atendimento ao SESI-DR/PA,  conforme Edital e 

seu anexo I. Edital e informações poderão ser obtidos no endereço 

acima citado, sala da Comissão de Licitação do Sistema FIEPA, em 

horário comercial. 
 

 
 
 

Neilton Carneiro do Nascimento 
Coordenador/Pregoeiro 

 Comissão de Licitação do Sistema FIEPA 
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EDITAL CONCORRÊNCIA SRP Nº 008/2019 
PROCESSO Nº 008/2019 

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/05/2019 

HORÁRIO: 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 SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – Departamento Regional do Pará, vem tornar 

público, por intermédio da Comissão Central de Licitação do Sistema FIEPA-COCELI, 

representada pelo Coordenador e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 003/2019-

FIEPA, de 31/01/2019 do Presidente da Fiepa e dos Conselhos Regionais do SESI e do SENAI, se 

fará realizar licitação, na Modalidade CONCORRÊNCIA-SRP, tipo Menor Preço por Item, com 

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

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 I (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-SRP (Com Sistema de 

Registro de Preços). 

 

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-SRP em questão será realizada na sala da 

COCELI, Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 7º andar, bloco B, iniciando-se no dia 02/05/2019, 

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. José Livaldo Santos dos Santos (membro titular), 

Fladimir Assunção Pompeu, Suelen Patrícia de Melo Siqueira e Raissa Fernandes Senna Alves 
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(membros suplentes), designados nos autos do Processo de referência qualificados pela 

Portaria 003/2019 - FIEPA.  

Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública da Concorrência-SRP, 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 Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de MATERIAL DE INFORMÁTICA em atendimento ao SESI-DR/PA,  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 Materiais licitados: Conforme Termo de Referência, Anexo I. 

 

2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.1- Somente serão admitidas a participar desta CONCORRÊNCIA-SRP, 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) Sejam constituídas como Pessoas Jurídicas legalmente estabelecidas no País, cujo objeto 

social expresso no estatuto ou contrato social que especifique atividade pertinente e 

compatível com o objeto da presente licitação; 

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

a) Pessoas Jurídicas impedidas de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades que 

integram o Sistema FIEPA, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla 

defesa; 

b) Os consórcios de pessoas jurídicas (empresas); 
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c) Entidades do Sistema FIEPA, compreendendo-se como tais o SESI e SENAI; 

d) Pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outras que 

estejam participando desta licitação; 

e) As vencedoras em licitações anteriores que estejam em atraso na entrega, total ou parcial, 

dos objetos que lhe foram adjudicados, bem como aquelas que, adjudicadas nos últimos dois 

anos, não tenham cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de 

aquisição/contratação ou de qualquer penalidade que lhes tenham sidos aplicados pelo SESI-

DR/PA; 

f) Dirigentes ou empregados das entidades que compõe o Sistema FIEPA; 

g) As empresas inscritas em Cadastro CEIS (Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e 

Suspensas), conforme Carta Circular n.º 121/2014-Pres., de 02 de dezembro de 2014. 

 

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 do certame, com endereçamento ao SESI – 

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 na forma 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-SRP. 

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-SRP. 

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: 

 

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 documentos a seguir, em cópia simples 
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para validação por membro da Comissão à vista da documentação original, ou em cópia 

autenticada (com selo de autenticação), 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 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 do Tempo de Serviço (FGTS), 

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

com efeitos de negativa, 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, expedida pela Secretária da Receita Federal, sendo válida 

simples cópia reprográfica de consulta na Internet que prove a inexistência de débito ou 

comprovação suspensão de exigibilidade do mesmo, 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, expedida pela Secretaria Fazendária da Unidade Federativa, da sede 

da Licitante; 

d.1 – Para fornecedores de fora do Estado do Pará, deverá ser considerada a alíquota de ICMS 

cheia.  

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

com efeito de negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida pelo Município 

sede do fornecedor. 

4.2- Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e última alteração em vigor, devidamente 

registrados, não sendo necessária a apresentação de todas as alterações havidas; 

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, devendo a 

licitante apresentar: 

a) Atestado de Capacidade Técnica comprovando a aptidão para o fornecimento do objeto 

desta licitação; 

b) Certidões que constam como parte integrante do presente Edital. 

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

estar em nome da licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, exceto aqueles 

centralizados pelos órgãos emitentes: 

a) Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
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b) Sendo a licitante filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) Sendo também considerados válidos: 

c.1 - Na hipótese de filial, documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são 

emitidos em nome da matriz; 

c.2 - 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 a informação que supra a omissão, proceder a consulta através da Internet para 

verificação da regularidade do proponente. 

4.7 - As declarações anexas ao presente instrumento convocatório deverão ser apresentadas no 

envelope 01 (Documentos de Habilitação).  

 

5 - DA PROPOSTA COMERCIAL: Envelope nº 02  

5.1 - A Proposta Comercial 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, devendo ser 

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia 

da procuração que lhe confere a atribuição; 

5.2 - A proposta do licitante será entregue em envelope lacrado, no endereço constante no 

preâmbulo deste edital até o dia e hora designados para abertura da licitação e deverá conter 

os elementos citados abaixo, facultado ao licitante acrescer aqueles que julgar pertinentes: 

a) Apresentação dos valores expressos em moeda corrente do país, datada a assinada pelo 

licitante ou seu representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; 

b) Nos preços do objeto licitado, deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, 

tributos, contribuições sociais e trabalhistas e demais obrigações fiscais e parafiscais 

incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado inclusive descontos ofertados, 

quando for o caso; 

5.3 - Será considerada desclassificada a proponente que deixar de atender a qualquer das 

exigências formuladas. 

 

6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 2: 
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6.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

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

b) Número 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 e devidamente 

planilhados relativos ao objeto deste Edital, não cabendo ao SESI-DR/PA qualquer custo 

adicional; 

6.2 - 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.  

6.3 - Em nenhuma hipótese o SESI-DR/PA aceitará arcar com responsabilidade solidária ou 

subsidiária relativa a qualquer despesa pré-existente ou superveniente não incluída no preço 

total ofertado que será expressamente discriminado no instrumento contratual derivado ou no 

documento que o substituir, na forma do art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI. 

6.4- 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 Referência. Fica a 

licitante obrigada a apresentar, em sua proposta comercial, marca, modelo e características 

necessárias à avaliação pela equipe técnica responsável. 

6.5- 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. 

6.6- 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. 

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

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

ou importação do produto objeto do certame. 

 

7- DO JULGAMENTO:  
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7.1- A Comissão de Licitações do Sistema FIEPA procederá primeiramente o exame e 

julgamento da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, em seguida examinando 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 total 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 SESI-

DR/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: 

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 SESI-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 
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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 respectiva; 

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 de 

Licitação aos Licitantes, por via de e-mail, sendo considerados válidos os e-mails apresentados 

pelas empresas participantes do certame. 

 

8- DO RECURSO ADMINISTRATIVO E HOMOLOGAÇÃO: 

8.1 - Ao final da sessão, decidida a fase de habilitação ou declarada vencedora do certame, 

a(s) licitante(s) que tiver(em) a intenção de interposição de recurso administrativo, 

deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, demonstrando suas razões 

para registro em Ata de Sessão, abrindo-se então o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentar razões do recurso, facultando-se aos demais licitantes a 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 integral 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. 
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9 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E PAGAMENTO: 

9.1- O prazo de entrega do produto ofertado será de 20 (vinte) dias consecutivos, contados a 

partir da comprovação do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

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

da CONTRATADA, em até 15 (quinze) dias consecutivos após o fornecimento do objeto, 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 

SESI-DR/PA. 

 

10- DAS SANÇÕES: 

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

do artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, no prazo aqui estabelecido de 

3 (três) dias úteis, caracterizará o descumprimento total da obrigação e poderá acarretar a 

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, desde que devidamente comprovadas e impeditivas ao cumprimento da 

obrigação contratual. 

10.3- A aplicação de qualquer das sanções mencionadas no presente Instrumento 

Convocatório, se dará resguardando-se os princípios constitucionais do contraditório e ampla 

defesa. 

 

11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1- Os interessados na presente Licitação poderão retirar cópia do Edital no endereço situado 

na Travessa Quintino Bocaiúva n. 1588, Bloco “b”, 7º andar, Bairro de Nazaré, CEP 66.035-190, 

Belém/PA, na sala da COCELI, nos dias úteis, das 9:00 às 13:00 e 14:00 as 18:00 horas, solicitá-lo 

através do e-mail licitacao@sesipa.org.br, ou fazendo download no site 

http://transparencia.sesipa.org.br/. 

11.2- As produtos cotados deverão atender as especificações deste edital e seus anexos.  

mailto:licitacao@sesipa.org.br
http://transparencia.sesipa.org.br/
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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 à data marcada para a abertura da licitação, através do e-mail 

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

11.4- As petições de que trata o subitem 11.3 deverão ser encaminhadas por escrito e 

entregues na sala da Comissão Central de Licitação - COCELI, dentro dos prazos estabelecidos 

neste Edital. 

11.5 A COCELI terá o prazo de 3 (três) dias úteis para responder, por escrito, as comunicações 

efetuadas na forma do item 11.3, sendo que as respostas poderão ser comunicadas 

diretamente as licitantes, publicadas numa das formas previstas no § 1º do artigo 5º do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, ou ainda por outro meio formal que atinja a 

finalidade pretendida. 

11.6 - Caso o pedido de esclarecimento ou de impugnação ao edital não seja efetuado no prazo 

do item 11.3, significa que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para 

permitir a apresentação da documentação de habilitação e proposta, não cabendo a licitante 

quaisquer reclamações posteriores. 

11.7- Ao SESI 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 das licitantes. 

11.8- É facultada à Comissão ou a 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 no 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 máximo de 30 (trinta) dias, após o que serão destruídos. 

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. 

11.12 - O valor de referência desta Concorrência-SRP é de R$ 3.841.808,94 (três milhões, 
oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e oito reais e noventa e quatro centavos).  
 
11.13 - Centro de Responsabilidade: 3.07.10.01.01 / 3.03.01.02.01 / 3.05.01.01.01 

mailto:licitacao@sesipa.org.br
http://transparencia.sesipa.org.br/
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12- DA DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO: 

12.1- A duração do contrato ou termo equivalente está fixada em 12 (doze) meses. 

 

13- DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

14.1- 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 

Anexo IV– Minuta - Termo de Registro de Preços 

 

Belém, 05 de abril de 2019. 

 

 

Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 

Comissão Central de Licitação 

 

 
 

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 - SRP Nº 008/2019 
SESI-DR/PA 

 
ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DESCRIÇÃO (PRODUÇÃO/VEICULAÇÃO): 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
VALOR. 

UNIT. EST. 

01 Multifuncional Laser Monocromática 

1.1  Monocromática; 
1.2  Velocidade de impressão: 15 ppm; 
1.3  Equipamento novo de 1º uso e em fabricação; 
1.4  Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100BaseTX 

e USB 2.0; 
1.5  Drivers em Português do Brasil para Windows 7/8.1/10 (32 e 

64 bits) que permita a utilização de todos os recursos do 
equipamento; 

1.6  Toner com capacidade padrão mínima de 1500 páginas; 
1.7  Garantia de 12 meses; 
1.8  Manuseio do papel: 

1.8.1 Capacidade de entrada de papel total de 150 folhas; 
1.8.2 Capacidade de saída de 100 folhas; 
1.8.3 Papel formato A4, Carta e Ofício; 
1.8.4 Impressão de envelopes, etiquetas, papel reciclado e 

plano; 
1.8.5 Resolução de impressão de até 600 x 600 dpi. 

1.9 Resolução de digitalização de até 1.200 dpi; 

1.10 Velocidade de digitalização A4 P&B: 7,0 ipm; 

 

20 R$ 2.057,00 

02 Multifuncional Laser Colorida 

2.1 Color; 

2.2 Velocidade de impressão/cópia: 15 ppm (mono) e 4 ppm 
(color); 

2.3 Equipamento novo de 1º uso e em fabricação; 

2.4 Emulações PCL; 

2.5 Memória expansível até 128 MB; 

2.6 Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100BaseTX 
e USB 2.0; 

20 R$ 3.012,00 
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2.7 Resolução de digitalização de até 1.200 dpi; 

2.8 Velocidade de digitalização A4 P&B: 7,0 ipm; 

2.9 Velocidade de digitalização em A4 Cor: 5,0 ipm; 

2.10 Drivers em Português do Brasil para Windows 7/8.1/10 (32 e 
64 bits) que permita a utilização de todos os recursos do 
equipamento; 

2.11 Toner inicial com capacidade de: 

2.11.1 - 1.200 páginas - preto; 

2.11.2 - 1.000 páginas – color. 

2.12 Manuseio do papel:  

2.12.1 Capacidade de entrada de papel total de 150 folhas; 

2.12.2 Capacidade de saída de 50 folhas; 

2.12.3 Papel formato A4, Carta e Ofício; 

2.12.4 Impressão de envelopes, etiquetas, papel reciclado e 
plano; 

2.12.5 Ciclo mensal de até 20.000 páginas; 

2.12.6 Resolução de impressão de até 600 x 600 dpi.  

03 Projetor multimídia 

3.1 Brilho: 3.000 ANSI Lumens; 
3.2 Taxa de contraste: 10.000:1; 
3.3 Forma de Projeção: Piso e Teto; 
3.4 Deverá possuir resolução 800 x 600 pixels, razão de aspecto 

nativa 16:10; 
3.5 Deverá ser compatível com padrões VGA (640 x 480) e UXGA 

(1600 x 1200); 
3.6 Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL-M e SECAM; 
3.7 Compatibilidade HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i; 
3.8 Deverá permitir projeção a distância de 1 m a 10 m; 
3.9 O tamanho de tela projetada deverá ir de 80 a 250 polegadas 

medidas na diagonal; 
3.10 A vida útil da lâmpada de projeção deverá ter no mínimo 

5000h (modo normal); 
3.11 Deverá ter um consumo de energia máximo de 300W; 
3.12 Fonte de Alimentação: 110 a 220 V AC (50 a 60 Hz); 
3.13 Deverá possuir nível máximo de ruído de 40 dB 
3.14 Deverá ter os seguintes conectores de entrada 

(independentes): Um (1) RGB 15 pinos, uma (1) Vídeo 
Composto, uma (1) S‐Video, (1) digital HDMI; uma USB; 

3.15 Deverá ter um alto‐falante integrado com potência de pelo 
menos 2W; 

3.16 Deve vir acompanhado de controle remoto; 
3.17 O tempo de garantia mínimo deve ser de 12 (doze) meses. 

180 R$ 4.949,63 
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04 Access Point – Roteador 

4.1 Características técnicas: 
4.1.1 Capacidade de conexões simultâneas - Até 100 usuários. 
4.1.2 Memória Flash - Mínimo de 16 MB. 
4.1.3 Memória SDRAM - Mínimo de 64 MB. 
4.1.4 Interface LAN/WAN: 
4.1.4.1 Portas - 1 LAN (PoE passivo); 
4.1.4.2 Padrão - 10/100 Mbps. 
4.1.5 Interface WLAN: 
4.1.5.1 Frequência - 2,4 GHz; 
4.1.5.2 Potência de transmissão (Tx) - Até 28 dBm (630 mW); 
4.1.5.3 Sensibilidade mínima de recepção (Rx) – (-) 90 dBm; 
4.1.5.4 Canais de operação - 1 a 13 (automático); 
4.1.5.5 Antenas - 2 antenas internas, ganho mínimo de 3 dBi (cada); 
4.1.5.6 Padrão - IEEE 802.11 b/g/n 300Mbps. 
4.1.6 Outras interfaces: 
4.1.6.1 Botões - 1 reset; 
4.1.6.2 LEDs - 1 LED RGB. 

 
4.1.7 Alimentação: 
4.1.7.1 Método de alimentação - PoE passivo; 
4.1.7.2 Faixa de tensão suportada - 12 – 24 V. 

 
4.1.8 Fonte de alimentação: 
4.1.8.1 Adaptador - 1 injetor PoE passivo Fast Ethernet; 
4.1.8.2 Tensão/corrente - Entrada (AC): 110 a 220 V/0,5 A/ Saída 

(DC): 24 V/0,5 A. 

 
4.1.9 Características ambientais: 
4.1.9.1 Temperatura de operação - 5°C a 40°C; 
4.1.9.2 Umidade de operação - 10 a 80% (sem condensação). 
9.10 Outras informações: 
9.10.1 Instalação - Teto e parede; 
9.10.2 Certificados – Anatel. 

 
4.2 Características funcionais: 
4.2.1 Segurança wireless: 
4.2.1.1 WPA (AES/TKIP); 
4.2.1.2 WPA2 (AES/TKIP); 
4.2.1.3 WPA-PSK (AES/TKIP); 
4.2.1.4 WPA2-PSK (AES/TKIP); 
4.2.1.5 WEP 64 / WEP 128; 
4.2.1.6 Captive portal; 
4.2.1.7 Check-in via Facebook. 
4.2.2 Wireless avançado: 
4.2.2.1 Múltiplos SSIDs (mínimo de 4 SSIDs); 
4.2.2.2 WACL (controle de acesso); 
4.2.2.3 SSID oculto; 
4.2.2.4 Isolação de SSID; 

42 R$: 594,88 



                              Página 16 de 44 
 

                                                        

Comissão Central de Licitação 
Sistema FIEPA  

 

 

 

 

  
FIEPA 

Federação das 

Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI 
Serviço Social 

da Indústria 

SENAI 

Serviço Nacional 

de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 

Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 

66035-190 - Belém/PA 

Tel.: (91) 4009-4900 
                SistemaFIEPA 

 

 

4.2.2.5 Isolação de clientes; 
4.2.2.6 Agendamento Wi-Fi; 
4.2.2.7 Isolamento de rede (somente internet); 
4.2.2.8 Modulação automática adaptativa; 
4.2.2.9 Controle de potência automático de transmissão (ATPC); 
4.2.2.10 Canal automático; 

4.2.2.11 Máximo de clientes conectados VLAN. 
4.2.3 Wireless QoS: 
4.2.3.1 Limite de banda por SSID; 
4.2.3.2 Garantia de banda por SSID; 
4.2.3.3 Limite de banda (por endereço MAC); 
4.2.3.4 Limite de banda (por endereço IP); 
4.2.3.5 Limite de banda (por rede) WMM. 
4.2.4 Técnicas de roteamento: 
4.2.4.1 Roteamento (NAT habilitado); 
4.2.4.2 Roteamento (NAT desabilitado); 
4.2.4.3 Rotas estáticas. 
4.2.5 Tipos de configuração WAN (IPv4): 
4.2.5.1 IP estático; 
4.2.5.2 Cliente DHCP; 
4.2.5.3 Cliente PPPoE. 
4.2.6 Tipos de configuração LAN (IPv4): 
4.2.6.1 Endereço IP dinâmico (cliente DHCP); 
4.2.6.2 Endereço IP fixo; 
4.2.6.3 Endereço de Fallback. 
4.2.7 Firewall (IPv4): 
4.2.7.1 Ping WAN; 
4.2.7.2 UPnP; 
4.2.7.3 Controle por IP; 
4.2.7.4 Controle por rede; 
4.2.7.5 Controle por MAC; 
4.2.7.6 Configurações avançadas; 
4.2.7.7 Demilitarized Zone (DMZ); 
4.2.7.8 Redirecionamento de portas (simples); 
4.2.7.9 Redirecionamento de portas (avançado). 
4.2.8 Serviços (IPv4): 
4.2.8.1 Servidor DHCP; 
4.2.8.2 SNMP v1; 
4.2.8.3 SNMP v2c; 
4.2.8.4 Cliente NTP; 
4.2.8.5 Log remoto (Syslog). 
4.2.9 Gerenciamento (IPv4): 
4.2.9.1 Timeout de sessão; 
4.2.9.2 Acesso HTTP; 
4.2.9.3 Acesso HTTPS; 
4.2.9.4 Acesso SSH; 
4.2.9.5 VLAN de gerenciamento. 
4.2.10 Ferramentas: 
4.2.10.1 Site Survey; 
4.2.10.2 Nível de sinal. 
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4.2.11 Controle de LED: 
4.2.11.1 Ligado; 
4.2.11.2 Desligado; 
4.2.11.3 Status. 

05 Desktop básico 

5.1 Processador 
5.1.1 Atinge índice de, no mínimo, 8.000 pontos para o 

desempenho, tendo como referência a base de dados 
Passmark CPU Mark disponível no site: 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 
5.1.2 Obrigatoriamente da última geração disponibilizada 

pelo fabricante do Processador para ser comercializada 
no Brasil. 
 

5.2 Memória Principal 
5.2.1 Dotada com tecnologia DDR-4, mínimo 2.000 MHz e do 

tipo SDRAM; 
5.2.2 08 (oito) GB de memória instalada, em um único 

módulo; 
5.2.3 Possibilidade de suporte a tecnologia Dual Channel; 
5.2.4 Possuir no mínimo 02 (dois), bancos de memória 
5.2.5 Suporte a 16GB de memória. 
 
5.3 Bios 
5.3.1 Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 

em Flash ROM; 
5.3.2 BIOS em Flash ROM, podendo ser atualizada por meio 

de software de gerenciamento; 
5.3.3 Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e 

desativada via SETUP; 
5.3.4 Dispõe de ferramenta de diagnóstico de saúde do 

hardware para, no mínimo, Processo de boot, Módulos 
de Memória RAM e Dispositivo de Armazenamento 
(HDD ou SSD), com execução de testes independente do 
estado/versão sistema operacional; 

5.3.5 O equipamento ofertado possui integrado dispositivo ou 
funcionalidade na BIOS com características de segurança 
avançada de rastreamento pela internet que, em caso 
de furto ou extravio, permita recuperação e localização 
do mesmo e ainda execução das seguintes 
funcionalidades:  

5.3.5.1 Bloqueio do hardware, impossibilitando que o 
equipamento seja utilizado ou reutilizado em caso de 
substituição do HD;  

5.3.5.2 Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as 
informações contidas no HD ou arquivos específicos; 

90 R$: 4.913,98 
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5.3.5.3 Gerar logs do histórico de locais em que o equipamento 
foi utilizado, mostrando em um mapa os endereços, 
data e hora da conexão;  

5.3.5.4 As funcionalidades descritas poderão ser ativadas 
remotamente através de um console web. 

5.3.5.5 Esse dispositivo ou funcionalidade exigida na BIOS está 
nativamente presente e pronto para ativação através da 
aquisição da sua respectiva licença. 
 

5.4 Placa mãe 
5.4.1 É de fabricação própria e exclusiva para o modelo 

ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou 
personalizada; 

5.4.2 Possui 02 (dois) slots para expansão; 
5.4.3 Possui 04 portas USB 2.0 nativas, não sendo utilizado 

hubs, placas ou adaptadores;  
5.4.4 Chip de segurança TPM versão 1.2 integrado para 

criptografia; 
5.4.5 A placa mãe possui número de série registrado na sua 

BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota 
por meio de comandos DMI. 

 
5.5 Unidade de disco rígido: 
5.5.1 Com 01 (uma) unidade de disco instalada, interna, de 

1TB SATA 7200 rpm. 
5.6 Controladora de rede Gigabit Ethernet, com as seguintes 

características: 
5.6.1 Possibilidade de operar a 10, 100 e 1000 Mbps, com 

reconhecimento automático da velocidade da rede; 
5.6.2 Capacidade de operar no modo full-duplex; 
5.6.3 Conector RJ-45 fêmea. 
 
5.7 Controladora de vídeo: 
5.7.1 Capacidade de 1.5GB de memória, dedicada ou 

compartilhada dinamicamente; 
5.7.2 Suporte à resolução mínima de 1900 x 1200 @ 60 Hz; 
5.7.3 Dois conectores de vídeo sendo um VGA e um HDMI 
5.7.4 Suporte a 03 monitores simultaneamente.  
5.8 Controladora de áudio integrada High Definition: 
5.8.1 Integrada à placa mãe; 
5.8.2 Conectores frontais para Headphone e microfone sendo 

aceita interface tipo combo 
 
5.9 Gabinete: 
5.9.1 Gabinete tipo mini desktop (reduzido), com volume 

máximo de 12.8L;  
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5.9.2 Permite a abertura do equipamento e a troca dos 
dispositivos de armazenamento (HDD ou SSD) SATA, 
módulos de memória RAM e placas PCI-e sem a 
utilização de ferramentas (tool less);  

5.9.3 1 baia interna para disco rígido de 2,5 polegadas; 
5.9.4 Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 

VAC, com potência máxima de 200W; 
5.9.5 Capaz de suportar a configuração completa de 

acessórios ou componentes do equipamento. 
5.9.6 Possui sensor de intrusão; 
5.9.7 Deve estar de acordo com a certificação EPA 

 
5.10 Periféricos Externos: 
5.10.1 Monitor do mesmo fabricante do microcomputador 

ofertado; 
5.10.2 Tela 100% plana de LED com dimensões de 19 a 23 

Polegadas; 
5.10.3 Rotação (90 graus), Ajuste de altura de 10 cm; 
5.10.4 Resolução de 1440 x 900 a uma frequência horizontal de 

60Hz; 
5.10.5 Conectores de entrada nativos: 01 (uma) entrada com 

conector 15 pinos D-SUB (VGA), e um conector DVI ou 
HDMI; 

5.10.6 Controles digitais externos e frontais de brilho, 
contraste, posição horizontal e vertical, tamanho 
horizontal e vertical; 

5.10.7 Tempo de resposta 8ms;  
5.10.8 Contraste 1000:1; 
5.10.9 Tela anti-reflexiva com brilho de 250 cd/m²; 
5.10.10 Energy Star 6.0; epeat Gold; 
5.10.11 Capaz de reconhecer sinais da controladora de 

vídeo para auto- desligamento e economia de energia 
elétrica; 

5.10.12 Acompanha todos os cabos e acessórios 
necessários para seu funcionamento; 

5.10.13 Cabo de aço para fixar o equipamento à mesa 
com trava tipo Kensington de segredo único em uma 
ponta e laço na outra; 

5.10.14 Deve acompanhar todas as características de 
garantia do desktop assim ter abertura de chamado pelo 
mesmo 0800. 

 
5.11 Teclado Padrão ABNT-II, com conector USB: 
5.11.1 Teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows; 
5.11.2 Mudança de inclinação do teclado; 
5.11.3 Cabo para conexão ao microcomputador com, no 
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mínimo, 1,5 m; 
5.11.4 Bloco numérico separado das demais teclas; 
5.11.5 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo 

permanente, não podendo apresentar desgaste por 
abrasão ou uso prolongado; 

5.11.6 Teclado do mesmo fabricante do microcomputador 
ofertado. 

 
5.12 Mouse Ótico com conector USB: 
5.12.1 Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para 

rolagem de telas – “scroll”) e resolução mínima de 
1000dpi; 

5.12.2 É da mesma marca e cor do equipamento a ser 
fornecido. 

 
5.13 Sistema Operacional: 
5.13.1 Acompanha licença OEM do Windows 10 Professional 64 

bits; 
 

5.14 Garantia e Assistência Técnica: 
5.14.1 Todos os equipamentos (computador e monitor) 

deverão ser ofertados com 36 (trinta e seis) meses de 
garantia (do fabricante), com comprovação no site do 
mesmo ou em documento (catálogo) oficial. O tempo de 
garantia poderá ser composto com serviços de garantia 
estendida, ofertado pelo mesmo fabricante dos 
equipamentos. 

5.14.2 O atendimento deverá ser on-site (nas dependências do 
SESI-PA / Belém-PA), e os chamados deverão ser feitos 
através de serviços 0800, e-mail ou site do fabricante. 

06 NO-BREAK - Potência Nominal: 0,7 kVA / 0,35 kW 
 

6.1 Características Gerais: 
6.1.1 No-Break interativo com Forma de onda semi-senoidal; 
6.1.2 Microprocessado com memória flash interna; 
6.1.3 Auto teste para verificação das condições iniciais do 

equipamento; 
6.1.4 Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade 

ao Nobreaks; 
6.1.5 Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são 

perfeitamente sincronizados (PLL); 
6.1.6 Deve permitir ligar o nobreak mesmo na ausência da rede 

elétrica com bateria carregada; 
6.1.7 Rápido acionamento do inversor; 
6.1.8 Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak 

desligado garantindo maior tempo de vida útil; 
6.1.9 Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa 

182 R$: 620,32 



                              Página 21 de 44 
 

                                                        

Comissão Central de Licitação 
Sistema FIEPA  

 

 

 

 

  
FIEPA 

Federação das 

Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI 
Serviço Social 

da Indústria 

SENAI 

Serviço Nacional 

de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
Instituto 

Euvaldo Lodi 

Trav. Quintino Bocaiúva, 1588 

66035-190 - Belém/PA 

Tel.: (91) 4009-4900 
                SistemaFIEPA 

 

 

ser substituída; 
6.1.10 Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal 

que evita desligamento acidental. 
 

6.2 Características técnicas: 
6.2.1 Cor: preto; 
6.2.2 Potência de pico nominal: 350 W; 
6.2.3 Comprimento do cabo de força: 1,0 m; 
6.2.4 Autonomia: 
6.2.4.1 Plena carga (utilizando 700 VA): 5 minutos; 
6.2.4.2 Meia carga (utilizando 350 VA): 8 minutos. 
6.2.5 Entrada: 
6.2.5.1 Tensão de entrada nominal: 120 V; 
6.2.5.2 Frequência de entrada: 95 V ~ 140 V; 
6.2.5.3 Faixa Tensão de entrada: 47 Hz - 63 Hz. 
6.2.6 Saída: 
6.2.6.1 Tensão de saída nominal: 120 V; 
6.2.6.2 Frequência de saída em modo inversor: 60 Hz (0,1 %); 
6.2.6.3 Tempo de acionamento do inversor: < 0,8 ms. 
6.2.7 Painel traseiro: 
6.2.7.1 6 tomadas de saída com novo padrão de tomadas brasileiro 

(NBR 14.373:2006); 
6.2.7.2 Fusível de entrada AC. 

 
6.2.8 Bateria: 
6.2.8.1 Modelo das baterias: 12 V; 
6.2.8.2 Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de 

manutenção: à prova de vazamento. 
 

6.3 Documentação: Guia rápido em português. 

 
6.4 Garantia: 1 anos contra defeitos de fabricação. Atendimento em 

rede autorizada em todo o Brasil. 

07 NO-BREAK - Potência Nominal: 1,0 kVA / 0,6 kW 
 
7.1 Características Gerais: 
7.1.1 No-Break interativo com Forma de onda semi-senoidal; 
7.1.2 Microprocessado com memória flash interna; 
7.1.3 Auto teste para verificação das condições iniciais do 

equipamento; 
7.1.4 Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade 

ao Nobreaks; 
7.1.5 Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são 

perfeitamente sincronizados (PLL); 
7.1.6 Deve permitir ligar o nobreak mesmo na ausência da rede 

elétrica com bateria carregada; 
7.1.7 Rápido acionamento do inversor; 
7.1.8 Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak 

desligado garantindo maior tempo de vida útil; 

40 R$: 753,21 
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7.1.9 Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa 
ser substituída; 

7.1.10 Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal 
que evita desligamento acidental. 

 
7.2 Características técnicas: 
7.2.1 Cor: preto; 
7.2.2 Potência de pico nominal: 600 W; 
7.2.3 Comprimento do cabo de força: 1,0 m; 
7.2.4 Autonomia: 
7.2.4.1 Plena carga (utilizando 1000 VA): 5 minutos; 
7.2.4.2 Meia carga (utilizando 500 VA): 10 minutos. 
7.2.5 Entrada: 
7.2.5.1 Tensão de entrada nominal: 120 V / 220 V (automático); 
7.2.5.2 Frequência de entrada: 92 V ~ 138 V / 176 V ~ 264 V; 
7.2.5.3 Faixa Tensão de entrada: 47 Hz - 63 Hz. 
7.2.6 Saída: 
7.2.6.1 Tensão de saída nominal: 115 V; 
7.2.6.2 Frequência de saída em modo inversor: 60 Hz (0,1 %); 
7.2.6.3 Tempo de acionamento do inversor: < 0,8 ms 
7.2.7 Painel traseiro: 
7.2.7.1 6 tomadas de saída com novo padrão de tomadas brasileiro 

(NBR 14.373:2006); 
7.2.7.2 Fusível de entrada AC. 
7.2.8 Bateria: 
7.2.8.1 Modelo das baterias: 12 V; 
7.2.8.2 Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de 

manutenção: à prova de vazamento. 
 

7.3 Documentação: Guia rápido em português 

 
7.4 Garantia: 1 anos contra defeitos de fabricação. Atendimento em 

rede autorizada em todo o Brasil. 

08 NO-BREAK - Potência Nominal: 1,5 kVA / 0,85 kW 
 
8.1 Características Gerais: 
8.1.1 No-Break interativo com Forma de onda semi-senoidal; 
8.1.2 Microprocessado com memória flash interna; 
8.1.3 Auto teste para verificação das condições iniciais do 

equipamento; 
8.1.4 Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade 

ao Nobreaks; 
8.1.5 Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são 

perfeitamente sincronizados (PLL); 
8.1.6 Deve permitir ligar o nobreak mesmo na ausência da rede 

elétrica com bateria carregada; 
8.1.7 Rápido acionamento do inversor; 
8.1.8 Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak 

desligado garantindo maior tempo de vida útil; 

20 R$: 1.065,74 
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8.1.9 Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa 
ser substituída; 

8.1.10 Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal 
que evita desligamento acidental; 

8.1.11 Porta-fusível com unidade reserva; 
8.1.12 Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla 

faixa de frequência na entrada; 
8.1.13 Função mute para inibir ou habilitar campainha; 
8.1.14 Alarme sonoro para indicação do nível de bateria no modo 

inversor. 

 
8.2 Características técnicas: 
8.2.1 Cor: preto; 
8.2.2 Potência de pico nominal: 850 W; 
8.2.3 Comprimento do cabo de força: 1,5 m; 
8.2.4 Autonomia: 
8.2.4.1 Plena carga (utilizando 1500 VA): 5 minutos; 
8.2.4.2 Meia carga (utilizando 750 VA): 12 minutos. 
8.2.5 Entrada: 
8.2.5.1 Tensão de entrada nominal: 120 V / 220 V (automático); 
8.2.5.2 Frequência de entrada: 95 V ~ 140 V / 180 V ~ 245 V; 
8.2.5.3 Faixa Tensão de entrada: 47 Hz - 63 Hz; 
8.2.5.4 Subtensão: 95 V / 180 V; 
8.2.5.5 Sobretensão: 140 V / 245 V; 
8.2.5.6 Sincronismo com a rede: Sistema PLL. 
8.2.6 Saída: 
8.2.6.1 Tensão de saída nominal: 120 V; 
8.2.6.2 Faixa de saída em modo inversor: 120 V (5 %); 
8.2.6.3 Frequência de saída em modo inversor: 60 Hz (0,1 %); 
8.2.6.4 Tempo de acionamento do inversor: < 0,8 ms; 
8.2.6.5 Forma de onda em modo inversor: Semi-Senoidal; 
8.2.6.6 Estágios de regulação: 2. 
8.2.7 Rendimento: 
8.2.7.1 Plena carga em rede: 95 % (120 V / 120 V); 
8.2.7.2 Plena carga em bateria: 80 %. 
8.2.8 Painel traseiro: 
8.2.8.1 Oito tomadas de saída com novo padrão de tomadas 

brasileiro (NBR 14.373:2006); 
8.2.8.2 Fusível de entrada AC. 
8.2.9 Bateria: 
8.2.9.1 Modelo das baterias: 12 V, 9 A (cada); 
8.2.9.2 Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de 

manutenção: à prova de vazamento; 
8.2.9.3 Tempo de recarga: aproximadamente 10 horas. 

 
8.3 Documentação: Guia rápido em português 

 
8.4 Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação, sendo 1 ano na 

bateria. Atendimento em rede autorizada em todo o Brasil. 
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09 NOTEBOOK DE 15 POLEGADAS 
 
9.1 BIOS 
9.1.1 O equipamento possui BIOS desenvolvida pelo mesmo 

fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou tem 
direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de 
atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; 

9.1.2 O fabricante do equipamento disponibiliza em seu site da 
internet todas as atualizações de BIOS; 

9.1.3 A BIOS possui campo não editável com o número de série do 
equipamento e campo editável de 10 caracteres que permite 
inserir identificação customizada podendo ser consultada por 
software de gerenciamento; 

9.1.4 Possui chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0 ou superior 
com certificação FIPS; 

9.1.5 Possui opção para desabilitar componentes de drive e de 
entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e 
microfone; 

9.1.6 Possui gerenciamento térmico; 
9.1.7 Suporta a atualizações de BIOS através do Windows; 
9.1.8 Suporta configuração de senhas na BIOS a três níveis: 

administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot 
do Sistema Operacional e à própria BIOS; 

9.1.9 Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; 
9.1.10 Dispõe de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware 

para, no mínimo, Processo de boot, Módulos de Memória 
RAM e Dispositivo de Armazenamento (HDD ou SSD), com 
execução de testes independente do estado/versão sistema 
operacional. 
 

9.2 CHIPSET E PLACA MÃE: 
9.2.1 O chipset é da mesma marca do fabricante do processador; 
9.2.2 Possui 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR4 de 

2.400 MHz; 
9.2.3 Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento 

ou em regime de OEM, não sendo de livre comercialização no 
mercado; 

9.2.4 Suporta tecnologia de gerenciamento remoto por hardware 
fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) 
integrado para armazenar e disponibilizar informações 
configuração e status do equipamento, mesmo quando este 
estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional 
hibernado ou inoperante, mesmo que por motivo de falha; 

9.2.5 Permite o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, 
permite iniciar o computador a partir de uma imagem (.ISO) 
em um compartilhamento de rede ou CD no console de 
administração, mesmo com o equipamento desligado; 

9.2.6 Permite ligar e desligar o equipamento remotamente, com 
controle de acesso, em horários programados, independente 
do estado do sistema operacional; 

356 R$: 3.816,00 
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9.2.7 O equipamento possui a capacidade de ser gerenciado 
mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectado 
na internet e usando NAT. As configurações das 
funcionalidades de gerenciamento podem ser feitas sem a 
necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo 
com o sistema operacional inoperante; 

9.2.8 Garante o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à 
interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com 
controle total de teclado e mouse, independente do estado, 
tipo e versão do sistema operacional instalado no 
equipamento ofertado, com controle remoto total da BIOS e 
visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema 
operacional; 

9.2.9 Permite a instalação de sistemas operacionais remotamente, 
com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização 
remota gráfica das telas de instalação; 

9.2.10 O gerenciamento remoto permite autenticação via Kerberos; 
9.2.11 Possui tecnologia de monitoramento térmico. 

 
9.3 PROCESSADOR: 
9.3.1 Deverá atingir índice de, no mínimo, 4.600 pontos para o 

desempenho, tendo como referência a base de dados 
Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

9.3.2 Possui processador gráfico integrado, com as seguintes 
características: 

9.3.2.1 Frequência dinâmica: 1GHz; 
9.3.2.2 Memória compartilhada alocada dinamicamente: 1.7GB; 
9.3.2.3 Resolução: até 4096 x 2304 @ 24Hz; 
9.3.2.4 Suporta até 03 displays simultaneamente; 
9.3.2.5 Suporta DirectX 12 e OpenGL 4.4. 

 
9.4 MEMÓRIA: 
9.4.1 Possui 4GB (1 x 4GB) DDR4 2.400 MHz; 
9.4.2 Permite expansão de memória para no máximo 16GB 2.400 

MHz. 
 

9.5 ARMAZENAMENTO: 
9.5.1 Disco Rígido (HDD) com 1TB de armazenamento e 5.400 

RPM; 
9.5.2 O equipamento suporta disco rígido estado sólido; 
9.5.3 O equipamento possui sistema de proteção para o disco 

contra queda livre; 
9.5.4 O equipamento possui a tecnologia Smart (tecnologia de 

análise e relatório de auto monitoramento), que controla se 
os erros do disco rígido para as unidades integradas são 
relatados durante a inicialização do sistema. 
 

9.6 INTERFACES DE I/O: 
9.6.1 Tela: LED widescreen, tamanho máximo de 15 polegadas, 
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resolução de 1366 x 768 pixels (alta definição) e antirreflexo; 
9.6.2 02 (duas) saídas de vídeo, sendo uma em formato digital 

HDMI, podendo ser entregue via adaptador 
DisplayPort/HDMI; 

9.6.3 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ autofalante 
estéreo; 

9.6.4 03 (três) conectores compatíveis com USB 3.0; 
9.6.5 01 (um) leitor de cartão de memória SD 4.0. O leitor de 

cartão é integrado ao gabinete; 
9.6.6 01 (um) conector padrão rj-45 integrado interface de rede 

gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits; 
9.6.7 Rede integrada wireless IEEE 802.11ac, IEEE 802.11abgn dual 

band; 
9.6.8 Wireless Bluetooth 4.0; 
9.6.9 Webcam integrada ao gabinete; 
9.6.10 Microfone integrado ao gabinete; 
9.6.11 Conector dedicado para dock station. 

 
9.7 SOFTWARES: 
9.7.1 Acompanha suíte de segurança com gerenciamento 

centralizado, acessada através de um Browser compatível 
com HTML5, que permite aplicar políticas de segurança 
(criptografia e proteção contra ameaças) para dispositivos de 
armazenamento internos (HDD/SSD e cartões SD) e também 
dispositivos externos (Pendrives e HDDs). O suporte ao 
software acompanha a duração do suporte do equipamento. 
O software permite definição de políticas via grupos de 
equipamentos e também de forma individual, por usuário. A 
suíte de segurança disponibiliza ainda sistema de proteção 
contra vírus com análise em tempo real e analise de ataques 
em tempo de boot. A proteção engloba proteção tanto 
contra vírus/trojans já identificados (com vacina conhecida) 
quanto ameaças ainda não mapeadas (sem vacinas 
conhecidas também por proteção de dia zero), assim 
contemplando uma solução de proteção avançada de 
softwares maliciosos. A atualização de vacinas (caso 
aplicável) e também acesso a novas versões do software será 
válida durante o período de garantia do equipamento; 

9.7.2 Acompanha software de gerenciamento licenciado para 
todos os equipamentos solicitados; 

9.7.3 O software gerenciará todo o parque de equipamentos 
ofertados utilizando protocolos ou padrões abertos como 
WMI (Windows Management Information) e SNMP (Simple 
Network Management Protocol); 

9.7.4 Permite visualização através de consoles de gerenciamento 
remotas que suporte CIM (Commom Information 
Management); 

9.7.5 O software permite a integração e/ou faz parte de suíte de 
gerenciamentos corporativas enterprise, tais como SCCM, 
LandDesk e similares . Em caso de integração, a mesma não 
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será feita através de web services ou customizações, sendo 
disponibilizado o aplicativo de integração pelo próprio 
fabricante. 

9.7.6 As funcionalidades descritas abaixo podem ser 
implementadas por um ou mais softwares, desde que os 
mesmos sejam do mesmo fabricante; 

9.7.7 O software permitirá ao administrador realize as seguintes 
tarefas de forma remota: 

9.7.7.1 Coletar informações dos equipamentos (inventário 
eletrônico), através de agente através de console de 
gerenciamento centralizada; 

9.7.7.2 As informações coletadas permitem visualizar: 
9.7.7.2.1 Modelo do equipamento; 
9.7.7.2.2 Nome do fabricante; 
9.7.7.2.3 Sistema operacional do equipamento; 
9.7.7.2.4 Número de série de componentes inventariados; 
9.7.7.2.5 Informações de placas de rede; 
9.7.7.2.6 Informações de memória RAM (pentes e capacidade); 
9.7.7.2.7 Versão de BIOS; 
9.7.7.2.8 Permite a edição de contato responsável pelo dispositivo; 
9.7.7.2.9 Informações sobre processador do sistema; 
9.7.7.2.10 Versão de firmware do sistema; 
9.7.7.2.11 Informações de disco rígido (tamanho e modelo) do 

sistema; 
9.7.7.2.12 Configuração de slots de expansão da máquina e 

dispositivos presentes em cada slot; 
9.7.7.2.13 Monitorar configurações de RAID para controladoras 

Intel e LSI para equipamentos que suportem esta 
tecnologia. 

9.7.7.3 A solução permite alertas específicos de condições como: 
9.7.7.3.1 Abertura de chassis; 
9.7.7.3.2 Falha de dispositivo de resfriamento; 
9.7.7.3.3 Espaço livre no disco rígido abaixo do mínimo 

recomendável; 
9.7.7.3.4 Retirada de pente de memória da máquina; 
9.7.7.3.5 Falha da controladora de disco rígido; 
9.7.7.3.6 Falha ou redução do número de processadores físicos 

presentes no sistema; 
9.7.7.3.7 Temperatura acima do nível recomendado para o 

sistema. 
9.7.8 Permite que o histórico de informações de logs e alertas do 

produto sejam visualizadas de acordo com o dispositivo 
monitorado, em uma interface única. 

9.7.9 Permite que as informações disponíveis do sistema sejam 
armazenadas e inventariadas, para análise futura. 

9.7.10 Permite configuração de atividades como boot remoto e 
habilitação de PXE. 

9.7.11 Permite a criação de arquivo executável com configurações 
de BIOS como: 

9.7.11.1 Ordem de boot; 
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9.7.11.2 Habilitar/desabilitar microfones; 
9.7.11.3 Senhas de BIOS; 
9.7.11.4 Habilitar/desabilitar webcam; 
9.7.11.5 Tecnologia TPM (trusted platform module); 
9.7.11.6 Dispositivos WiFi; 
9.7.11.7 Dispositivos Wireless. 
9.7.12 Tal arquivo permite a execução remota destas especificações 

através de software de distribuição, desde que previamente 
homologados pelo fornecedor do software de configuração 
de BIOS. 

9.7.13 Realiza a instalação de drivers em massa, de acordo com o 
modelo do equipamento. 

9.7.14 Permite que a busca por atualizações de drivers seja feita de 
forma individual, bem como se utilizando de proxy servers da 
infraestrutura do cliente, afim de garantir segurança nas 
operações. 

9.7.15 Acompanhar a vida útil da bateria dos equipamentos (Tablets 
e notebooks) que estiverem executando sistema operacional 
Windows 7 ou versão mais recente. 

9.7.16 Controlar o processo de carga das baterias a fim de prolongar 
o ciclo de vida útil destas. 

9.7.17 Acessar e controlar o vídeo, o mouse e o teclado dos 
usuários, dando acesso também à BIOS independentemente 
do estado do Sistema Operacional, através de protocolo 
TCP/IP. Todo o hardware pertinente ao equipamento, 
necessário para suportar esta funcionalidade, também faz 
parte do escopo de contratação. 

9.7.18 Realizar a formatação definitiva de um disco rígido. 
 

9.8 CERTIFICAÇÕES: 
9.8.1 O equipamento (marca e modelo) consta no “Windows 

catalog” da Microsoft na categoria “hardware -personal 
computers –business desktop systems” como “Designed for 
Windows”, na mesma versão do Sistema Operacional que 
será entregue com o equipamento; 

9.8.2 O modelo ofertado está em conformidade com ROHS 
(restriction of hazardous substances); 

9.8.3 O modelo ofertado possui certificação EPEAT GOLD 
(comprovado através do link www.EPEAT.net); 

9.8.4 O fabricante possui sistema de gestão ambiental conforme 
norma ISO 14001; 

9.8.5 O Fabricante possui Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 
Ambientais com código 5-2 (Fabricação de materiais 
elétricos, eletrônicos e equipamentos para telecomunicação 
e informática) garantindo assim estar em conformidade com 
as obrigações cadastrais e de prestação de informações 
ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e 
fiscalização do Ibama. 
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9.9 SISTEMA OPERACIONAL: 
9.9.1 Sistema operacional: acompanhar licença do MS-Windows 10 

professional x64 com mídia de recuperação ou oferecer a 
opção de restauração através de partição do HD do 
equipamento. 
 

9.10 ACESSÓRIOS: 
9.10.1 Mochila de transporte: Possui compartimentos acolchoados e 

forrados para armazenar acessórios e suporta equipamentos 
de até 15.6”. Possui compartimento adicional acolchoado 
dedicado para armazenar tablets de até 10”. Possui alça para 
os dois ombros; 
 

9.11 HOMOLOGAÇÃO: 
9.11.1 Após a fase de lances, ao ser solicitado pelo pregoeiro, será 

enviado equipamento idêntico ao ofertado para fins de 
homologação das características técnicas solicitadas. O envio 
será realizado em até 7 dias úteis após a solicitação formal do 
pregoeiro. 
 

9.12 OUTROS REQUISITOS: 
9.12.1 Em cada lote solicitado os equipamentos a serem entregues 

deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes 
externos e internos com os mesmos modelos e marca, não 
podendo nunca ser inferior à configuração original desta 
especificação; 

9.12.2 O fabricante do equipamento garante que todos os 
componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou 
recondicionamento). 
 

9.13 GARANTIA E SUPORTE: 
9.13.1 Os equipamentos devem possuir garantia padrão por um 

período mínimo de 12 (doze) meses para reposição de peças 
danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte, 
com serviço de suporte no local, no próximo dia útil, após 
diagnóstico e troubleshooting feito por telefone em horário 
comercial; 

9.13.2 Se não for possível, no tempo previsto acima por este modelo 
de serviço de garantia, o atendimento SLA, entende-se 
“equipamento operante no seu estado original”, todo o 
processo de “encaminhamento” da solução deverá ser 
concluído, no mínimo, no próximo dia útil conforme o 
supracitado. Entende-se como “encaminhamento”, defeito 
ou problema totalmente 1) diagnosticado, 2) solução 
identificada e, se for o caso, 3) peça de reposição 
encomendada, com respectiva visita técnica para troca 
agendada; 

9.13.3 No caso da necessidade da visita técnica no local, os técnicos 
da contratada deverão ficar à disposição, pelo menos, de 
segunda à sexta-feira, exceto em feriados nacionais, das 8h 
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às 18h, horário local, devendo o respectivo agendamento ser 
aceito até pelo menos o dia útil anterior até as 17hs; 

9.13.4 A FABRICANTE dos equipamentos ofertados deve possuir 
Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter 
registros dos mesmos constando a descrição do problema; 

9.13.5 A FABRICANTE dos equipamentos ofertados deve oferecer 
canais de comunicação e ferramentas adicionais de suporte 
online como “chat”, “e-mail” e página de suporte técnico na 
Internet com disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de 
drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas 
de troubleshooting, no mínimo; 

9.13.6 Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o 
CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, após a conclusão 
do respectivo analista de atendimento de que há a 
necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no 
sistema, salve-se quando o defeito for provocado por uso 
inadequado dos equipamentos; 

9.13.7 Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão 
executados somente e exclusivamente onde se encontram 
(modalidade ON-SITE); 

9.13.8 Caso a contratada não seja assistência técnica autorizada do 
fabricante, esta deverá informar quem será responsável pelo 
serviço de assistência técnica autorizada do fabricante para 
os equipamentos, nos termos e condições exigidos neste 
edital, inclusive informando nome, endereço, telefone; 

9.13.9 Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante 
(informar url para comprovação) que faça validação e 
verificação da garantia do equipamento através da inserção 
do seu número de série e modelo/número do equipamento. 

9.13.10  O licitante vencedor do ITEM deverá ofertar em sua 
proposta um serviço de suporte planejado que contemple 
emissão de relatório trimestrais com comunicação de 
incidentes e análise de necessidade de atualização de 
Firmware, atualização de Bios e gerenciamento de patch do 
equipamento; 

9.13.11  O serviço de suporte planejado deverá ser realizado durante 
o período de garantia e poderá ser realizado via consulta 
remota ou via consulta ON SITE, desde que este seja 
realizado por técnico capacitado para tal. 

9.13.12  Esse tipo de suporte se faz necessário para identificar 
problemas sistêmicos, otimizar a eficiência operacional dos 
equipamentos, reduzir do tempo de inatividade dos 
equipamentos e compensar a quantidade reduzida da equipe 
interna de TI do CONTRATANTE para a gestão dos 
equipamentos que ficarão instalados em locais distintos e 
distantes. 

10 Kit Som 
 
10.1 Especificações técnicas: 

156 R$: 216,00 
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10.1.1 01 (uma) Caixa central subwoofer;  
10.1.2 02 (duas) Caixas auxiliares; 
10.1.3 Controle remoto e manual de instruções; 
10.1.4 Entrada auxiliar RCA (deve acompanhar cabo auxiliar RCA/P2 

para conexão ao PC); 
10.1.5 Potência Saída: Subwoofer 15w e Caixas Auxiliares 5W x 2; 
10.1.6 Bivolt chaveado (110/ 220v). 

 

11 Smart TV Led – tecnologia 4k – 58” a 60” 

11.1 Conversor para TV digital integrado. 
11.2 Controle remoto. 
11.3 Características Gerais: 
11.3.1 Vídeo: 
11.3.1.1 Processador: UHD Engine; 
11.3.1.2 Frequência da Tela Hz (MR): 120; 
11.3.1.3 PQI (Picture Quality Index): 1300; 
11.3.1.4 HDR (High Dynamic Range); 
11.3.1.5 HDR Premium; 
11.3.1.6 HDR 10+; 
11.3.1.7 HLG (Hybrid Log Gamma); 
11.3.1.8 Contraste: Mega Contraste; 
11.3.1.9 Tecnologia de Painel: Pur Color; 
11.3.1.10 Micro Dimming: Esmaecimento UHD; 
11.3.1.11 Contrast Enhancer; 
11.3.1.12 Auto Motion Plus; 
11.3.1.13 Modo Filme; 
11.3.1.14 Modo Natural 
11.3.2 Áudio: 
11.3.2.1 Dolby Digital Plus; 
11.3.2.2 Tipo de alto-falante: 2 Canais; 
11.3.2.3 Multiroom Link; 
11.3.2.4 Navegador (Web Browser); 
11.3.2.5 Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA; 
11.3.2.6 360 Video Player; 
11.3.2.7 Suporte à camera 360; 
11.3.2.8 WiFi Direct  
11.3.3 Design: 
11.3.3.1 Visual Livre de cabos; 
11.3.3.2 Tipo de Borda: VNB; 
11.3.3.3 Espessura: Ultra Slim. 
11.3.4 Processador: Quad Core. 
11.3.5 Acessibilidade: Menu (Inglês - Estados Unidos, Português - 

Brasil). 
11.3.6 Digital Clean View. 
11.3.7 Busca automática de canais. 
11.3.8 Desligamento Automático. 
11.3.9 Legenda. 
11.3.10 Connect Share (HDD); 
11.3.11 ConnectShare (USB 2.0); 

180 R$ 3.664,00 
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11.3.12 EPG; 
11.3.13 Game Mode: Sim (Básico); 
11.3.14 Idioma: Idioma local; 
11.3.15 Compatível com HID USB; 
11.3.16 IPv6 Support; 
11.3.17 Wi-Fi integrado; 
11.3.18 Timer Off; 
11.3.19 Estéreo; 
11.3.20 Função SAP; 
11.3.21 Entrada USB – de 02 a 04; 
11.3.22 Entrada HDMI – de 02 a 04; 
11.3.23 Tamanho da tela – de 58” a 60”; 
11.3.24 1 Entrada de Componente (Y,Pb,Pr); 
11.3.25 1 Entrada de Composto (AV) - uso normal por componente Y; 
11.3.26 1 Saída de Áudio Digital (Óptica); 
11.3.27 1 Entrada RF (terrestre/cabo); 
11.3.28 1 Entrada Ethernet (LAN); 
11.3.29 Tipo de Tela – LED; 
11.3.30 Formato da Tela – Plana; 

 
11.4 Especificações Técnicas: 
11.4.1 Resolução: 

11.4.1.1 4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD); 
11.4.1.2 Potência de áudio total (RMS) - 20 W; 
11.4.1.3 Entrada áudio e vídeo; 
11.4.1.4 Taxa de atualização - 120 HZ – MR; 
11.4.1.5 Consumo de energia – 140 a 170W; 
11.4.1.6 Sistema de TV: 
11.4.1.6.1 NTSC; 
11.4.1.6.2 PAL-M; 
11.4.1.6.3 PAL-N; 
11.4.1.6.4 ISDB-TB 
11.4.1.7 Dimensões aprox s/ base (LxAxP) mm 1457,5 x 837,3 

x 59,7; 
11.4.1.8 Classificação de consumo – A; 
11.4.1.9 Dimensões aprox c/ base (LxAxP) mm 

1457,5 x 917,3 x 312,8; 
11.4.1.10 Tensão/Voltagem – bivolt; 
11.4.1.11 Garantia mínima: 12 meses; 

11.4.1.12 Padrão do furo p/ instalação na parede - Vesa 

 
 

12 TABLETS ANDROID – Versão do Android: 5.0.1 ou superior – 

Resolução da tela: 1280 x 800 (WXGA) ou Superior – Tamanho da 

Tela: 7,0” ou superior – Memória RAM: 1.5 G RAM ou superior – 

Espaço de armazenamento: 8 GB ou superior – Processador: Quad 

Core 1.5 GHz ou superior.  

160 
 

R$ 839,00 
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OU 

TABLETS IOS – Versão IOS: 12 ou superior – Modelo: Ipad mini 2 ou 

superior.  

13 MACBOOK PRO DE 13 POLEGADAS 
Processador Intel Core i7 dual core de 7ª geração e 2,5 GHz 
(Turbo Boost de até 4,0 GHz)  
Intel Iris Plus Graphics 640  
16 GB de memória LPDDR3 de 2133 MHz  
Armazenamento SSD de 512 GB  
Duas portas Thunderbolt 3  
Teclado retroiluminado - Inglês (EUA)  
Tela 
Tela Retina 
Tela de 13,3 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com 
tecnologia IPS; resolução nativa de 2560 x 1600 com 227 pixels por 
polegada e suporte a milhões de cores 
Resoluções dimensionadas compatíveis: 
1680 x 1050 
1440 x 900 
1024 x 640 
500 nits de brilho 
Ampla tonalidade de cores (P3) 
Processador 
Intel Core i7 de dois núcleos e 2,5 GHz (Turbo Boost de até 4,0 GHz) 
com eDRAM de 64 MB 
Memória 
Memória integrada LPDDR3 de 8 GB com 2133 MHz 
Armazenamento 
SSD de 512 GB 
Gráficos e vídeo 
Intel Iris Plus Graphics 640 
Wireless 
Wi-Fi 
Rede wireless Wi-Fi 802.11ac, compatível com IEEE 802.11a/b/g/n 
Bluetooth 
Bluetooth 4.2 
Conexões e expansão 
Duas portas Thunderbolt 3 (USB-C) compatíveis com: 
Carga 
DisplayPort 
Thunderbolt (até 40 Gbps) 
USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gbps) 
Câmera 
Câmera FaceTime de 7200p 
Áudio 
Alto-falantes estéreo 
Dois microfones 
Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm 

01 
 

R$ 20.449,50 
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Teclado e trackpad 
Teclado completo com: 
78 (EUA) ou 79 (ISO) teclas, incluindo 12 teclas de função e 4 teclas 
de direção 
Requisitos elétricos e operacionais 
Voltagem: de 100V a 240V AC 
Sistema operacional 
macOS 
JUSTIFICATIVA: O padrão MAC/Apple é um padrão consagrado pelos 
profissionais que trabalham com design gráfico digitalizado, ou 
qualquer outro segmento que necessite de alta performance no 
processamento de arquivos gráficos digitais e audiovisuais, devido à 
estabilidade desse sistema no processamento de arquivos com esses 
tipos de conteúdo. 
Outra questão que se impõe no encaminhamento dessas aquisições, 
juntamente com softwares de edição de arquivos audiovisuais, é que 
os mesmos são adequados a essa plataforma de processamento de 
trabalhos gráficos usados no Teatro do SESI o qual recebe uma 
demanda de produções cada vez mais complexas do ponto de vista 
de tratamento audiovisual. Essa compatibilidade com os 
equipamentos de sonorização e vídeo existentes no Teatro do SESI é 
fundamental porque permitirá que os arquivos reproduzidos estejam 
no padrão de qualidade gráfica para apresentações das produções 
exibidas no Teatro do SESI. 
A escolha de marca se justifica, por ser recomendada pelo fornecedor 
dos equipamentos de sonorização, áudio e vídeo - FZ Industria e 
Comércio de Equipamentos Eletrônicos, sendo compatível com a 
mesa Yamaha instalada no Teatro, conforme e-mail anexo, em 
função dos inúmeros benefícios tecnológicos, como desempenho e 
produtividade, ao ser usado em produções de videomeps. 
 
 

14 IPAD PRO 
Capacidade 
Wi-Fi 
64 GB 
Tamanho e peso 
Altura: 247,6 mm (9,74 pol.) 
Largura: 178,5 mm (7,02 pol.) 
Espessura: 5,9 mm (0,23 pol.) 
Peso: 468g (1,03 libra) 
Conector 
USB-C 
Tela Retina 
11 polegadas (na diagonal) 
Tela Multi-Touch retroiluminada por LED com tecnologia IPS 
Resolução de 2388 x 1668 pixels 264 ppp 
Tecnologia ProMotion 
Tela com ampla tonalidade de cores (P3) 
Tela True Tone 

01 
 

R$ 7.599,50 
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Chip 
A12X Bionic com arquitetura de 64 bits 
Neural Engine 
Em comparação ao A8: 
CPU: 3x mais rápida GPU: 8x mais rápida 
Coprocessador M12 integrado 
Gravação de vídeo 
Gravação de vídeo 4K a 30 qps ou 60 qps 
Gravação de vídeo HD de 1080p a 30 qps ou 60 qps 
Gravação de vídeo HD de 720p a 30 qps 
Formatos de gravação de vídeo: HEVC e H.264 
Câmera TrueDepth 
Fotos de 7 MP 
Modo Retrato 
Iluminação de Retrato 
Animoji e Memoji 
Gravação de vídeo HD de 1080p a 30 qps ou 60 qps 
Flash Retina 
Alto-falantes 
Quatro alto-falantes 
Microfones 
Cinco microfones para chamadas e gravação de vídeo e áudio 
Rede celular e Conexões sem fio 
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), duas bandas simultâneas (2,4 GHz e 
5 GHz), HT80 com MIMO 
Bluetooth 5.0 
Cartão SIM 
Nano SIM (compatível com Apple SIM) 
Energia e bateria 
iPad Pro de 11 polegadas  
Bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade de 
29,37 watts/hora 
Até 10 horas para navegar na internet via Wi-Fi, assistir a vídeos ou 
escutar música 
Recarga via USB-C do computador ou carregador 
Modelos Wi-Fi + Cellular 
Até 9 horas para navegar na internet usando dados de rede celular 
 
JUSTIFICATIVA 
A aquisição do IPAD se dá em razão de, hoje, o Teatro do SESI dispor 
somente de uma mesa de sonorização, a qual fica localizada na 
cabine técnica. O IPAD possibilitará a otimização da logística de 
montagem de equipamentos e de pessoal nos dias de eventos, 
podendo acessar a mesa de som remotamente do palco fazendo o 
controle de som mais preciso. 
Hoje o Teatro do SESI não possui nenhum computador com 
especificações mínimas para edição de áudio, imagem e vídeo – o 
Teatro já possui um projetor de vídeo de alta resolução e 
necessitamos, portanto, de um computador compatível para 
projeções das imagens. 
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Os computadores MACs e IPAD são bem mais resistentes que os PC´s. 
Isto é, dão menos defeito atendendo assim ao princípio da 
economicidade devido à longa vida útil dos equipamentos. 
Impactos da não aquisição: A não aquisição implicará no 
desenvolvimento precário das atividades ligadas à área de 
reprodução de áudio e vídeo, fundamentais ao bom funcionamento 
nas apresentações que ocorrem no Teatro do SESI, em termos de 
qualidade e rapidez no desenvolvimento das peças gráficas e imagens 
em movimento (vídeos/filmes) e sonorização. 
 

 

15 SOFTWARE RESOLUME ARENA 6 
Características  
Visualizar a saída antes de ir ao vivo  
Seqüências de clipes usando o piloto automático  
Transições de clipe totalmente automatizadas  
Relógio BPM para reproduzir mídia no tempo com a música  
Permite sincronizar o relógio BPM com outras aplicações através do 
relógio MIDI  
Crossfader livremente atribuível  
Pontos de sinalização para pular para diferentes seções de um 
arquivo de vídeo  
Reloop clipes em tempo real usando o BeatLoopr  
Permite encontrar e reconectar mídia movida ou ausente 
 
JUSTIFICATIVA: 
O SOFTWARE recomendado pela equipe técnica do Teatro do SESI é o 
RESOLUME ARENA 6, por ser o software apropriado para o padrão 
Apple e o indicado para as produções exibidas no Teatro do SESI. 
 
 

01 
 

R$ 3.700,00 

 
2. DISTRIBUIÇÃO: 
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3. LOCAIS DE ENTREGA: 

 
Unidade  Endereço 

SESI SEDE: – Gerência de 

Educação. 

Travessa Quintino Bocaiúva nº 1588, Bloco B, 3º andar, Bairro Nazaré – 

Belém/PA - CEP: 66035-190. 

ESCOLA SESI ALTAMIRA: 
Rua Acesso 02, nº 1031. Bairro Premem – Altamira/PA  

CEP: 68.372-210. 

ESCOLA SESI 

ANANINDEUA: 

Av. Cláudio Sanders, nº 1590. Bairro Maguari - Ananindeua/PA  

CEP: 67.030-445. 

ESCOLA SESI BELÉM IS: 
Av. João Paulo II, nº 1267. Bairro Marco – Belém/PA  

CEP: 66.095-493. 

ESCOLA SESI CASTANHAL: 

 

BR 316, Km 62, s/n. Bairro Cristo – Redentor - Castanhal/PA  

CEP: 68.742-005. 

ESCOLA SESI ICOARACI: 

 

Rua 15 de agosto, nº 1435 (4º Rua). Bairro Ponta Grossa Icoaraci - 

Belém/PA CEP: 66.810-110. 

 

ESCOLA SESI MARABÁ: 

Av. Tocantins, s/n. Bairro Novo Horizonte – Marabá/PA,  

CEP: 68.503-660. 

 

ESCOLA SESI 

PARAGOMINAS: 

 

Rodovia PA – 256, Km 01. Bairro Nova Conquista – Paragominas/PA,  

CEP: 68.627-451. 

 

ESCOLA SESI SANTA 

IZABEL: 

 

BR 316, KM 33. Distrito de Moema – Santa Izabel/PA – 68.790-000. 

 

ESCOLA SESI SANTARÉM: 

 

Avenida Curuá Una, nº 2733. Bairro Diamantino – Santarém/PA,  

CEP: 68.020-650. 

 

SESI ALMIRANTE BARROSO 

Avenida Almirante Barroso, nº 2540. Bairro Marco – Belém/PA,  

CEP: 66.630-505. 
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EDITAL CONCORRÊNCIA-SRP 008/2019 
SESI-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 008/2019 – SESI-DR/PA  
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as penalidades cabíveis, a inexistência 

de fato impeditivo à habilitação, bem como nossa concordância plena com as condições 

constantes no Edital e respectivos Anexos assim como nossa subsunção às disposições 

constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, instrumento que rege o 

procedimento licitatório na entidade. 

 
 

Atenciosamente, 
 

___________________________________________________ 
(carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
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EDITAL CONCORRÊNCIA-SRP 008/2019 
SESI-DR/PA 

 
ANEXO III 

(Apresentar no Envelope 01 - Habilitação) 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 
 

 
 

Ao  
SESI – Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Pará. 
 
 
(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). 
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EDITAL CONCORRÊNCIA-SRP Nº 008/2019 
SESI-DR/PA 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA  

TERMO DE REGISTRO DE PREÇO N° xxx/2019 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ E A PESSOA JURÍDICA 

XXXXXXXXXXXXXX - PROCESSO: CONCORRÊNCIA SRP 008/2019. 

            

Ao XXXXXX dia do mês de XXX do ano de dois mil e dezenove, presentes de um lado o Serviço 

Social da Indústria - SESI – Departamento Regional do Pará, neste ato representado por seu 

Superintendente Regional Dário Antônio Bastos de Lemos, doravante denominado 

CONSUMIDOR, e de outro a pessoa jurídica XXXXXXXX, sediada no XXXXXX (Av. XXX, n° XXX, CEP: 

XXX, Bairro XXX), inscrita no CNPJ/MF sob o n° XXXXX, neste ato representada pelo Sr. XXXXX, 

portador do RG XXXXX, aqui simplesmente denominada FORNECEDOR, firmam o presente TERMO 

DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme decisão exarada no processo licitatório nº 

008/2019, CONCORRÊNCIA com “Registro de Preços” que tem por objeto a Contratação de 

empresa especializada no fornecimento de MATERIAL DE INFORMÁTICA em atendimento ao 

SESI-DR/PA,  conforme Edital e seu anexo I., em conformidade com as cláusulas e condições 

estabelecidas no edital e nas disposições a seguir: 

 

1 DO OBJETO 

1.1 O objeto do  presente Termo é o Registro de Preços para a Contratação de empresa 

especializada no fornecimento de MATERIAL DE INFORMÁTICA em atendimento ao 

SESI-DR/PA,  conforme Edital e seu anexo I, constante na proposta vencedora 

apresentada no processo licitatório nº 008/2019, CONCORRÊNCIA com “Registro de 

Preços”, em conformidade com as especificações contidas no Edital, Propostas  

Comerciais e partes integrantes deste Termo. 

1.2 A existência de preços registrados não obriga o SESI-DR/PA a firmar as contratações que 
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deles poderão advir; em outros dizeres, o registro de preços, consoante dispõe o art. 36 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, bem como da Legislação específica 

referente ao Sistema de Registro de Preços, não importa em direito subjetivo à 

contratação de quem ofertou o preço registrado, sendo facultada a contratação de 

terceiros sempre que se identificarem preços mais vantajosos, sem que caiba ao titular do 

preço registrado, direito à indenização de qualquer espécie. Fica, todavia, respeitada a 

legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurado ao 

beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o edital. 

1.3 O presente Termo permite a adesão de outros órgãos do Sistema “S”, em conformidade 

com as disposições contempladas nos artigos 38-A, 38-B; 38-C e 38-D, do Cap. VIII, da 

Seção I, “Da Adesão ao Registro de Preços”, acrescidos ao Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI pelo ato resolutório nº 21/2011. 

1.4 Será admitida a prorrogação da vigência do Termo de Compromisso de Registro de Preços 

quando os preços registrados continuarem se mostrando mais vantajosos, em tudo se 

observando o disposto no art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 

2 DA RESCISÃO 

2.1 A rescisão deste Termo poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

a) Administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito de lavra do SESI-

DR/PA, nos casos de descumprimento das normas estabelecidas pelo presente 

instrumento; 

b) Judicialmente, nos termos da legislação específica vigente; 

2.2  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados em processo interno 

específico, assegurados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 

2.3 As responsabilidades imputadas ao FORNECEDOR por prejuízos decorrentes de ações 

omissivas ou comissivas perpetradas contra o SESI-DR/PA e originadas do presente 

Termo, não cessam com a rescisão deste Termo. 

 

3 

3.1 
 

DO PREÇO E QUANTIDADE 

As cotações de preços para os Itens foram feitas pelas unidades de medidas apresentadas 
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3.2 
 
 

3.3 

no anexo I do edital; 

O FORNECEDOR, beneficiário do preço registrado, compromete-se a fornecer os itens 

especificados abaixo, nas condições aqui descritas, como também no anexo I do edital; 

Compromete-se ainda, o fornecedor, a dar cumprimento a obrigação avençada na forma 

aposta em sua Proposta Comercial, observada as características dos produtos descritos e 

apresentados.  

Tabelas com especificações no Anexo I do Edital. 
 

3.4 Valor estimado deste Termo: R$ XXXX (XXXXXXX). 

        

4 DO REAJUSTE 

4.1 Os preços constantes neste Registro de Preços não serão reajustados durante o prazo 

de validade inicial de vigência, podendo sê-lo, todavia, em caso de prorrogação e desde 

que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 

 

5 DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

5.1 A vigência deste Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, na forma do Artigo 34 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI, somente por igual período, desde que pesquisa de 

mercado demonstre que os preços se mantenham vantajosos. 

5.2 

 

5.3 

O prazo para entrega dos itens aqui discriminados é de 20 (vinte) dias consecutivos, 

contados após o recebimento do pedido ou ordem de empenho.  

Os Locais de Entrega:  

Unidade  Endereço 

SESI SEDE: – Gerência de 

Educação. 

Travessa Quintino Bocaiúva nº 1588, Bloco B, 3º andar, Bairro Nazaré – 

Belém/PA - CEP: 66035-190. 

ESCOLA SESI ALTAMIRA: 
Rua Acesso 02, nº 1031. Bairro Premem – Altamira/PA  

CEP: 68.372-210. 
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ESCOLA SESI 

ANANINDEUA: 

Av. Cláudio Sanders, nº 1590. Bairro Maguari - Ananindeua/PA  

CEP: 67.030-445. 

ESCOLA SESI BELÉM IS: 
Av. João Paulo II, nº 1267. Bairro Marco – Belém/PA  

CEP: 66.095-493. 

ESCOLA SESI CASTANHAL: 

 

BR 316, Km 62, s/n. Bairro Cristo – Redentor - Castanhal/PA  

CEP: 68.742-005. 

ESCOLA SESI ICOARACI: 

Rua 15 de agosto, nº 1435 (4º Rua). Bairro Ponta Grossa Icoaraci - 

Belém/PA CEP: 66.810-110. 

 

ESCOLA SESI MARABÁ: 

Av. Tocantins, s/n. Bairro Novo Horizonte – Marabá/PA,  

CEP: 68.503-660. 

 

ESCOLA SESI 

PARAGOMINAS: 

 

Rodovia PA – 256, Km 01. Bairro Nova Conquista – Paragominas/PA,  

CEP: 68.627-451. 

 

ESCOLA SESI SANTA 

IZABEL: 

 

BR 316, KM 33. Distrito de Moema – Santa Izabel/PA – 68.790-000. 

 

ESCOLA SESI SANTARÉM: 

Avenida Curuá Una, nº 2733. Bairro Diamantino – Santarém/PA,  

CEP: 68.020-650. 

 

SESI ALMIRANTE BARROSO 

Avenida Almirante Barroso, nº 2540. Bairro Marco – Belém/PA,  

CEP: 66.630-505. 

 
 

6 DOS PAGAMENTOS 

6.1 O pagamento das aquisições será efetuado conforme prazo estipulado no edital e após 

o fornecimento dos itens, mediante apresentação da nota fiscal respectiva e desde que 

contemple todas as especificações definidas no anexo I do edital. 

 

7 DAS SANÇÕES 

7.1 

 

 

 

 

 

A recusa injustificada na assinatura do termo ou instrumento que o substitua, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação e poderá acarretar a licitante as 

seguintes penalidades: 

a) Perda do direito a contratação; 

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

prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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7.2 

 

 

 

 

 

 

7.3 

 

 

 

7.4 

O inadimplemento total ou parcial das obrigações aqui assumidas, dará ao consumidor 

o direito de rescindir unilateralmente a presente avença, sem prejuízo de outras 

penalidades previstas no instrumento convocatório ou neste termo, se houver inclusive, 

a de suspensão do direito de licitar com entidades do sistema FIEPA, pelo prazo de até 

02 (dois) anos, além das perdas e danos que vierem a ser apuradas, ressalvadas as 

hipóteses de caso fortuito e força maior devidamente comprovadas e impeditivas ao 

fornecimento do objeto licitado; 

O atraso na entrega dos objetos desta Licitação ensejará ao FORNECEDOR multa 

moratória de 1,0% (um por cento) ao dia, sobre o valor correspondente da entrega em 

atraso, dedutível do pagamento devido, salvo nas hipóteses não imputáveis ao 

FORNECEDOR e plenamente justificadas a juízo do CONSUMIDOR; 

A aplicação das sanções referidas se dará sempre observando os princípios 

constitucionais do contraditório e ampla defesa. 

 

8 DO FORO 

8.1 Fica eleito o foro da comarca de Belém do Pará como único competente para dirimir 

eventuais dúvidas ou divergências, com exclusão de qualquer outro domicílio atual ou 

futuro, por mais privilegiado que seja. 

 

Assim, ausentes vícios de consentimento, assinam as partes o presente instrumento em 

3 (três) vias de igual teor, para que produza todos os efeitos jurídicos predefinidos. 

Belém/PA, XXX de XXXX de 2019. 

 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 
Departamento Regional do Pará 

CONSUMIDOR 
Dário Antônio Bastos de Lemos 

Superintendente Regional 
 

XXXXXXXXXXXXX   
FORNECEDOR 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 

 

Testemunhas: 

..................................................................                  .............................................................. 

CPF: ..........................................................                 CPF: ....................................................... 


