
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de 
Equipamentos de Tecnología da Informação, Licença de Software e 

à Antivírus para atender os diversos setores do SAAE de Piumhi-MG. 
r 

x 

FORNECEDOR: 

COMERCIAL SOARES E- MOTA LTDA-EPP 

rr ONE TECNOLOGIA oa INFORMAÇÃO LTDA 
CPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA-EPP 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.131 6/0001-10 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedido deçaquisição de bens ou de contratação de serviços 

Pedido N” Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido:'03I04I2017 

1  l  7 solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC 

Despesa: 66 Ação... 03.001.000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos 

Fonté de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Código da aplicação 11000 

Elemento de despesa... 4 _ SubEIemento: 19 

Caráter de urgencia'. Normal Equipamentos de Processamento de Dados 

134 f 2.017 - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE MINI RACK PARA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

Cod do item Especificação tecnica do item r n _ _ _ _ _ _Pedido Autorizado Unidade 

50004153 MINI RACK osu x 19P x 570mm + BANDEJA DESLIZANTE 300mm PRETO 10000 10000 pç 

Local de entrega ......... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQU|SIÇÃO DE MINI RACK PARA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
Compra interna 

 

acas F Barros Goulart ./ 

Página 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 237821316/0001-1 o 

Piumhi - MG ' 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

.I Pedido de ?9".¡5¡959,'I° bens P" de °°"*L'?_*°É'95° d°.-°*ÊTV¡99?._ 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 0310412017 

1  l  7 solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC 

Despesa: 66 Ação-u 03.001 .000.17.122.0U21.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos 

Fbnte de feCUTSCL-...u-.u 100 - Recursos ordinários Código da aplicação 11000 
Elemento de despesa,... 4 ISUbEIEFHGHIO: 19 

Caráter de urgência: Normal Equipamentos de Processamento de Dados 

134 r 2.017 - o Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS' DE INFORMATICA P: SETOR ADMINISTRATIVO 

Cod do item Especificação técnica do item A _ _ _ _ , . _ _ Pedido Autorizado Unidade_ _ 

/310004039 COMPUTADOR ( PROCESSADOR INTEL COREL 117, MEMORIA 16GB(2X8 20000 20000 UN o, GB DUAL-CHANEL) PADRÃO DDR3 OU SUPERIOR, DOCK DE 1600 MHZ, 
ESPANSIL LVEL A 32 GB PLACA MAE DEVE SER DE FABRICAÇÃO PROPRIA 
EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTAD 

00000004190 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR INTEL i5 NO MINIMO QUARTA 10_0000 100000 UN 
GERAÇÃO COM O MINIMO DOIS NUCLEOS DE TECNOLOGIA; MEMORIA 
CACHE MINIMA DE 4o MBytes, No MINIMO os GBytes DDR SDRAM OU 
TECNOLOGIA SUPERIOR, PLACA MAE FABRICADA PELO FABRICANTE DO 
COMPUTADOR, BIOS TIP FLASH MEMORY PADRÃO PLUG a PLAY, AUDIO 
INTERFACE DE SOM DE NO MINIMO 16 BITS; INTERFACE DE REDE LAN 

ETHERNET (RJ-45), DISCO RÍGIDO SATA COM CAPACIDADE DE . 

ARMAZENAMENTO DE No MINIMO 50o GB E SEUS COMPONENTES. 

00000004191 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR _SERVIDOR INTEL XEON E5-2609 v2 1_0000 10000 UN 
2.50GHz,10M CACHE, SAGTIS QPLNO TURBO, 4C.80W,MAX MEM 133MHZ , 

MEM MORIA MINIMO DE 16GB RDIMM, ISOOMT/S, LOW VOLT, DUAL RANK, 
x8 DATA WIDTH EXPANSÍVEL A PELO MENOS 64GB RDIM PLACA MAE A 
MOTHERBOARD DEVE SER A MESMA MARCA DO FABRICANTE DO 
MICROCOMPUTADOR E SEUS ACESSÓRIOS. 

00000004390 IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICOPLOTTER_ A1, MEMORIA PADRÃO 1_0000 10000 
256 MB, COR ATÉ 1200 X 1200 DPI OTIMIZADOS PRETO E BRANCO , ATÉ 12 

200 X1200 DPI OTIMIZADOS 600 X 600 DPI DE ENTRADA E OTIMIZAÇÃO 
PARA PAPEL FOTOGRAFICO E SELECIONADQSOFWARE INCLUIDO: CD 
CO DRIVERS PARA WINDOWS 7, B, 10 

/3000041 g3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, COMPATIVEIS 1_0000 10000 UN 
“ MAC OS x, WINDOWS 7, WINDOWS s, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, - 

110v E SEUS ACESSORIO 1 

Local de entrega ......... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações.............. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SETOR ADMINISTRATIVO 
compra interna 

Sistema: MGFCompras - PedidoDecompraotrpl Página 1 



serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10 

PÍUmhÍ - IIIIG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedi* de ssvisisã# ds bens 0," de @nitràtacçãs de servisse 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 0310412017 

1  l  7 solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC 

Despesa: 61 Ação... 03.001.000.17.122.0D21.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos 

Fonte de FSGUTSO --------- -› 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000 

Elemento de despesa... 3 I subÉlementüí 70 

Caráter de urgência: Normal Aquisição de Softwares de Aplicação 

134 I' 2.017 - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS IÍJE SOFTWARE E ANTI VIRUS 

Cód do item Especificação técnica do item _ 0 _ 0 _ 0 Pedido_ Autorizado Unidade 

”\000041g0 ANTI-VIRUS, WORRY-FRE BUSINESS SECURITY SERVICES 200000 200000 UN 

00000004357 LICENÇA DE USO BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISSE 10000 10000 UN 

STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 36MO 
CORPO ORATE 13570-MOD32-B 

000000041 g5 LICENÇAS DE USO OFFICESTANDARD 2016 SNGL OLP PT _BR 150000 160000 UN 

00000004355 LICENÇAS DE USO WINDOWS 8.1 PRO SNGL OLP COM OPÇÃO DE 50000 00000 UN 
DOWNGRADE PARA O WIN 7 PT__BR 

00000004356 LICENÇAS DE USO WINSVRCAL 2012 SNGL OLP NI. DVCCAL R1B-04277 200000 200000 UN 

Local de entrega........... SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 
Observações ............. .. AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE É ANTI VIRUS 
Compra Interna 

  Maria a as F Barros Goulart 

Sistema: MGFCompras - PedidoDeCompra01.rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Pedidodenaquisição de bens ou de contratação de serviços _ 

Pedido N° Pedido de compra de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 0310412017 

1  l  7 solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC 

Despesa: 66 AÇÉO-n 03.001 .000.17.122.0021 .2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos 

Fonte de recursouuuu... 100 - Recursos Ordinárias Código da aplicação 11000 

Elemento de despesa... 4 SUIJEIBMGHIOZ 15 

Caráter de urgência: Normal Máquinas e Equipamentos Energéticos 

134/ 2.017 - O Finalidade: AQUISIÇÃO DE NOBREÀKS PARA SETORES ADMINISTRATIVOS 

Cód do item Especificação técnica do item Pedido _ Autorizado _Unidade 

^~gggo41 g4 NOBREAK CAPACIDADE DE POTENCIA DE SAIDA 325 WATTSI15OO VA memo 139009 

Local de entrega ......... .. SAAE- PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO 

Observações... 
C r n Interna 

AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA SETORES ADMINISTRATIVOS 

giram, 

*D 

s 
'É'  1 c this. 

'.__._:,_¡. 

Lñvymf: _ - 

 
§ Gracas F Barros Goulart 

Sistema: MGFCompras - PedidoDecompraot .rpt 
Página 1 



' Loc *é rega.-.....  .' 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 - 23.7a2.a16rooo1-1o 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

. ".°?*'_¡9'°.'Ê'? aq'"¡5¡959_'_'? Ve” °9 de_ °°.".'Í*a*3Êã°.dÊ *W393 _  

 

Pedido N° Pedido de compra' de bens materiais Aplicação 2.017 Data do pedido: 0310412017 

1  l  7 solicitante Maria das Gracas F Barros Goulart Responsável: SRC 

Despesa: 66 ÁÇÊO... 03.001 .000.17.122.0021.2165 - Manutenção dos Serviços Administrativos 

'FOME de Tecl-IFSO-u-unu- 100 - Recursos Ordinárias Código da aplicação 11000 

Elemento de despesa... 4 SUDEÍBVHQHÍO! 02 

Caráter de urgencia: Normal Aparelhos de Medição e Orientação 

134¡ 2.017 - o Finalidade: AQUISIÇÃO DE RECEPTOR GNSS L1 LZRTK PARA SETOR ADMINISTTATIVO 

Gõqitjo item :Especitioaação técnica do _item _  _ __ _ _ _ _ PBÕÍUO AUt°TÍZad° Unidãd? 

*'”“*000040g¡ RECEPTOR _GNss l._1 L2 RTK TOTALMENTE INTEGRADO E LICENCIADO 00000 10000 UN 
O; .com MINIMgoEJgo-OANAIs. l_-IAB|LITADO PARA RASTREAR GPS ( 

'L1IL2l CYLEÉXGLONASS ( LQÍ/_LLZ ) E SBA  RRAÇAÍZÊEOA SOARES, 211 CENTRO 
Obàervaéôe-st. ...........  ;AOtiisiÇAOi-ISE:REC'EPTOR_ GNSS L1L2RTK TOTALMENTE INTEGRADO E LICENCIADO 
'Ciírñpfalntemn 'COMEMINIMO DE 12o CANAISHABILITADO PARA RASTREAR GPS PARA SETOR 

ADMINISTTATIVO 

Al 

racasfE Barros Goulart 

Sistema: MGFcompras - PedidoDecompraotrpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Processo de Compra 

Processo de Compra N” Processo de Compra Bens 

Carater de urgência: compra normal Prazo limite de entrega 

Critério de julgamento: Menor preço por item 
Responsável: SRC Sonia Roseni Costa 

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL 

Item Código prod Descrição do produto Quantidade Unidade 

1 00000004196 ANTI-VIRUS, WORRY-FRE BUSINESS SECURITY SERVICES 20,00 UNISI 

2 00000004689 COMPUTADOR( PROCESSADOR INTEL COREL 17, MEMORIA 16GB ( 2x5 GB DUAL- 2,00 UN(s) 

'AN 00000004190 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR INTEL i5 NO MINIMO QUARTA GERAÇÃO COM 10,00 UN(s) 

4 00000004191 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR SERVIDOR INTEL XEON E5-2609 v2 2.50GHz 1,00 UNIS) 

5 00000004590 IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICQPLOTTER A1, MEMORIA PADRAO 256 MB. C 1,00 UNO) 

s 00000004193 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, COMPATIVEIS MAC Os 1.00 UN(s) 

7 00000004357 LICENÇA DE USO BACKUP ExEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISSE STANDA 1.00 UN(s) 

a 00000004195 LICENÇAS DE USO OFFICESTANDARD 201a SNGL OLP PT _BR 15.00 UNIS) 

9 00000004355 LICENÇAS DE USO WINDOWS 9.1 PRO SNGL OLP COM OPÇAO DE DOWNGRADE PA 5.00 UN(s) 

10 00000004356 LICENÇAS DE USO WINSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAL R18-04277 20.00 UN(s) 

11 00000004153 MINI RACK 091.1 x 19P x 570MM + BANDEJA DEsLIzANTE 300MM PRETO 1,00 PÇIS) 

g 12 00000004194 NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAIDA 925 WA'I'TSl1500 vA 19.00 PÇIS)  13 00000004591 RECEPTOR GNSS L1 L2 RTK TOTALMENTE INTEGRADO E LICENCIADO COM MINIMO 1,00 UN(s) 

= Objeto: AQUISIÇÃO DE MINI RACK PARA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, AQUISIÇÃO DE 
Ê EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SETOR ADMINISTRATIVO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE 
i SOFTWARE E ANTI VIRUS  

Sistema: MGFCom pras - Pr0oess0DeC0mpraD1 .rpt Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de abertura de processo 

 Autuação 

ñ Aos 3 dias do mês de abril de 2.017, autuei o processo de compra 134 l 2017, o qual foi devidamente  
protocolado conforme registro de protocolo abaixo. i 

I 

Piumhi- MG, segunda-feira, 3 de abril de 2017  
| 

\ 

Odecio da-¡Silva Melo 
Diretor 

Protocolo..... 4.933 I 2017 

. N° Processo... 134¡ 2.017 

' TÍPO PTOCBSSO.. Processo de compra 

03/04/2017 00:00:00 i 

3 Responsável.. Odécio da Silva Melo 

Finaiidade ------ -- Autorização do ordenador concedida. Classificar o ¡ 

Sistema: MGFCompras - TermoDeAutuaçãoO1 .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211 
' Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° Processo de Compra Bens 

134/2017 
Carater de urgência: compra normal Data do processo: 0310412017 

Critério de julgamento: Menor preço por item 
Responsável: SRC Sonia Roseni Costa 

056908661000185 CM MARTINS PEREIRA ME 0310412017 

07.1 1875410001-90 COMERCIAL LOGISTICA DE INFORMATICA LTDA ME 0310412017 

21 .175.20610001-22 CRISTIANO SEVERINO REIS 0310412017 

@3598110001-98 CW SOLUCOES 0310412017 

10.608.642/0001-21 FERCAN INFORMATICA LTDA 0310412017 

21 .01923710001-94 GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA EPP 0310412017 

21 .01923710002-75 GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA EPP 0310412017 

502799421000129 HEZOLINEM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E COMERCIO 0310412017 

053339071000136 IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0310412017 

053599271000136 PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA 0310412017 

22527.31 110001-46 REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA 0310412017 

102267731000144 TECHCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 0310412017 

036806121000160 VALERIO E VALERIO LTDA ME 0310412017 

05.441 .70010001-35 VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME 0310412017 

2635488210001 -87 VINICIUS LOPES PINTO ME 0310412017 

02.738.926/0001-04 ZILLION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0310412017 

"W 

Sistema: MGFCompras - Fornecedoresconvocadosm .rpt Página a 
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Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG' 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 05.690.866/0001-95 

CM MARTINS PEREIRA ME 
Data hora cotação:03/04/2017 

134 / 2017 RUA: AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO DE GOES 60 

RECIFE - PE 

Contato: CNI MARTINS 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição¡ Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unidade Preço unitário 

f 3100004690 IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMlCO,PLOTTER A1, MEMORIA PADRÃ 1,00 (s) 5.513,27 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 5.513,27 

Sistema: MGFCcmpras › Cotacaom .rpl Página 1 
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Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Maieriais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 07.118.754/0001-90 Data hora cotação:03/04f2017 

COMERCIAL LOGISTICA DE INFORMATICA LTDA ME 
134 / 2017 RUA FLORIDA,55 

BELO HORIZONTE - MG 
Contato: LUSMAR HELL 

LOCa| entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Vaiidade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unidade Preço unitário 
/"= 
Àw300004153 MINI RACK osu x 19P x 570MM + BANDEJA DESLEZANTE 300MM PRETO 1,00 PÇ(s) 10.125,00 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 10.125,00 

"N 
g- 

Sistema* MGFCompras A Cotacaoomrpt Página 1 



Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

Cotação para pesquisa de mercado 

Sistema: Materiais - Subsistema; Comores e Licitações 

Processo de compra N” FOFHECBÓOTÍ 07118754/0001-90 Data hora cotaçãoi1 5/06l2016 

COMERCIAL LOGISTICA DE INFORMATICA LTDA ME 

251 / 2016 RUA FLORIDA,55 

BELO HORIZONTE - MG 

Contato: LUSMAR HELL 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição f Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Ouaniidede Unidade Preço unitário 

z \0000004190 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR INTEL i5 NO MINIMO QUARTA GE 10,00 UN(s) 6.788,80 

t_ Marca. 

Modelo: 

00000004191 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR SERVIDOR INTEL XEON E5-2609 v 1,00 UN(S) 39.600,00 
Marca; 

Modelo: 

00000004357 LICENÇA DE USO BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMIS 1,00 UN(5l 6 125,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004195 LICENÇAS DE USO OFFICEPROPLUS 2015 SNGL OLP NL 79P-05552 14,00 UN(S) 3.115,00 

Marca. 

Modelo: 

00000004355 LICENÇAS DE USO W1NDOWS 10 PRO SNGL OLP NL LEGALIZATION GET 500 UN(s) 1 058,00 

Marca; 

,W Modelo: 

?300004356 LICENÇAS DE USO WINSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAL R18-04277 20,00 UN(s) 235130 
Marca', 

Modelo: 

ITEM 00000004153 MINI RACK OBU X 19P X 570Mhz! + BANDEJA DESLIZANTE 300MM PRETO 1,00 PÇ(s) 10.125,00 
Marca: 

IX 
Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 178.396,00 

comaçzoi REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N2o5zêoI6 
PROCESSO LICITATORION Ng 25I¡?oI6 

Sislema: MGFCompras - Cotacao01 .rpl Página 1 



Lusmar Heli 

vendas Corporativas 
[31] 3225-3560 f 3318-3 500 

Corporativoci@co-mcrcialogxombr 
Skype: Iusmarheii    

Belo Horizonte, 19 de maio de 2016. 

Para: Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE Piumhi 

Att. Sr. Wilson Faria 

Compras 

PROPOSTA DE COTAÇÃO ESTIMATWA DE PREQO 

oEscRIAgÂo TECNICA E ?Rego 

Rack APC r24 U 19" com tampa e rodízio 

N Prego unitário ...................  ..... ..R$10.1_2_5.00 'Í Quantidade ........................................  01 Unidade 
Pre o Total ..................................... ..R 10.125 00   

CONDIÇÕES COMERCIAIS DE FORNECIMENTO 

Prazo de garantia: 24 meses on site 

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias 

Prazo de pagamento: n Até 30 dias apos entrega 

Validade desta proposta: 10 (clíueuz) dlas 

,N Local de entrega: Barbacena 

s Impostos e frete e instalação: inckuído no produto 

Instalação: IncIuso nos valores acima 

Lusmar Hell 

Gerente de Vendas 
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i Serviço Aut. de Água e Esgoto 
j Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 21.175.206/0001-22 

CRISTIANO SEVERINO REIS 
Data hora cotaçãozo3lo4f2o1 7 

Sistema: MGFComoras - Cotaca001 ,rpi 

'I 34 / 201 7 RUA: BENEDITO VALADARES, 84 

PIUMHI - MG 

Contato: CRISTiANO 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211. Piumhi-MG 
Vaiidade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unmade Preço unitário 

ñ000004690 IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICQPLOTTER A1, MEMORIA PADRÃ 1,00 (s) 5.700,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004195 LICENÇAS DE USO OFFICESTANDARD 2015 SNGL OLP PT _BR 16,00 UN(s) 1.670,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 32.420,00 

*W 

Página 1 



o Produtos da-lñformática 
9 Assistência 'TE-mina 

    Crist' 
INFORMÁTICA 

  
 

 
     34120-112::    Ó esaohssrõe i 9990643548    

CNPJ 21.17.206/0001-22 

Rua: Benedito Valadares 84 centro de Piumhi 

Contato Cristiano Reis 

 Licença de software Microsoft Office standard, licenca eletrônica, Open, Licença 

eletrônica (part number = O21-10554) 

Quantidade Valor Unitário Total 
16 R$1.670,00 R$226.720,00 

Plotter Hp T120 24 Designjet Wifi A1 Eprinter 

Quantidade Valor Unitário Total 
1 R$5.700,00 R$5.700,00 

SISTEMA OPERACIONAL MlCROSOFT WINDOWS 8.1 PRO - 32 / 64 BITS 

Quantidade Valor Unitário Total _ 

6 R$1.080,00 R$6.480,00 

*N 

'strístec “mu” m¡ “Minima 
CNPJ: 21.1752 
75'» rw sngí/Íggg? 

 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Sistema: MGFcompras « Cotacaom ,rpt 

Processo de compra N° Fornecedor: 38.735.981/0001-98 Data hora cotação:03f04/2017 

CW SOLUCOES 

134 / 2017 RUA MANAUS,52 

BELO HORIZONTE - MG 
Contato: REiNER 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição i Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade Preço unitário 

/_\_000O4196 ANTI-VÍRUS, WORRY-FRE BUSINESS SECURITY SERVICES 20,00 UN(s) 127,50 
' Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 2.550,00 

*N 

_jg Página 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoesQsaaegíumhixorlmbr CN PJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

ORQMENTO BASE PARA LlCITAQ-O 

Favor fazer cotação de preços do material abaixo relacionado para entrega em única parcela 
com pagamento a vista na entrega de todo material CIF almoxarifado SAAE PlUMHI-MG a 

Praga Zeca Soares n9 211- centro - Piumhi-MG. e com todos os impostgs inclusos no preco 

Empresa: CW4 Solucões 

Endereço: Rua Manaus, número 52 

CNPJ: 38735981000198 Telefone: 031 

32431559 

Inscrição Estadual 

Email: reinenbrandao@cw4.com.br 

Prazo de Entrega: 7 dias 

nem Quan uma Esnmmmmággosmnug Maua EF? 359 
m 07 un COMPUTADOR ' 

- Processador intel Core i5 no mínimo 
quarta geração com no minimo dois 
núcleos de tecnologia; 
- Memória cache minima de 4,0 MBytes. 

Memória 
- No mínimo de 08 (oito) GBytes de DDR3 
SDRAM ou tecnologia superior; 
o Velocidade minima de operação de 1333 
Mhz. 

Placa Mãe 
- Placa mãe fabricada pelo fabricante do 
computador, ou fabricada sob sua 
especificação para uso exclusivo, 
comprovado através de declaração do 
fabricante do computador, não sendo 
aceita placa mãe de livre comercialização 
no mercado; 
' Suporte a dual channel, no barramento 
da memória. 

Bios 
- Tipo flash memory padrão plug & play 
firmware deve ser passlvel de atualização; 
~ suportar a implementação ACP! 
(Advanced Configuration and Power 
Interface),possibilitando melhor 
gerenciamento e economia de energia; 
- suportar tecnologia "Auto Power-On” que 
permite o administrador de TI a selecionar 
e programar qualquer dia da semana para 

*comoção REFERENTE A0 PREGÃO ELETRONICONQOS/2016 W 

PROCESSO Llclmombaxo E335;/2QI6_SAAE›PIUMI/MG 



”W 

s     serviço Autônomo de Água e Esgoto 
CNPJ: 23.731.816/0001-10 Iícitacoes@saaagiumhiazunnhr 

Autarquia Municipal [Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 Piumhi/MG - Telefax 37-3371-1332 

bateria distinto de pouca bateria, tom de 

alarme continuamente sobre carregado 
Proteção contra surtos e filtragem 

-Classe de surto de energia: 80 Joules 

-Corz Preto 

O7 16 un Anti-virus 

WORRY-FREE BUSINESS SECURITY SE 
1 ANO 5-25 NEW 

TREND 
MICRO O 

?VICES 

R$127,5 - R$2.040 
.00 

DATA: 

Assinatura representante Iegal 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 10.608.642/0001-21 

FERCAN INFORMATICA LTDA 
Data hora cotação:03l04/201 7 

Sistema: MGFcompras ~ Cotacaom .rpi 

134 / 2017 RUA CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS,522 

UBERABA - MG 

Contato: NATHA GRILO 

Local entrega SME- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto peio fornecedor Quantidade unmade Preço unitário 

-300004193 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA. COMPATIV 1,00 UN(s) 3.44900 
*- Marca: 

Modelo: 

00000004194 NOBREAK CAPACIDADE DE POTENCIA DE SAÍDA 825 wATTsM500 VA 13,00 (s) 1,050.00 
Marca: 

“ Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 22.349,00 

“N 

Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema; Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de .compra N° Fornecedor: 10.608.642/0001-21 

FERCAN INFORMATICA LTDA 
Data hora cotação: 1 5/06/2016 

251 / 2016 RuA CONCEIÇÃO DAS ALAooAsszz 

UBERABA - MG 

Contato: NATHAN GRILO 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211,-I2iumh*i=MG 

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

C00 produto Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unmade Preço unitário 

0--00004192 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTECA CONECTIVIDADE REDE ETHER 1.00 UN(s) 3.190,00  um_ Marca: 
gl_ i; . Í   MOÓSÍO. 

00000004193 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA. COMPATEV 1,00 UN(s) 3.449,00 
Marca:  
Modelo: 

00000004194 NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAIDA 025 WATTSH 500 VA 12,00 (s) 1.050,00 
Marca: 

Modelo; 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 19.239,00 

REFERENTE ao pnocssso LICITATÓRIO N925I/20I6 
91230210 ELETRONICO Ne 05/2016 À 

033m0: 0001300133 DE Mzcnoswonsstzsm, massas DE PEQUENO roms «EPP 

a¡ ou 300113002211333 :PARA 11001310110 :os EQUIPAMENTOS ;DE TECNOLOGIA DA INFOR- 

mação, LICENÇA E SOFTWARE, ANTIVIRUS PARA ATENDER 0 SAAE os PIUNIHI/MG 

&stema MGFCompras « Colacaom rm Pàgma 1 



Fercam Informática Ltda 
CNPJ: 10.608.642/0001-21 - INSC. ESTADUAL: 001107459-0090 

Rua Conceição das Alagoas, 522 - São Benedito 38022-080 
Tel: 34 3338-4241 19907-879? - Uberaba - MG 

Uberaba. 11 de Abril de 2010 . ORÇAMENTO N° 2016.04.24 
"W A/C: SAUDE RIUMHI - c 

Conforme sua solicitação, apresentamos orçamento dos equipamentos abaixo especificados: 

VÀLOR 
“EM QTDÉ DESCRIÇÃO uNlTARlo VALOR TOTAL 

COMPUTADOR ENTEL WINDOWS CENTRIUM ELITETOP 0700 !NTEL CORE |7- 
1 7 570o 3.4GHz ssa na wINoows 10 R5 3'729'°° Rs 26'1°3'°° 

IMONITOR LED 21,5" LG IPS 22MP55PQ IPs/FHD/D-sUB/DVI/RDMI/PIVOT c¡ 
2 7 AJUSTE DE ALTURA Rs 359,00 RS 6.013,00 

3 7 PLACA DE vIOEO GEFORCE ZOTAC GT 730 20a DDR3 128BITS DUAL R5 499,00 R$ 3.493,00 

4 7 TECLADO CENTRIUM USB R$ 27,00 R5 189,00 

5 7 ¡MOUSE CENTREUM OPTICO usa _R5 22,00 Rs 154,00 

6 1 459mm RS 4.390,00 RS 4.390,00 
MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR HP CN461AIII69s OJ PRO x476Dw 

7 1 EMP/COPIA/DIG/DUPLEX/WIFTYREDE ssppm Rs 3'“9'°° RS 3'449'°° 

SERVIDOR RACK ENTEL CENTRIUM SC-R2600 XEON E5-2620V3 I-IExA CORE 
8 1 2.4GHz 8GB RDIMM ovonw 20 R5 15'99"” R5 15'99°'°° 

"Â 9 1 'Nobreak APC Back-U ps BR 1500VA Bivolt ,Í 115V R$ 1.050,00 R5 1.050,00 

TOTAL RS 52.331,00 

A VISTA 
Forma de pagamento: + 

de entrega: 5 a T Dias uteis 
rantia: 1 ano direto 00m o fabricante 

en . N n ríIIO 

('55: ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAs 
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 Praça Zeca Soares, 21 'i 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de cbmpra N° Fornecedor: 21 .010237/0001-94 Data hora Cotaçâo:03/O4/2017 

GEOMAT SOCiEDADE E COMERCIO LTDA EPP 

Sistema: MGFCompras - Cotacaoümrpt 

134 / 2017 RUA: SÃO PAULO, 1071 COMPLEMENTO 19 ANDAR BLOCO A 

' BELO HORIZONTE - MG 
Contato: FAUSTO RODRIGUES 

Loca| entrega SAAE- Praça Zeca soares_ 211, Piumhi-MG 

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade Preço unitário 

*130004691 RECEPTOR GNSS L1L2 RTK TOTALMENTE INTEGRADO E LiCENCIADO C 1,00' UN(s) 60.000,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo forneçedor R$ 60.000,00 

"N 

Página 1 



z tamem Et has to bre right  someone e ÇMÉRCIO LTDA. gwççygçç” 

Belo Horizonte, 28 de março de 2017 - Proposta de venda n? 202/2017 

Para SAAE - Piumhi 

E-mail Licitacoes3@saaepiumhu.corn.br 

A/C Srta. Jaqueline Souza 

Prezado Senhor, 

Em atendimento a solicitação de V.S.as, apresentamos nossa proposta para venda dos seguintes equipamentos. 

l Ilustração l irem I Especificação 

01 Receptor GNSS, com RTK integrado, marca TPS, modelo no 
Operação Simples e intuitiva. Indicado para levantamentos estáticos, cinemáticos RTK. 

Placa Trinable 30930 com 220 canais universais capaz de receber sinais de GPS, 

GLONTASS, GALlLEG E BEIDOU. 

Taxas de atualização de 20 Hz. 

Excelente recepção de sinal GNSS em locais Fechados. 

Rádio interno de 2w na Base/Rover 430-470mhz 
Alcance de rádio interno de 25km em condições de visibilidade. 
Memória interna de 32GB. 

Tecnología bluetooth e wireless long-range i100m). 

Resistente à água, poeira (classificação IPSS), submersível até 1m* e quedas de até 2 

metros. 

Possui 1 porta USB/Serial para dados e 1 porta para alimentação externa. 
Baterias internas pa ra troca a quente, podendo ser trocada sem a interrupção de 

operação do receptor. 

Precisão horizontal de 3mm+ 0,5ppm para levantamento L1/L2 em estático e rápido- 
estático e de 8mm + lppm para levantamentos RTK 

Item Qtd Descrição Vlr. Unit. Vlr. Total 

01 01 02- Receptor GNSS L1L2 T10 RS 60.000,00 RS 60.000,00 
OZ-Carregador para bateria 
Oil-Baterias tipo 2.6 Ah 

O1-Cabo de comunicação USB e Serial 

02-Caixa para Transporte 
01~Coletor de dados TS30 com software de coleta SurvCE 

O1-CD contendo softwares de configuração, conversão de 
arquivos de rastreio em rinex, vídeo-aulas e manual 
01-Ba5e nivelante 

Olrsastão rosqueavel marca AVR de 200m 
01-Tripé universal extensível em alumínio (Base) 

OZVAntena Gainflex para rádio interno 

GEOMAT SOCIEDADE E COMÉRCIO LTDA Proposta de Venda n° 20212017 Pagina 1 de 2 

R. Rua São Paulo, 1071 - 19° Andar- BL.A - Centro - Belo Horizonte i' MG 
Tel: 31 32736253 Fax: 31 3273-3308 



CONDIÇÕES GERAiS DE FORNECIMENTO 

I Preço: I Material posto em Belo Horizonte/ MG 

I Entrega: [ Em até 5 dia após a confirmação do pedido 

I Pagamento: [30 dias após emissão da NF 

|VaI¡dade da Proposta: f 10 (dez) dias 

Faturamento: Geomat Sociedade e Comércio Ltda 

Rua São Paulo, 1071 - 199 andar - Bloco A 

Cep: 30.170/907 - Belo Horizonte / MG 

C.N.P.J. 21.019.237/0001-94 I.E. 0622725460061 
Tel. 31-3273-5253 Fax. 31-3273-3308 

Na expectativa de suas prezadas ordens, ficamos à disposição de V.S.as. para quaisquer esclarecimentos adicionais 
que se façam necessários e firmamo-nos 

Atenciosamente, /,/ C W 
/Z/,HW /Nm/ 

cz 

Fausto Rodrigues dos Santos 
Geomat Sociedade e Comércio Ltda 

GEOMAT SOCIEDADE E COMÉRCIO LTDA Proposta de Venda n° 20272017 Pagina 2 de 2 
R. Rua São Pauio, 1071 ~ 19° Andar - BL.A - Centro - Belo Horizonte I MG 
Tel: 31 3273-5253 Fax: 31 3273-3308 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Í Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 2101923710002-75 Data hora cotação:03/04¡2017 

GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA EPP 
134 / 2017 SÃO PAULO COMPLEMENTO 19 ANDAR BLOCO A 

w BELO HORIZONTE - MG 

el; Contato: DOUGLAS 

'Ê Local entrega Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição/ Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unwade Preço unitário 

~”'\_›000004691 RECEPTOR GNSS L1L2 RTK TOTALMENTE INTEGRADO E LICENCIADO c 1,00 UN(s) 45.900,00 
\-/ Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 48.900,00 

' fls-VIP. -r 

Sistema: MGFCompras - Co1acao01 .rpt Página 1 
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'agr mnnlqn_ Não medimos esforços para voce medir o Brasil 

E_...___._______:__. ..__._ LAIAILJ 

CPE Tecnologia 

Av. Barão Homem de Meio - N” 4.282 - 4" Andar 
CEP: 30.494-270 - Bairro: Estoril 
Belo Horizonte - MG - Brasil 

Data 'IQIOQIQOIB 

Nome da oonta Instituto Federal de Minas Gerais (Piumhi) 

Prezadota) Senhoras): 

Conforme solicitação. segue abaixo proposta de preços e demais condições para o fornecimento do(s) equipamentots) soticitadots) 

Apresentação da Empresa - CFE Tecnologia 

A CPE foi mudada no ano de 1974 e desde então tomeoe ao mercado nacional as melhores sotuções em geotecnotogia. 

Somos distribuidores exclusivos no Brasi! das melhores empresas do mundo neste segmento. Estamos presentes em todos as regiões do Brasil, 
com t0 escritórios, atendendo com eficiência e eñcácia todo o pais_ 

Todo produto adquirido na CPE_ conta com suporte e treinamento de uma equipe especializada_ proporcionado aos nossos clientes soluções 
rápidas com excelência. 

A Assistência Técnica é um dos diferenciais da CPE. Nossos proñssionais são capacitados pelos fabricantes e possuem todo o conhecimento 
necessário para efetuar reparos nos equipamentos que vendemos. Possuímos um Laboratório que realiza calibração em Níveis, Estações Totais 
e Laser Scanner Riegi. 

Realizamos cursos que são ministrados em lodo o Brasil por profissionais qualificados diiundindo conhecimento sobre os mais modernos 
equipamentos, softwares e hardwares. 

Temos a solução ideal para atender_ você e sua empresa. Nosso objetivo e superar suas expectativas. Para isso trabalhamos com ótimas 
condições, profissionais qualificados e experiência há mais do 40 anos. 

?ou u BEBE wwwcpetecnologiaicombr | wwwtudoerntopograñacombr 
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.Ê C p Não medimos esforços para você medir o Brasil totnoingia 

[____._. WW... _ _ su. _f_ .Í _ ,__.___.,  ______.____.. _  _t   _ _ Valor Valor 
Produto Imagem Descriçao Qtd.      * Receptor GNSS. totaimente integrado (receptor e antena GNSS. rádio 

UHFIGSMIGPRS). com 72 canais paralelos, habilitado para rastrear os 

sinais GPS (UILZILZCILS). GLONASS (LIIL2) e SEAS; 

' Suavização avançada do multicaminhamento: 

' Medição com baixo ruido da fase da portadora; 

' BiuetoomTM Integrado para transmissão de dados e comunicação com ; 

o coietor de dados:  
* Baterias recarregáveis e removiveis de inn-Lítio com autonomia para 

10 horas de trabalho 

' Entrada para alimentação externa de 9 a 1B VDC: à 

' LEDs para Informações: estado do receptor (llgadofdesiigado). j 

gravação de dados, rastreamento de satétites e transrrtissãolrecepção  
de sinal RTK:  ' Peso de 1.4kg com bateria; BRL 2 ou BRL 

' Memória interna de 04GB com capacidade de armazenamento de 9,804.00 ' 19508.00 
3.000 horas de dados 

* Resistencia à queda de até 2 metros de altura: 
' Índice de Proteção IP67: 

' Comunicação através de parta serial (RS232) e USB: 
- PRECISÕES: 

' RTK: Horlzontai: t. 10mm 4- 1ppml Vertical: t 20mm + tppm 
' Pós Processado: Horizontal: t 5mm + 1ppm¡ Vertical: a 16mm + 1ppm 

A - Receptor 
GNSS L1 L2 RTK 

"W CHC xeoo  

- ACESSÓRiOS QUE ACOMPANHAM: 

' 02 Baladas de íon-Lítio: 

' 01 Carregador para duas baterias simultâneas: 
' D1 Cabo USBlSeriaI par transferência de dados; 

' D1 Maleta para transporte Kit receptor CHC X900. 

B - Licença 
a; BRL BRL 

::ÊÉÍÉOÉTK @k 0.000,00 2^°° 12000.00 rt ri 

www.cpetecnologia.com.br| wwwjudoemtopografiacombr II m a 
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“frrs .° Nao medrmos esforços para você medir o Brasil 
!antologia 

' Potencia programável de rw a 20W 

' Frequência programável de 450 MHz a 470MHz 

' Peso de 1.9 Kg 

"Dimen5ões(CxLxA):23,5anx 13cmx6,5cm 
' interface do usuário: Teia LED digitei (04 botões) 

* Alimentação externa: 12 V DC 

' Taxa de transmissão: 4800. 9600. 192U0bp5 l BRL 1 no BRL 

* Protocolo: HUACE (CHC), TRANSP e 114503 5.220,00 ' 5.220,00 

' Temperatura de operação: 40°C +65“C 4, 

- ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 

" Cabo de dados RTK (receptor - rádio transmissor) 

' Cabo de alimentação com conector tipo “jacaré” 
' Antena UHF para rádio DL5 

Obs.: Não acompanham: bateria 12V e carregador. 

C - Rádio Base 

UHF CHC DL5 C  

Coletor de Dados marca CHC modelo LTSO com software Carlson 

SurvcE para coleta de dados RTK  ' Coletor de dados e receptor GPS (20 canais L1) incorporado 
° Processador de 624 MHz 

* Sistema operacional Wlndows® Mobile 6.1 

' Memória RAM de 256MB 

' Cartão Micro SD de 2GB (expansível até 16GB) 

' Display colorido de 3.7" VGA 

' Câmera digita! com resolução de 3.2 megapixels 
' BiuetooihTM 

* Transmissão de dados e telefone via GSM/GPRS 

' Tamanho (L x W x H): 158 x 85 x 25 mm 

° Peso: 0.340Kg (incluso a bateria) 

'Índice de Proteção IPSS 4 41g:: 1,oo 4 413:: * Bateria de íon-Lido recarregável para 10 horas de operação. ' ' ' ' 

' Licença do software Carlson SurvCE 2.0 para coleta de dados RTK. 

com as seguintes características: 

' Configuração e gerenciamento dos receptores GNSS. 

° Permite criar e editar diferentes Datum. além dos pré-definidos. 

' Coleta de dados e locação de coordenadas em tampo real (RTK). 

" Implantação e edição de coordenadas de pontos. 

' Estaquearrtento de allnharnentos. Funções C060 e Offset 

' sofnvare com Idioma em ponugués. 

;N ' importação e exportação dos arquivos em vários formatos 
" Perrniie a visualização do levantamento em tempo real. 

" Locação do ponto selecionado diretamente na viste gráiica do mapa. 
' Interface com os principais equipamentos do mercado. 

D ~ coletora de 

Dados CHC 

LTao 

E - Licença de L 

“maçã”  f"" :210320 1m 2 1022:; coletora LT30 ' ' ' ' 

winrw.cpetecnoiogia.com.br| wwwiudoemtopografiacombr n m a 
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C p Não medimos esforços para você medir o Brasil tasnologia 

[mf, \7' _Z ___ __.  j, .. . ._ __.__.....,A__.,,..__..____,, . __,.,.... ____ ., _ ,,_,,,,._ _____,_ ,. ,___,,ñ,_,_ ,___ 7_ _Í_ ______À_i_______u .,¡__.,..  _., . .,. , . ,, _ . _ __ __ ,, ,. _ _ _] 

F - Licença 

Software SurvCE 9 “É . BRL 1_oo BRL 
Gps & 2.300,00 2.300,00 

ã  
G - Tripé de í BRL 1 ao BRL 
Alumínio  379.00 ' 379.00 

H - Base BRL 

Nivelanla com 1,09 BR'- 

Adapmdcr 738.00 738.00 

f - Bastão da BRL 2 no em_ 

2.60M 299.00 ' 598.00 

1 

J - Tripé para 
Bastão Com BRL 2.00 BRL 

Capa (amam 529.00 1.250,00 

L - Suporte para 
Colelor de BRL 1.00 BRL 

Dados 289.00 289.00 

Valor Total '* BRL 48.900,03- - 

Condições de fornecimento: 

Fama de À Vista 

Pagamento 

Frete FOB - As despesas de frete serão pagas pelo cliente. 

mvw.cpetecnologia.com.br| wwvmtudoemtopografiacombr l] m D 
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Validade da 7 (sete) dias 

Proposta 

Empresa de A empresa de faturamento será informada após a confirmação do pedido. 
Faturamento 

Treinamento 

Será gratuito na CPE Tecnologia. A duração do treinamento dependerá do tipo de equipamento adquirido, sendo: 
Estação Total- 01 (um) dia. 
Receptores GPS f GNSS - em até 02 (dois) dias. 
Ecobatimetros - em até O2 (dois) dias. 
Laser Scanner - em ate 04 (quatro) dias. 
Observação: Para venda de softwares o treinamento não está inctuso_ devendo ser cotado e parte. 

Garantia 

As condições de garantia são as seguintes: 
D3 (tras) meses para acessórios incluindo baterias, carregadores e cabos 
06 (seis) meses para equipamentos usados 
O1 (um) ano contra defeitos de fabricação para Laser Scanner, Ecobalimetros e Receptores GPS r GNSS. No caso dos scaners e ecobetimetros 
se o equipamento tiver de ser enviado para o fabricante fora do Bresit, as despesas decorrentes de exportação temporária e seu retorno correrão 
por conta do cliente. 

18 (dezoito) meses contra defeitos de fabricação para Estações Totais Geodetic e Sanding. 

Prazo de entrega: 

A combinar. 

Suporte Tecnico: 

Será totaimente gratuito através de telefone e e-maiis, pelo periodo de 08(seis) meses, para clientes que tenham feito treinamento com a CPE 
Tecnologia. 

Assistência Tecnica 

Será prestada pela CPE Equipamentos Topográñcos LTDA através de seu quadro de técnicos especializados. 

Impostos: 

Todos os impostos estão inclusos para a emissão da Nota Fiscal de venda. As diferenças de etiquetas do ICMS destacadas nas Operações 
Fiscais entre a CPE Tecnologia e cornpredorfEmpresa Adquirente, são baseadas na Legisiação Estadual e Federal. Portanto, o valor desta 
Diferença de Alíquota do ICMS cobrado pela Legislação Estadual de cada Estado é de Responsabilidade do Comprador. 

Para os Estados que aderiram ou irão aderir ao Protocolo do ICMS 21, cobrando a Diferença de Alíquota para compras não presenciais, também 
se aplica a regra acima, ou seja, o cliente deverá realizar o pagamento dos encargos relativos e Diferença de Alíquota de fauna antecipada para 
a liberação da mercadoria. 

Observações 

Mais informações estou à disposição. 
Atenciosamente_ 

m., ,__ V_ ._ . ...A _ .__¡ 

wwvttcpetecnologiacombr | wwwiudoemtopografiacombr n m D 



Não medimos esforços para você medir o Brasil ' :analogia 

¡___.___..__.._..__., ño,.,...._.__.......+, _f_ _ l-l7'***"í _,.__... _.._,_, ___... ._,,___7......__.__, ñ_ __.._.., _,__,____.__.,o f_ _¡__j 

Douglas Hoffman 

douglas@cpetecnologla.com.br 

(31) 3025-4044 

(31) 99505-0828 

wwwcpetecnotogiacombr | wwunntudoemtopograñacombr n m a 



Serviço Aut. de Água e Esgoto' 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 50.279.942/0001-29 Data hora cotação:03/O4/2017 
HEZOLENEIVE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFlCOS E COMERCIO 

134 / 2017 AVENIDA PAULO v¡ 18-4 ANTIGO 1952 

SÃO PAULO - SP 

Contato: IGOR 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unidade Preço unitário 

'000004591 RECEPTOR GNSS L1L2 RTK TOTALMENTE INTEGRADO E LICENCIADO c 1,00 UN(s) 50000.00 
Marca; 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ se_ooo,oo 

W 

Sistema: MGFCompras - Cotacaoüi .rpt Página 



COTAÇÃO SAAE- PIUMHI-MG 

Assunto: COTAÇÃO SAAE- PIUMHI-MG 
De: Licitacoes <|icitacoes3@saaepiumhí.com.br> 
Data: 22/03/2017 16:47 
Para: vendas@a|eziteodo|oni.com.br 

Boa tarde, segue abaixo descrição de produto a ser cotado para futura licitação Pregão 
Eletrônico de Registro de Precos. Favor cotar o mesmo, o mais breve possivel, pois 
queremos realizar a licitação. 

Especificação mínima 

Receptor GNSS L1L2 RTK totalmente integrado e licenciado com no mínimo 120 canais; 

habilitado para rastrear GPS (L1/L2/L2C/L5), GLONASS (L1/L2) e SBAS; antena integrada 
com supressão de multicaminhamento; suporta sistema RTK UHF e GSM, memória 
interna de 256 MB + 4 GB SD Card; Precisão estática Horizontal de 5mm + 0,5 ppm e 

*N Vertical de 10mm + 0,5 ppm; Precisão RTK Cinemática Horizontal de 10mm + 1 ppm e 

Vertical de 20mm + 1 ppm; Interface/comunicação com cabo USB, Bluetooth e Wifi; rádio 
interno de até 2W; deverá possuir impermeabilidade contra água e poeira e suportar 
quedas de 2 metros de altura sobre concreto; rádio interno; base nivelante com prumo 
ótico; adaptador para base nivelante; rádio externo UHF 25W; tripé de bastão GPS 

Alumínio; bastão GPS 2,60 metros; tripé de aluminio para Estação Total; Coletor de Dados 

RTK e receptor GPS incorporado, Sistema operacional Windows Mobile, Memória RAM 
256 MB, Cartão Micro SD de 2GB, Display colorido, Câmera digital, Bluetooth, Transmissão 
de dados e telefone via GSM/GPRS, Índice de proteção lP65, software licenciado para 

coleta de dados RTK que permite a visualização do levantamento em tempo real, 
software em português; Manual de uso; Maleta de transporte para todos os 
equipamentos; 2 baterias para receptor GPS L1/L2, carregador bivolt de bateria de 
receptor GPS L1/L2. Todos os softwares e equipamentos deverão ter suas licenças 
devidamente ativas para o uso. Treinamento para uso dos equipamentos no município do 

t r¡ comprador e suporte técnico gratuito por no minimo 6 meses. 

Att, 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

(37) 3371-1332 

1de 1 28/04/2017 14:34 



Proposta de venda N° l 18295 

 
São Paulo, üuintaFeira, 30 de Março de 2017 

A 

Saae Piumhi 

Jaqueline Souza 
Tel: (37) 3371-1332 

Atendendo sua soiicitação segue proposta comercial 
* Imagens inseridas na proposta são meramente ilustrativas 

q Produtos 

Formas de Pagamento 
Pagamento à vista: RS 66.000,00 

1 x Gnss (par) SB Plus L1l2 Rtk Uhf(25w)/gsm Col/ S4 f Stonex 

<span style="font-familyz 'Open Sans', 'Lucida Grande', 
tahoma, arial, Verdana, sans-serif;">- Possui 120 Canais 
(gps, Glonass, Sbas, Galileo, Qzss, Beidou E Sbas); 
- Fabricante Possui Certificado De Qualidade |so9001; 
- Possui Antena Integrada Corn Supressão De 

Multicaminhamento; 
- Supona Sistema Fttk Uhf (via Rádio) E Gsm (ntrip - 

Chip De Telefonia Celular); 
»Inicialização Rtk Típica < 10 Segundos 
- Confiabilidade > 99,9%; 

- Memória Interna De 256mb + 4gb (sd Card); 
~ Precisão Estática Horizontal De 5mm + 0,5ppm E 

Vertical De 10mm + 0,5ppm; 
- Precisão Para Código Diferencial Horizontal 25cm 
Rms; 
- Precisão Sbas Horizontal 60cm 3d Rms; 
- Precisão Htk Cinemática Horizontal De 10mm + 1ppm 
E Vertical De 20mm + lppm; 
- Interface/comunicação: Conector 7 Pinos Lemo, 5 

Pinos Lemo, Cabo Usb, Bluetooth E Wi-Fi; 
- Formato De Saida: Cmr, Cmr+, Fltcn12.l, 2.3, 3.0, 3.1; 

- Formato De Saída De Navegação: Ascii (nmea 0183); 
- Rádio Interno De Até Zw; 
- Rádio Externo De 25w 
- Suporta Protocolo Eot/eot/fst, Satel, Trimtalk Ii/iie, 
Trimrnark 3, Trimtalk 4505, South, Stonex; 
- Autonomia De Cada Bateria De Li-Ion Para Ate 7 

(sete) Horas No Posicionamento Estático Gps/glonass; 
- Peso De l,2kg Do Receptor Com Antena Integrada , 

Bateria Interna E Ftemovível Além De Rádio Uhf 
Interno; 
e Receptor Suporta Temperatura De Operação Entre - 

30°C À + 65“c; 

- Possui lmpermeabilidade Contra Agua E Poeira lpEi7 E 

Suporta Quedas De 2 Metros De Altura Sobre Concreto; 
- Acompanha Coletor De Dados S4/stonex;</span> 

allzñ teodolini 
ECUIPAMENÍOS TOPOGRÁFÉCOS E CÚMÉRCEO 

RS 66.000,00 

Acessórios por conjunto 
1x St- Coleta De Dados - Survce 

1x Estojo De Transporte Gps L1/|2 - 

Stonex 
1x Adaptador p/ base nivelante 
2x Gnss (uni) S8 Plus L1l2 FlTK GSM 

1x Manual Digital Teodolini 
1x Coletor De Dados (uni) S4C 
1x Base nivelante c/ prumo ótico 
2x Bateria Para Receptor Gps Ll / L2 
Stonex 

1x Tripé De Bastão G.p.s Alum (gatilho 
Lateral) 
lx Tripé pl Estação total 
1x Rádio Harxon Externo Uhf- 25w - Hx- 

Du8õ02t 

1x Bastão Gps Carb 2,0m (fixo) 
1x Radio Interno Até 2w - Stonex (58 
PIUSISQpIUS/slü) 
lx Carregador Bivolt Para Bateria De 

Receptor Gpslil2 

Avenida Paulo VI, 1952 - Sumaré - São Paulo - SP r 01262-010 - Tel.: 011 3868.0822 - Fax.: 3673.0702 

Hezolinem Equipamentos Topográficos e Comercio de Serviços e Desenvolvimento LTDA. 

www.hezolinem.com - vendas@hezoIinem.com 
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Condições gerais de fornecimento de equipamentos 

Validade da proposta 2 dias 

Prazo de Entrega _ Imediato mediante à disponibilidade de nosso estoque. 

Frete Não Incluso_ também no prazo de garantia. 

Garantia 12 meses (Defeitos de fabricação). 
De acordo com o contrato 
Acessórios: 
3 meses, também para a bateria. _ 

Treinamento Será Gratuito 1 dia na sede do Representante Local, no caso de ser realizado na dependências do cliente será 
cobrado alimentação, transporte, hospedagem. 

Nota Fiscal Todos os impostos inclusos. Excetuamse os impostos de fronteira estaduais (Protocolo 21). O valoruda nota 
fiscal será dividido em 40% de hardware e 60% de software. 

 12:21.24" 

Suporte Técnico Será Gratuito por 3 meses no que tange a operação dos equipamentos. quanto a dúvidas na realização do 
trabalho técnico será cobrado o suporte técnico. 

_ Dados da Empresa Hezolinem Equipamentos Topográficos e Comércio 
-l FW CNPJ: 511279314210001 -29 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113.446.040.115 - INSCRIÇÃO MUNÍCIPAL: 2.388.175-5 
ENDEREÇO: Avenida Paulo VI, 184 antigo 1952 - Sumaré - CEP 01262-010 - São Paulo - SP. 

TELEFONE: (1 1) 3868.0822 FAX: (1 1) 3673.0702 
WEBSITE: wwwaleziteodolinicom 
E-MAIL; vendas@aleziteodoI¡n¡.com 

Atenciosamente 

Igor Yu¡ 

Gerente Regional De Vendas 
Trabalho: (11)3868-0822 
êgor.yui@aleziteodolinicom 
Avenida Paulo VI, 184 - Sumaré - São Paulo f SP - 01262010 

Avenida Paulo Vl. 1952 - Sumaré ~ São Paulo - SP - 01252-010 ~ Tel.: 011 3868.0822 - Fax.: 3673.0702 

Hezolinem Equipamentos Topográficos e Comércio de Serviços e Desenvolvimento LTDA. 

wwwhezolinemcom - vendas@hezolinem.com 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais a Subsistema; Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 05_333,907¡0oo1-95 Data hora cotação:03/04l201 7 

1T ONE TECNOLOGIA DA lNFORMACAO LTDA 
134 / 2017 RUA ALBERTO CINTRA,161 6° ANDAR 

BELO HORIZONTE - MS 
Contato: RONALDO RIBEIRO 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod ploduto Descrição 1' Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade uçudade Preço unitário 

'W00004689 COMPUTADOR( PROCESSADOR INTEL COREL 17, MEMORIA 16GB ( 2X8 2,00 UN(s) 10.241,43 
'“ Marca: 

Modelo: 

00000004190 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR INTEL i5 NO MINÍMO QUARTA GE 10,00 UN(s) 7.357,14 
Marca: 

Modelo: 

00000004191 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR SERVIDOR INTEL XEON E5-2609 v 1,00 UN(s) 30.647,14 
Marca: 

Modelo: 

00000004357 LICENÇA DE USO BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMIS 1,00 UN(s) 6.160,00 
Marca: 

lvlodelo: 

00000004195 LICENÇAS DE USO OFFICESTANDARD 2016 SNGL OLP PT _BR 16,00 UN(s) 2.907,00 
Marca: 

Modelo: 

1013000004355 LICENÇAS DE USO WINDOWS 8.1 PRO SNGL OLP COM OPÇÃO DE DOWI 6,00 UN(s) 1.036,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004356 LICENÇAS DE USO VJINSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCECAL R18-04277 20,00 UN(s) 200,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004153 MINI RACK OBU X 19P X 570MM + BANDEJA DESLIZANTE BOOMM PRETO 1,00 PÇ(5) n. 9255,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor Rs 197.034,40 

Sls1ema: MGFCompras - Cotacaoüírpt 
Página 1 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 05.333,907/0001v96 Data hora cotação:15/06/2016 
A IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

251 /2016 RUA ALBERTO C|NTRA.161 0° ANDAR 

BELO HORIZONTE - NIS 

Contato: RONALDO RIBEIRO 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unidade Preço unitário 

/'“Q00004190 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR INTEL i5 NO MINIMO QUARTA GE 10,00 UNis) 7785,00 

5;' Marca: ' 

Modelo: 

00000004191 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR SERVIDOR INTEL XEON E5-2609 v 1,00 UN(5) 3571500 
Marca; 

Modelo' 

00000004357 LICENÇA DE USO BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMIS 1,00 UN(s) 6,150.00 

Marca'. 

Modelo. 

00000004195 LICENÇAS DE USO OFFICEPROPLUS 2016 SNGL OLP NL 79P-05552 14,00 UN(s) 2.907,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004355 LICENÇAS DE USO WINDOWS 10 PRO SNGL OLP NL LEGALIZATION GET 6,00 UN(s) 1.036,00 

Marca' 

Modelo: 

._  
____.300004356 LICENÇAS DE USO WINSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAL R1B-04277 20,00 UNIS) 200,00 

Marca. 

Modelo: 

00000004153 MINI RACK OSU X 19P X 570MM + BANDEJA DESLIZANTE 300MM PRETO 1,00 PÇ(s) 9,255.00 
T Marca - _ 

Modelo 4 t' 

Valor total dos itens oferta'dos*pe'l'o"fo“rnecedor R$ 179_334,po 

comlçzio- REFERENTE» 'Ao - PREGAOHEIIETRGNiC-o" na' 05/2011:15* ' O 

PROCESSO LICITATÕRIO NQ* asm/zôiaf-J SAAE 'DE PlUMHI  

Sistema' MGFCompras - Colacao01 .rpt Página 1 
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_SERVIÇO AUTÕISIOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Prbopostcí Comercial 

Equipamentos TI 

Belo Horizonte, 14/03/2017 

Proposta: PR-1 025525006728 



AIC . ç 

'REFí Equipamentos 'fl- 

Prezadois), _ ' 

'Conforme solicitação, segueproposta para' fornecimento de equipamentos TI. _ 

k¡ '  !T-One agradece a confiança e a oportunidade departícipaçõo no presente 

' projeto, reafirmando nosso compromisso com 'a busca incessante das_ melhores 

soluções para nossos clientes baseada 'nos mais altos padrões de qualidade, inovação 

e' transparência. 

Colocarzno-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessarios. 

Atenciosamente, 

À f? a' , Magda Martins 

' ' ' "Gerente de contas 

Magda'.maitín's@itone.corriibr- 

g1 '9 9a44-53r3 ' 

Proposta: _ “ ._ n. _ ' n_ 2 
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 Propriedfode  
Restrições-de' Uso e-'Divulgóçãoda Proposta 

As informações contidas em-_fodas as folhas desta' 'proposta sõo confidenciais. sejam 

'elas técnicas, financeiras oujõomerciais. Essas informações fornecidas não podem ser 

usadas ou divulgadas, sem prévio 'autorização do ITE-One, para propósitos que nõo 

sejam os de avaliação daproposta'. 

Da mesma forma. a iÍ-Óñe compromete-se a não divulgar ou fornecer dados e 

k¡ informações referentes aos fornecimentos realizados, a menos que expressamente 
n autorizado pela SAAE. mantendo absoluta confidencialidade relativo as atividades 

. desenvolvidas. 

As propostas da IÍ-One poderão ser submetidas'. via e-mail e mídia eletrônica para sua 

conveniência. Se o conteúdo diferenciar entre as cópias impressa e o formato 

eletrônico. o conteúdo da impressa será garantido pela IT-One. 

 

Proposta: _ _ 3 
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1. Institucional lT_-O'ne 

' 2. soluçãro 'P'r'i:.›"p'ós1d_ 

3. Cóndiçõéà Comerciais 

4. Cohnsiderações Finais 

5. Termno de Aceite' 
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 -n e slrtstítucironql IT-Qnse a  . 
Quem é a lT-One e córñoüpodernos ajudar sua empresa 

AlT-One é uma empresa' com mais de i3 anos de mercado, com uma centena de  colaboradores atuando nacionalmente “para oferecer -as melhores soluções de' 

infraestrutura de datdceriter, redes, serviços profissionais especializados, serviços 

gerenciados em Ti e hybrid cloud. 

A IT-One esta entre os maiores parceiros da _EMC VMWare e DELL na América Latina. 

'tendo recebido varías_'premia'ções e reconhecimentos nacionais e internacionais. 

Í Também representa parceiros importantes como Cisco, Oracle, Red Hat, Lenovo." 

^1 _ Microsoft. dentre outros. _ _ n 

i Possui uma grande base de clientes privados e públicos por todo o país, com casos de 

sucesso onde foram alcançados resultados significativos para a TI e para o negócio, 

com altos índices de satisfação de clientes. 
'Com reconhecida experiência em ambientes críticos de Datacenter_ e uma oferta 

completa deinfraestrutura, IaaS, software. serviços profissionais e managed services, a 
IT-One pode atender a' urna grande gama de necessidades de TI em seus clientes. 

ajudando decisivamente na redução de custos, aumento de eficiência operacional 

e redução de_ riscos. 

Proposta: _ _ n _ l _ 5 
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Ofertas lT--One 

Serviços 
l o Consultoria, Projeto e Implementação de Soluções de TI; 

'o Service Desk; 

o Monitoramento: 

o Suporte especializado: 

'- Managed Services: 

o 'IaaS (Infraestrutura como serviço); 

o PMO/ Gerenciamento de Projeto: 

o Outsourcing: ñ o Serviços profissionais on demand. 

Produtos 

o. Sistemas de Armazenamento / Storage / Proteção de dados; 

o Servidores em Torre / Rack/ Blades: 

U o 'Desktops e Notebooks: 

o Switches] Roteadores/ Network: 

o Produtos Oracle, Red Hat, VMWare. Microsoft, Solar Winds, Symantec' u 

Soluções 

o Consolidação de Storage e proteção de dados: 

/N o Consolidação de Servidores / Virtualização: 

o Soluções de Automação e gerenciamento de ambientes virtuais: 

o Soluções de infraestrutura convergente; 

o Soluções para Alta Disponibilidade e Contingência: 

o Soluções de Backup, Recovery e Archiving: 

n _ o ' Soluções de "tierização de dados" 

'o Soluções 'em redes (fisicas e virtuais): 

o Gerenciamento de Infraestrutura (servidores, storage, rede, aplicações): 

o Nuvem Privada / Nuvem Pública l Nuvem Híbrido. 

Proposta: ç n _ i _ k - 6 
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Principais parceiros 

 "' A EMC é fornecedor líder' em soluções de armazenamento, promovendo 

proteção/recuperação de dados. e acelerando a jornada da computação em 

nuvem. Com produtos e servíçosínovadores. a EMC auxilia os departamentos de Tl a 

armazenar, gerenciar, proteger e analisar seu bem mais valioso - a informação ~ de 

maneira mais ágil, confiável e econômica. 

® Um dos maiores provedores de infraestrutura de Tl do mundo, a DELL é uma 
empresa que desenvolve, produz,- dó suporte e vende uma grande variedade de 

q desktops, servidores, notebooks, dispositivos de armazenamento, Switches de' rede, 

PDAs, softwares, periféricos e mais. Desde sua fundação em 1984, a Dell vem se 

destacando no mercado pelaqualidade, competitividade sendo lider de mercado. 

Vinvva re' A VMware é a 'empresa líder do setor de software de virtualização. 

Oferece tecnologias que simplificam a complexidade da Tl e modernizam as 

operações, ajudando as empresas a se tornar mais ágeis, eficientes e lucrativos. Ao 

virtualizar a infraestrutura, do data center ã nuvem, passando pelos dispositivos móveis, 

. a VMware permite que a TI forneça serviços de qualquer dispositivo a qualquer 

momento, em qualquer lugar. 

fix¡ _ .fredhat. 
xL. l ' f' " t' Red Hat é a empresa' líder no desenvolvimento de soluções em 

Código Aberto, sua estratégia é impulsionada pelo poder das comunidades. A 

interação com as comunidades de desenvolvimento permite a construção de 

tecnologias de' processamento confiáveis com alta disponibilidade para Red_ Hat 

Linux, Middleware, Nuvem, Virtualização e Armazenamento. 

Proposta: n ' J 7 
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objetivo_ de conectar as pessoas, a companhia possui ofertas em diversas categorias. 

' _ incluindo _Switching, Netxt-'Generation Network, Routing. Service Provider Video. 

CoIiaboratianrData Center, Wireless Security e outros. 

 n' ::sreACtLe-"i  A Oracle é o principal fornecedor de software para gerenciamento 

de informações e a segunda maior emp'resa de software independente do mundo. 

Com mais de 380 mil clientes, 'oferece sistemas de hardware e software optimizados e 

totalmente integrados, sendo lider no segmento de banco_de dados. 

.SÉÕIHTWÍÉÓTS  A SoIarWinds é uma empresa de software de gerenciamento 

de _TI. Possui mais de 95.000 clientes em' todo o mundo com um sistema focado em 

aumento de produtividade e eiiminaçõo da complexidade e que promete endereçar 

qualquer problema na infraestrutura de TI. 

ÊROCÂDÉB Lider em soluções de rede. a Brocade_ ajuda as organizações a atingir 

"os objetivos de negócios com ofertas de consolidação. virtualização de networking e 

'cloud Computing'. A Brocade oferece uma ampla linha de soluções de rede, incluindo 

armazenamento de dados e redes convergentes. Ela combina, os produtos de rede 

/W (soluções IP/Ethernet) e soluções SAN (Storage Area Network). 

lã - - ' Iü Mmtnsoft A Microsoft Corporation é uma empresa que-desenvolve, fabrica. 

Iicencia e vende softwares, produtos eletrônicos, computadores e serviços. Entre suas 

ofertas mais inovadoras estao a plataforma de IaaS e PaaS Azure, na nuvem _ 

l A LENOVO é a empresa de PCs/notebooks com o maior crescimento nos 

' últimos 4 anos. Possui em seu portfólio desktops, tablets e laptops para uso corporativo 
n e ofertas voltados para o consumidor de varejo. Recentemente incorporou a linha de 

servidores X-Series dalBM e firmou parcerias com outros players de mercado de _ 

- _injrgestruturcr comoa EMC . l . 

Proposta": _ 3 

iñscríténriues'  a rm César-a_ ¡rws :nam- :imiàa Q Sã: P-aur:: - Qi:: ae .mneira- -~ Erizrzáiña -  
:Betta i-enaiâzarafefntc: - +  3524-3459 I Hessífe E Umari..  



Hlsdução '  -l3 \  _ ÀÀÀÀÀÀÀ  
2.1- Nobreak 

APC NoBréak Back-UPS 1suovAiszs-wattáivoiu11sv 

2.2 Desktop - Tipo l 

pupugíç 304o Small Form F_actor (BR)  

Placa de Víd 

É "  _u 

mídia de armazenaménfo 

:feclado n n 7 7 - 

, m M À ^ _ _ r ,MP7 À  _ n; 

de 180 W (APFC)  
   w à   .. çgufamenfaçaotem 0499968'. , 

     
  LLÉÍLÍ 1' u_.ç,m,_4 .u . 

Software de Unida e Óptica 
wmm5g vm Ê§Âw $Wmçr 

~. 'Fã | " m* 
'Cyberlink Media Suite Essentials sem midia     

Proposta: 

_ Ea-:Iiiórícss: 

ncia; - linkin:: É Sã:: Pauta» = E &FPEÉJG 'I Brc-¡ãíãz -I E:: . 

3524-3450 j r -gaexziíe e utxeilãnnãg- Eai:: Hürízrmritegffaif: - +5: 



2.3 Deskióp - Tipo ll 

'OptiPIex 704o Smàíl Form Fact r 
'wmuuw ....- mmmawwxgmgrmçr _T É**        
  

    
6*' Qeraçàjoyrio Processador InteI® Core "f" I7-67OO (Quad Core, 3,4 GHz com turbo_ 

expansível para até 4 GHz, Cache de 8 MB, com intel® HD Graphics 530) 
r 

  
 

Wireless          às' “x” v r . 

LBQÉÊQER       
 
.aa #mm ._   *P* um .. - w . 

condutor Driver Wireless inle|® Dual-Band WLAN 8260, BCC 

 
OptÍPÍeX 7040 SFF -À fonte de alí 

Bronze). BCC 

' ' . '-  '-53 n  ~  '  "Pc , '  ' à: 
rançafambiental e regulament 

› _rawywgwwm H v f* y »,- 
#id 

Proposia: a _ ' l _ '_° 

_ Esczâfixri-:zs 

'w«rasszaãíüne.Carr .' ' . r - ' " :naus-uniao a . a a _ 

. 35592234541 5 -- Haus-â - e ¡Jtzzênñndíàz 

r 



2.4 Workstation 

_g » 

\Mndows 10 Pro o 
) . 

Memória de 16GBÍ2_1.33 MHz, ECC UDIMM DDR4 (ZXBGÉ). u 

.am 

Magm- m». 

Disco rígido de 

p». 

Ópções de cirassis 
. a 

mentação (Brasil) 
*'17* ::z-J  »mw 

Placa de rede  '="›_':;x 

Software adrcrona! 

Ôàõeàzdàaroou ra” do 

. . a. gi_ ..nw “ 
DVD de recurso não incluido 

t:: max..-  massas? à¡ 
.. __ t' 

Configuração interna de disco rigido C3 SATA/SSD de 2,5, 1-2 HDs 

   
Garantia 1 ano de Prosuppoli 

Proposio: À 11 

âaiüãliz' ' i :Escsãiésrías 

::rua ÉIESETTÍCI '  F' ündm- ímã:: Í 515m Pauta r s:: e .F-a-Àrseircr- ' Brasilis; -v- Gui-Ã 

3325C» fêu=-..43F:Íeg".F.!.G - +55 sã! 3525-3456! Í * Eeuaâfe ' ¡ítkêãiündlü 



 Servidor   

  
Fróposia: 

  
  

 
 

  
sã? ” 11 

Servidor PowerEdge R630, 
lhutmâganvk 

  PowerEdíge R630   
"im ~~ ' 

Processador . Um processador apenas 

   
 

 
 

. _ , 2 .. 7 ?à . ” www ,m- . ,...._uw 

Disco ríido (2) 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive  a 

Bv 

s!   
 

   
     

  
 a. m s” o »a a  1:  Sins 

Tipo e Velocidade de Memória DIMM Is 

: y =3-^*-'”'=“**"Twf?““5'2“~: ser 

*às 
Ma.: 

120W 

 
 
 

 m5720QPde1Gb 
* a “serena _ ~%§.  

  
 
 

mamas. M . &ma; J &MAM; 

s” Corn Organizador de Cabos 
rñrgax 

'ymraçíãfãdfe performance "BEOS 

   te de Alimenntaçvã-o-i-"xiedondante Hot Pluà,  ñ  N       msm _._.__ A 

Documentação Ele¡ 

 vw# m¡ 

mas rônica De Sistema 

1 'P  
< x * . ~  :sr Mwa » :_ 
Mt de Midia Windows Server 2012 R2, Standard Ed, Com Instalação de 

          

'dj- r 

Serviços de Suporte de Hardware 

Januária' z -  A  Escsãâáríús: ' 

::ru-a àiizxerãc-  a -'  São ?ouso -I is:: 439 .I-ckneircc- = Em 

- &recife- - IJns-.nânajioe 



  
Condições de Faturamento 

s. Condições comerciais  

 

.Propostaz 

'mártir' . i faze": e . :t t3 m. .  4 _ o 

Fabüâfi: 

?sua àrfêzaertrzn Cintra, t5: 
italia t-trarãzcmte-ft-AG - +5 

J ísbritôrinms 
' _Ita ' ãíü '  - ::Ee e - IJbcen 

andei; - etnia:: S:  

e Item 4 Descritivo 4  ' Quantidade Valor Unitário vaio¡ rota¡ 

2.1 NB'k' 1_ , '_ " o rea 18 R$ 032 86 R$ 18 591,43 ITEM YII 

2-2 Desktop - TIpoI É 1o ' 'R$- 7.357,14 Rs 73.571,43 ITEM I 

2.43 Desktop - Tipo II 02 RS 10.241,43 RS 20.432,36 ' ITEM 'II 
q t _ _ . , 

_ 2.4 Workstcltlon 02 R$ 12.714,29 RS 25.428,57 

2.5 servidor' '01 Rs 30.347,14 Rs 30.347,14 :TEM n¡ 
A rorAL 

O faturamento sera efetuado diretamente pela lt-One (Hardware e Software). 

conforme acordado na assinatura desta proposta comercial. Sujeito à aprovação de 

- crédito. 

_ Condições dePagarnento o 

'W _ _ _ _ _ 

Hardware e Software: 100% (cem por cento) a vista (05 duas boleto). Via LICITAÇAO. 

Dados Cadastrais - para efeito de faturamento 

HARDWARE'. f' SOFTWARE: 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

Rua Alberto Cintra, n° 161 - 6° andar 

' Bairro Uniao - Belo Horizonte / MG - CEP: 31.160-370 

CNPJ: 05.333.907/0O01.9ó 

INS. EST.: 0622319140084 e 

INS. MUN.: 176455/001-0 

.... . , 13 



Impostos 

Todos os impostos locais e de importaçõo (iPI, ICMS, PES/COFINS, ISS), o frete e o seguro 

estõo inclusos no preço. Caso' venha a ocorrer quaisquer_ alterações nas atuais 

_alíquotas _tributárias até a datado faturamento, estas alterações serõo repassadas 

_ para o preço final dos produtos' contemplados nesta proposta. 

Prazo de' entrega' 

Os equipamentos e os softwares serõo entregues em até 35 dias da assinatura do 

Termo de Aceite desta proposta e recebimento do empenho. 

Embalagens, _Frete e Seguro , 

Os preços dos produtos ofertados incluem os custosde embalagem, frete e seguro até 

o local de entrega mencionado no Termo de Aceite dessa proposta. As mercadorias' 

serõo despachados com fretepré-pago (ClF). 

Garantia ' 

o A garantia dos produtos' segue a modalidade solicitada nessa proposta, em 

conformidade com o respectivo fabricante. 

_ Termos e Condições contratuais 

.Aos produtos e serviços aqui ofertados aplicam-se os "Termos e Condições contratuais 

- 'IT One", registrado no 2° Oficio 'de Registro de Títulos e Documentos 'da Comarca de 

"Belo Horizonte, protocolado sob o n° l 188070 em 06 de outubro de 2015. 

n Os termos estõlo disponíveis para consulta no website: http:[[mrww.itone.com.br[te[mg§ 

 4-, ,Considerssêss Finfaísii a    
_ Se ao final da leitura, houver qualquer dúvida ou mesmo falta de alguma informaçao. 

solicitamos entrar em contato direto com o time indicado abaixo, que foi responsavel 

pela elaboração desta proposta. 

Telelone 

Magda Martins Gerente de Contas E31) 3524-3450 Magda.martins@itone.com.br 

Proposta: _ = 14  
. . afsouitórirzss r  

'!..«*°,-"-.-“!.-*'t.f:.i'30:31'¡E:.ÇU-Tiflnâiiví -'  ' :l .._ -s ' ' andar- Llniãi: _ São Flame: - Rio ae .Rc raeirav - enzsíii:: -- Grziêma ' 
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5. Termo_ de Aceife__ 

- À lÍ-One Tecnologia da Informação LTDA. 

A/C: sr. 

Fax: (31) 3524-3450 

'Este documento tem como objetivo, formalizar o aceite da Proposta IT-One n° r 

Declaro aceitar todos os termos e condições constantes nesta proposta comercial, e mediante 

a assinatura deste Termo de Aceite. a IT-One poderá processar a ordem de compra. emitir 

respectiva fatura e realizar a entrega dos produtos. com o nosso compromisso de efetuar o 

_pagamento correspondente. 

ñ n ' - _ Endereço de faturamento: 

CNPJ: _ . n. . Inscr; Estadual: 

Inscr. Municipal: 

Endereço para entrega: 

CNPJ: f _ - o .. , _ . Inscr. Estadual: 

Contato para recebimento: r . .. TeIefone:( )  
E-mail para envio do mídia eletrônica de software: . r 

É-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica:  
Belo Horizonte, de' l o . . . de 2017. 

Nome Responsável (cliente): 

Cargo: 

Assinatura: 

> Sera emitido 'Pedido de Compra e/ou Contrato por parte do cliente?? ( t sim ( J não 

Comentários Adicionais: 

'g›'r..r'~iñ-.«'-.›.s-ir.if~arne.enfeitar  ' -.-  - .r:I~':L.r-L -f  -- .:: eum Enzziiía---Gaêí 

. hrrfafãa-EG - SSÉ-S-.zãlãü ' l ::recife 9 !lhasa 
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 e Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto  
23.782.816I'0OO ' 

Piumhi - MG 

 s_ E. em n. 

Processo de compra N” 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 05.359.927/0001-36 

PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA 
Data hora cotaçâo:03f04/2017 

SIstema: MGFCompras - Cotacaoüi .rpt 

1 34 / 201 7 RUA CLÓVIS BEVILACQUA,243 CJ22/23 

CAMP|NAS - SP 

Contato: EVERTON RIBEIRO 

Loca¡ entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi~MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição r' Marca e Modelo proposto pelo fornecedor duanzidade Unidade Preço unitário 

' \000004196 ANTI-VIRUS, WORRY-FRE BUSINESS SECURITY SERVICES 20,00 UN(s) 128313 w Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 2.568,60 

W 

Página _x 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
.Praça Zeca Soares. 211 23.78 . 4- 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais A Subsistema' Compras e Ir 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: u5_359_927¡ooo1-3s Data hora cotaçâo:15/06/2016 

PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA 
251 l 2016 RUA CLÓVIS BEVlLACQUA243 CJ22l23 

CAMPINAS - SP 

Contato: EVERTON RIBEIRO 

LocaI entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211_ Piumhi-MG 
Vaiidade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição i' Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade PFEÇU Unííáfiü 

*wooooeuga ANTE-VIRUS 13,00 UN(s) 123.43 e Marca: 

Modelo; 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 2.311,74 

r 

¡ . 

corações REFERENTE AO PROCESSO LIVITATÓRIO N9256/20I6 

?mexo ELETRÔNICO Neo5/2oI6 e. SAAE DE PIUnrHI/MG 

"W. 

Sistema. MGFCompras - Colacaom rp1 Pàgma 1 
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PR°l§EtÔw 

Proposta de tecnologias de 
Segurança para Endpoints 

São Paulo, 08 de março de 2016 

À Serviço Autonomo de Agua e Esgoto 

AIC.: Valdete 

Visão geral: 

Proposta de fornecimento de licenças e serviços especializados para 
proteção de Endpoints. 

Resumo 

Este documento foi desenvolvido para dar uma visão geral do projeto. 

Responsável pelo Projeto: 
Everton Ribeiro 

Consultor de Projetos 

everton@grotega.com.br 

+55 (19) 3239-0958 



4. 

  12 MESES 

Investimentos 
Produtos: 

.gn 

Worry Free Business Security 
Service   RS 128,43 

5. Condições Gerais 

a. Condições Comerciais 

Prazo dos serviços: 0 prazo dos serviços será de 12 (Doze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, havendo a manifestação e 

concordância expressa das partes, por escrito, até 30 días de antecedência. 
Prazo de pagamento: 30 Dias. 

Impostos: Os preços apresentados incluem todos os impostos vigentes. 

Moeda: Os valores dos produtos estão expressos em reais. 

Validade da proposta: A presente proposta possui validade até 28 de março de 2015 
Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias após faturamento (Certificado digital) 

b. CONFIDENCIALIDADE 

Ambas as partes se obrigam a manter o mais absoluto sigilo com relação a quaisquer 
dados, informações, materiais, pormenores, inovações, segredos comerciais, criações, 
especificações técnicas e comerciais da outra parte, entre outros, doravante 
denominado "dados confidenciais", a que cada uma delas ou qualquer de seus 
diretores, funcionários, prepostos e/ou representantes venham a ter acesso, 
conhecimento ou que venha a lhe ser confiado em razão desta solicitação de proposta, 
comprometendo-se ambas, outrossim, a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar 
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que 
nenhum de seus diretores, funcionários, prepostos e/ou representantes façam uso 
indevido desses "dados confidenciais". ' 

c. PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING 

Protege Security Consulting 

Unidade Unidade São Paura 

' Campinas ' *" '  - Unida Machado Bitter-arcar, 361, (21205 - CEP 04044-905 

de São Paulo Teiefone: f11)5085-551 6 

'10/03/15 3 i ;_._  ,g 
R. Clovis Bevilacqua, 243- Cl' 22/23 Campinas SP 

Fone: (19) 323942953 

Soluções de Segurança em Tl 3/4 

 
 

RS 2.055,01 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

-íí  Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 22527131 00001-46 Data hora cotaçã0:03/04/2017 

REPROMAQ COMERCJO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA 
134 / 2017 RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66 

¡TAUNA - MG 
Contato: GLEISON 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 

Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição i' Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unidade Preço unitário 

20000004193 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA. COMPATIV 1,00 UN(5) 1.999,00 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 1399,00 

Sistema. MGFcompras - Cotacaoüirpt PÉQÍHE 1' t 



Processo de compra N° 

Praça Zeca Soares, 21? 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

SIstema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 22527131 1/000145 Data hora cotação:15/06/2016 

REPROMAQ COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 
251 / 2016 RUA GILBERTINA SANTOS MOREIRA, 66 

ITAU NA - MG 

Contato: GLEISON 

LOCaI entrega SAAE-Praça Zeca Soares 211_ Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega' 30 dias 

Cod produto Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unidade Preço unitário 

“1000004193 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA_ COMPATIV 1,00 UN(5) 1999.00 
r Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 1.999,00 

"W. 

Sistema: MGFCompras - Coiacao01 rpi Página 1 



Revendedcr autorizado 

ââêãüâ 
brother 

 Ligada no futuro 
;lan 44g. ::as da :Lfâsfzgiítrzíriüizafss  impressoras 

êzaúna, 2? de Abri! de 2016 

A 

.q Serviço Autônomo de Água e Esgoto - cMPa:23.7e2.a1e¡oaa1-1o 
Autarqaia Municãpaê (Lei 1035!90) 
Praça Zeca. Soares. 211 - SYQ-Zõ-«GOO PIUMHE/MG 

AIC: Wilson Faria Figueiredo 

Apresentamos nossos melhores preços-e condições paraoTfozneqime-ntg_ de: 

MÃTERiAIS DE CONSUMO 

::em  É   Especificação do objeto    yu¡ uma v1.5: Toragãifszaacgg;  _rngayggtgtuncionauawgo Tinta BCP T?OOW Brother  R$ 2.999,09; R$1,999.00; 

VALOR TOTAL DA 1;%?§§_›99  
    ”"22 s2 7 31 1 I0 0 1 -46” 

RÊPROMAQ comâacto 
E ¡NDÚSTRJA _LTDA 

R. GE-IberIinaÀSaatGS Moreira -66 
Lourdes. - CEP 35589633 

&Jtaúna - Mmas- 'âe-raiã-J 
 

Repramaq Comércio e Indústria Ltda 
CNPJ: 22,527.311¡o001-46 
inss. Est.: 338.536784.9012 

- adm-ção: *ÊEFERENTEWÉO .gaimazidAkmcnaomzzocfnãawas/2oxs' 

PROCESSO: ..Lxcxmnmúnlo/ 251/2016 «msn-AE ?DE .PImaíHl/MG 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 10_226_773,Io0o1-44 Data hora cotaçâo:03/04f2017 

TECHCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 

134 / 2017 RUA GARARU,319 

BELO HORIZONTE - MG 

Contato: GERALDO 

LOCHI entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição i' Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade Preço unitário 

“00004357 LICENÇA DE USO BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMIS 1,00 UN(s) 6.215,00 
*- Marca: 

Modelo: 

00000004195 LICENÇAS DE USO OFFICESTANDARD 2016 SNGL OLP PT _BR 16,00 UN(s) 3.100,00 
Marca'. 

Modelo: 

00000004355 LICENÇAS DE USO WINDOWS 8.1 PRO SNGL OLP COM OPÇÃO DE DOW! 6,00 UN(s) 1.075,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004356 LICENÇAS DE USO WINSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAI. R18-04277 20,00 UN(s) 245,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004153 MINI RACK 080 X 19P X 570mm + BANDEJA DESLIZANTE 300MIVI PRETO O 1,00 PÇ(s) 11_ooo_oo 

Marca: 

Modeio: *x 
Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 78.166,00 

Sistema: MGFCompras - Cotacaoüi _rpt PÉQÍHB 1 
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T c c r ;a Proposta. N 023/2016 

sa/z/çães carparai/Vas 

  

Proposta Comercial 

Proposta Técnica N? 021/2016 

coração REFERENTE A0 BREGIOELETRÔNICO na os/2016 
Bgecnsso LICITATQR10 H9_25I/?OIE »:sAAEÍP:UMHi/me 

f _. 
t' 

R. Gararu, 319 - Sagrada Famíiia Belo Horizonte MG +55 31 35248001 0800 6068001 



t J 

"i" c o r  Proposta. N 

Belo Horizonte, 19 de Maio de 2016 

Ao 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi - SAAE 

Att. Sr.: Wilson l Valdete 

Apresentamos para apreciação de V.Sa. a nossa proposta "comercial" conforme sua solicitação. 

Portanto, coloca mo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que por ventura sejam 

necessários a V.SEIS. 

Ate nciosamente, 

Geraldo Lourenço 

Gerente de Negócios Governo 

(31) 98468 7516 

Certificados 

EMPRESA 100% NACIONAL 

R. Gararu, 319-- Sagrada Familia Belo Horizonte MG +55 31 35248001 0800 6068001 



Tcorg 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2016. 

Ao 

Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 

Att. Sr.: Wilson / Valdete 

Proposta. N 118/2015 

de Piumhi ~ SAAE 

Apresentamos para apreciação de V.Sa. à nossa proposta "comercial" conforme sua solicitação. 

Portanto, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que por ventura seiam 

necessários a V.Sas. 

Atenciosamente, 

Geraldo Lourenço 

Gerente de Negócios Governo 

(31) 98468-7516 

R. Gararu, 319 - Sagrada Família 
Belo Horizonte MG +55 31 35248001 0800 6068001 

N 

"45í›sá'à*“ 



 

?coro Proposta. N 128f20íS 

PROPOSTA COMERCIAL 

             

..y Li ,, ; . V... _ _ _  
01 Pacote Office ProPius 2016 SNGL OLP NL 79P- Microsoft 13 Rs glloüioo Rs 40.300,00 

05552 

02 Pam? Wmd°w5 P910 SNGL OLP NL Microsoft 05 Rs 1.075,00 RS 5.375,00 
Legaiization GetGenuine FQC-09478 

Pacote WInSVrCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL _ 03 Microsoft 20 RS 245,00 RS 4.900,00 
R18-04277 

Pacote Std 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc P73- _ 04 Microsoft 01 RS 6.033,00 R$ 6.033,00 
06285 

BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER 

05 ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE lNiTlAL Symantec 01 RS 6.215,00 R5 6.215,00 

36MO CORPORATE 

http-Mw   . ' ,- M11... -. :A R$3355,- êé; É'. 

RAZÃO SOC AI. TECHCORP INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. 

ENDEREÇO Rua Gararu 319 - Sagrada Família - Belo Horizonte - Minas Gerais 

CNPJ 10.226.773/0001-44 

INSCRIÇÃO ESTADUAL o01.0s2471.00.37 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 227994/001-3 
CONTATOS Fone: (31) 98468-7515 

email: geraidoçàtcorgindahr 
Geraldo Lourenço 

GERENTE RESPONSÁVEL Fone: (31) 98468-7516 
Email: geraido@tcorp.ind.br 

DADOS BANCÁRIOS Banco do Brasil Agência: 3068-6 - Conta Corrente: n9. 33546-0 
Banco Bradesco Agência: 3420-6 - Conta corrente: n9 16999-4   .        1    r 

VALIDADE DA PROPOSTA 30 (trinta) dias; 
PRAZO DE ENTREGA Até 45 (quarenta e cinco) dias 

GARANTIA Conforme descritivo da proposta 

PAGAMENTO Até 10 (dez) dias após a entrega 

Atenciosamente, 

Geraldo Lourenço 

Gerente de Negócios Governo 

(31) 9194 0377 

R. Gararu, 319 - Sagrada Família 
Belo Horizonte MG +55 31 35248001 0800 6068001 

 



o 

?soro 

     
Rac de 24o ma 
de garantia 

    
equipamentos de 19" com 12 meses 

COMERCIAL 
?wwe y. x í  É' 

APC para 
01 R$ 11.000,00 ' 

*--._x___ 

RS 11.000,00 

     

 

 
Geraldo Lourenço 

Gerente de Negócios Governo 

(31) 9194 0377 

R. Gara ru, 319 - Sagrada Família 

    

-DÁDÕSDAiETMPÉE . _ .. _. 

RAZÃO SOCIAL TECHCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA. 

ENDEREÇO Rua Gararu 319 - Sagrada Família - Belo Horizonte - Minas Gerais 

CNPJ 10.226.773/0001-44 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010824710037 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 221994/001-3 
CONTATOS Fone: (31) 98468 7516 

email: geraido@tcorp.inf.br 
Geraldo Lourenço 

GERENTE RESPONSÁVEL Fone: (31) 98468 7516 
Email: geraido@_tcorp.ind.br 

DADOS BANCÁRIOS Banco do Brasil Agência: 3068-6 - Conta Corrente: n9. 33.546-0 
Banco Bradesco Agê cia' 342 -6 - Conta corrente: n? 16999-4    “   '   W' " " ' 

VALIDADE DA PROPOSTA 30 (trinta) dias 

PRAZO DE ENTREGA Até 45 (quarenta e cinco) dias 

GARANTIA Conforme descritivo na proposta 

PAGAMENTO Até 10 (dez) dias após a entrega 

Atenciosamente, 

Belo Horizonte MG +55 31 35248001 0800 6068001 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: 03.680.612/0001-60 Data hora C0taÇã0i03/04f2017 

VALERIO E VALERIO LTDA ME 

134 / 2017 RUA CESARIO LEOPOLDO, 311 

PIUMHI - MG 

Contato: VALÉRIO 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade Preço Unitário 

fWJ00004689 COMPUTADOR ( PROCESSADOR INTEL COREL 17, MEMORIA 16GB ( 2X8 2,00 UN(S) 8.000,00 
Marca: ' 

Modelo: 

00000004190 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR INTEL i5 NO MINIMO QUARTA GE 10,00 UN(S) 5.000,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004191 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR SERVIDOR INTEL XEON E5-2609 v 1,00 UN(s) 30.000,00 
Marca: 

Modelo: 

00000004690 IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICQPLOTTER A1, MEMORIA PADRÃ 1,00 (S) 5.500,00 
' Marca: 

Modelo: 

00000004195 LICENÇAS DE USO OFFICESTANDARD 2016 SNGL OLP PT _BR 16,00 UN(s) 1.700,00 
Marca: 

Modelo: 'N 
00000004356 LICENÇAS DE USO WINSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAL R18-04277 20,00 UN(s) 150,00 

Marca: 

Modelo: 

00000004194 NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 825 WATTSH 500 VA 18,00 (S) 1.100,00 

Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 151.500,00 

Sistema: MGF Compras - Cotacaom .rpt Páglrla 1 



Tee/emails' Telecom h É,  
Soluções em 'telecomunicações 

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Piumhi 
° l rüesktopmarca De!! modela .Opnplaxeejüzf-&SFF rprocessarlarmlcír.menráxaáüü. 

HD_ 500GB, sistema operacional _Wiürtougl Qoffdlíqfffífíüfil (par: number 210-  
(QIIDJMG-DDKWQD, r* 
Descrição do equipamento: _ 

Õ P.Laces.sador-.----______   _óígsração_ doRrswcssadQr_ Ia:s:I_®,Ç9rç_ÉfrI5_:§500 (Quad w Core, 3,2 GHz  " Cache: 6MB Cache 

Interface Gráfica Intel® HDGraphics 530 
Memória Memória de 16 GB 160OMHz, DDR3L (lx 4GB) PN = 370- 
ABWK E 

Disco Rígido Disco Rígido de' S00 GB (7200 RPM) - 3,5 polegadas 
Monitor Dell modelo D2216H (part number 480-ADHN), Tamanho 21°5 ñ Quantidade - 1410- unidades 

' Preço unitário RS 5.000,00 
E Preço total RS 50.000,06” 

__ 0--. Í ..sistema--operacion-al Wirtdoavs-f-üProfessianai-Pro 
_iÍ Descrição do equipamento:  _ 'v Processador 6a Geração do Processador Intel® CoreTM i7-6700 (3.4 

;jggsjfçzfagumgzrca Dell modelo _XPS 8900, processador 7, irzeraária 8GB, HD 1 TB,   GHz expansível até 4 GHz, Cache de 8MB) 
Cache 8MB Cache 

O Interface Gráfica Intel® HDGraphics 530 Placa de vídeo NVIDIA® GEFORCE® 

&Jkgfñ GTX 745 de 4GB, DDR3 PN == Memória Memória de 16GB, DDR4, 2133 MHz (2X8GB) 
Disco Rígido Disco rígido de lTB (7200 RPM) 
Driver Otico Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) 
Interface de RedeP1aca Dell Wireless 802.11 blg/n + Bluetooth 4.0, 2-4 GHz, 1x1 + 

r¡ Ethernet (10/1 00/ 1000 - RJ45) 
Monitor Dell modelo P2317H ( part number 859-BBED), Tamanho 23' HLunidad9L, 
Preço..unitário::""m"'A " "'R$“8í000;00:5 - . 

Preço total.: R$ 16.000,00 

Servidoilgçj nzarca De!! martelo PowerEdge Rack R630, Configníqçtfga__l›_gi_sgçz, , 

_  _J- ÍSÊÍÊ-de mamã-raio, ¡Jrôéeísbmiíàrkliíiêí Xêõñ operacionaã  ,   @att :gunzber 210-ADRG-0Z3G#480) '   ' 

2--” Descrição do equipamento: 
Processador Processador Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.lGHz,20M 
Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/l6T (B5W), Sistema configurado com 1 l 'a 

Processador, com 2 sockets para processadores Intel Xeon E5-26xx 
Memoria 32 GB de memória RDIMM, com taxa de transferência de 

2400MT/s, Dual Rank, Largura de Dado x8 
Suporte até 24 pentes de memória DDR4 (capacidade 

reduzida pela metade com 1 processador instalado) 
Configuração de Performance otimizada nas Memórias 



1A\'V 

Disco - 2x 300GB 10K RPM SAS l2Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 
- lTB 7.2K RPM Near-Line SAS I2Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 
- Chassis para até 8 discos de 2.5", e para até 2 PCIe Slots (com Riser Opcional) 
Controladora - Controladora de discos PERC H730 com um 1GB de 
Cache 
Disco ótico - lx Drive de DVD-ROM SATA 
Interface de Vídeo - Placa de vídeo Matrox® G200eR2 com 16MB de 
memória 
Interface de Rede - Placa de rede Intel Ethernet i350 QP 1Gb Network 
Daughter Card 
Outros - Riser com até 1, x8 PCIe Slots + 1, x16 PCIe Slots para 
x8, 2 PCIe Chassis com 1 Processador 

- Configuração de Performance na BIOS 
- Placa de gerenciamento remoto iDRACS Enterprise 

Alimentação - Fonte única, hot-plug (1-1-0) de 750W 
r¡ - Cabo de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 

10A, 2 metros de comprimento 
Gabinete - Altura: 2U 

- Bezel Incluso 
- Trilhos deslizantes para rack Dell 19” com braço de 
gerenciamento de cabos (flexibilidade de ajuste mínimo de 
68,1cm e máximo de 86,1cm - VERIFIQUE o espaço e 

furação existentes no seu rack) 
uan ' ¡raid-ade- 

Preço unitário: z_ __________,___,B$,30.000;00---- 

Iii-“éíãñtãí R$ 30.000,00 

Sistema operacional Microsoft Windows Server 2012 RLSIandarrI ErLROK 
Quantidade.: 01 unidade 
Preço unitário.: R$ 3.187,90 
Preço total.: R$ 3.187,90 

ñ _a 'fi ;Nobreak marca APC modelo Smart-UPS 15 00m (part number - S [IA 150031131?) 
__  ' »Quantidades_-...r____.e,___.18..unidades__  

Ç: Preço_ unitário-ã” ..  R$ 1.100,00 
" jiÍreç-o total.: R$ 19.800,00 

7*. "W of§war=e-Jl4ier9sof't..0j]¡ce.standard, Iiee¡Lça_deteô1ríca,__Qpgg,_L,fce¡1 ça 
.K  *- “" fàletaxiizicu (Partnumher e 021-10554) 

Q- Quantidade.: - - " '* 16 'un-idades 
3"' Preço unitário.: ~ R$ -1-.e700.00. 

Preço total.: R$-27.200,00 

l d' Licença :le software aWinrloaws SetfWãCAL, Licençawzzletrôrwhica, Open, .Ikari  nüinbei* = 1318415121) 

à Quantidade.: 20 unidades 
Preço unitário.: R$ 150.00 
Preço total.: RS 3.000,00 



.ha .. ,- 

 Plotter fig. Íiâtll-Lügsignjetifzftztü-Eprinfer   ' Írodutos: Plone: Hp-lLQQQIIrDeSÍg-rúet-Wífi-Ai-Eprínter 
CqhggàDelmpressão-Hp ..7.1.1 

__  íqájtuchoDe ::int-a Hp*71'1'“Áff1ãfél'5Í'2'9Ml   ...Cartucho De Tinta Hp 7.1 Al--Giano-29Ml  Cagtucho De Tinta Hp llnl---Magentao-ZQMI  De .Tinta HpP-reto 71-01 SOMI 
Quantidade.: 1 unidade 

_f/_Eççn_ .unitários - 0_R$.5.ã00;000~ 

Preço total.: ›_-»R$.5-.-500-,-00~-.=o» 

Valério e Vafério Ltda 
Cnpj 03.680.612/0001-60 rx Insc. Est. 515.066.759.0000 

Rua Cesário Leopoldo 311 Nova Esperança- Piumhi MG 



 Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 05,441_700/0001-35 Data hora cotaçâo:03f04/2017 
VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME 

134 / 2017 RUA JUIZ DE FORA, 265 

PIUMHI - MG 

Contato: FERNANDA 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, PiumhLMG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unmade Preço unitário 

(300004193 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, COMPATIV 1,00 UN(s) 2.312,05 
Marca: 

Modelo; 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 2312,05 

*w 

Sistema: MGFCompras - Cotacaoorrpt Página 1 



Processo de compra N** 

Serviço Aut. de Agua e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: 05_441_700/00O1-35 Data hora COtaÇâoPIS/OBIQOIB 

VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME 

251 / 2016 RUA JUIZ DE FORA, 265 

PIUMHI - MG 

Contato: FERNANDA 
Loca¡ entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 3G dias A Prazo entrega: 30 dlas 

Cod produto Descrição¡ Marca e Modelo proposto peIo fornecedor Quanudade unmade Preço umtário 

FN0004I92 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA CONECTIVIDADE REDE ETHER 1,00 UN(s) 3,525.17 
_v Marca: 

Modelo: 

00000004193 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORlDA, COMPATIV 1,00 UN(s) 2 312.05 

Marca: ' 

Modelo: 

Va|or total dos itens ofertados pero fornecedor R$ 5.837,22 

'W 

Pàgma 
Sistema: MGFC0mpras - CoIacaotJI .rpt 



Viana e Viana Suprimentos LTDA-ME 
Rua Joaquim Beijo, n. 508; Bairro Nova Bra 
Piumhi-MG 
3725-000 
LE.: 5lS.213.278-0034 
CNPJ: 05.441.700/0001-35 

cartuchosexpress@yahoo.com.br 

CI) u 

*Orçamento Impressoras 

-çtm w a 2, 

Brother DCP 8952DW - R$3.525,17. Acompanha cartucho de toner com capacidade 

para impressão/cópia de 12.000 páginas 
^ 'W 33 

&Brother DCP T-700W - R$2.312,05. Acompanha quatro reñs de tinta, sendo 40 ml cada 
l reñl colorido e 100 m1 o reñl preto. 

(N Valor total do Orçamento: R$5.837,22 
(. 

Assistência 'Técnica efetuada por técnicos da Cartuchos Express de Piumhi 

Equipamento entregue instalado com 2 anos de garantia. 

Trabalhamos com os suprimentos dessas máquinas 

Orçamento válido por 30 dias 

Vosaaarsarassaas r 
ÉÉÀNA E ViANÂ 

ÊUÍÊÊEÊÊENTQS LTDÀ «- ?EE 

Rua Joaquim Beijo, 508 
âairto Nova Brasília - CEP SHES-üüü 

QPIUMH! - MiixlàS GERAESUÀ 

/ /  E  E _ÉAr-ufz-ñff-ãv . â/_g/,gL 41.4.. #ü _,.. / -~__, I g' 
.› 

@Oiticica aiamaatün ao ÊRÉGÃOKELETRÔNICO ao O-SYàGiá 

PROCESSO Llczmrãnxo Ne 251/2015 



i Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N” Fornecedor: 26.354.882/0001-87 

VINICIUS LOPES PINTO NEE- 

Data hora cotação:03/O4/201 7 

134 / 2017 RUA: DEPUTADO SEBASTIÃO NASCIMENTO, 770 

BELO HORIZONTE - MG 

Contato: VINICIUS 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição l Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade uniddde Preço unitário 

/NOOOOOMSBQ COMPUTAD.OR I PROCESSADOR INTEL COREL 17, MEMORIA 16GB ( 2X8 2,00 UN(s) 7.794,90 
Marca: 

Modelo: 

00000004190 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR INTEL i5 NO MINÍMO QUARTA GE 10,00 UNIs) 5.059,80 

' Marca: 

Modelo: 

00000004191 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR SERVIDOR INTEL XEON E5-2609 v 1,00 UN(s) 19.431,90 
Marca: 

Modelo: 

00000004194 NOBREAK CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAIDA 825 wATrsr1500 VA 18,00 (s) 2610.90 
Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R$ 132.615,90 

Sistema: MGFCompras - Cotaca001.rpl Página 1 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Piumhi 

Ref.: Proposta comercial 14-03-17AA 

Prezado(a) Senhor(a); 

Segue proposta para os itens solicitados: 

Item 01: Desktop marca Dell modelo Optiplex 3040 SFF , processador i5, memória 4GB, 
HD 500GB, sistema operacional Windows 10 Professional (part number 210-AITD-3040- 

i  DDKWG) 

Descrição do equipamento: 

Processador 

6*' geração do Processador Inte|® CoreTM 15-6500 (Quad Core, 3,2 GHz 

Cache 

6MB Cache 

Interface Gráfica 

Inte|® HDGraphics 530 

Memória 

Memória de 16 GB 1600MHz, DDR3L (1X:4GB) PN = 370-ABWK 

Disco Rígido 

Disco Rígido de 500 GB (7200 RPM) - 3,5 polegadas ' 

Driver Otico 

Leitor e Gravador de CD/DVD (DVDH-RW 8x) - 9,5 mm 

Interface de Rede 

integrated Realtek® RTL8111HSD Ethernet LAN 10110011000 

Demais Interfaces 

4x USB 3.0 

4x USB 2.0 

1x HDMI 

1x VGA (opcional) 

1x RJ-45 

"f 9533 



Digitação 

Teciado Multimidia Dell KB216 Preto - Portugues (Brasil) 

Outros Aplicativos 

Avaiiação do Microsoft® Ofñce - Válido por 30 dias 

Gabinete 

Dimensões: 29 x 9,26 x 29,2 cm 

Peso: 'i.92kg 

Quantidade 10 unidades 

Preço unitário.: R$ 4.335,90 
Preço total.: R$ 43.359,00 
Prazo de entrega.: Até 05 dias úteis ( sujeito a disponibilidade de estoque no momento do pedido) 

Garantia.: Padrão do fabricante incluso garantia legal 
Faturamento.: D3 informática, empresa optante peio simples. 
Pagamento.: 28 dias, sujeito a análise de crédito, consulte opções de pagamento. 
Frete.: ' 

Item 02 : Monitor marca Dell modelo D221 BH ( part number 480-ADHN), Tamanho 21's 

Descrição do equipamento 

Basic 

Adequado para cor: 16,7 milhões de cores 
Brilho: a 250 cd/m” 

Compatível com montagem VESA: Sim 
Cor: Preto 

DVI: Sim 
Yes 

Modo de tela: Full HD 
Nome de marca: Dell 
Número de telas: 1 

Relação de aspecto: 16:9 

Resolução máxima: 1920 x 1080 

Tamanho da teia: 55,9 cm (22") 
Taxa de contorno: 1,000:1 

Tecnologia de iluminação traseira: LED 
Tempo de resposta: 5 ms 

Tipo de produto: Monitor LCD 
VGA: Sim 

Adequado para cor: 16,7 milhões de cores 
Características físicas 



Garantia limitada: Garantia limitada: 
1 Ano 1 Ano 

Informação técnica Informação técnica 
Modo de tela: Modo de telaz'. 

Full HD Full HD 
Número de telas: Número de telas: 

1 1 

Relação de aspecto: Relação de aspecto: 
16:9 16:9 

Quantidade.: 10 unidades 
Preço unitário.: R$ 723,90 ( preço Dell) 
Preço totai.: R$ 
Prazo de entrega.: Ate 07 dias úteis ,sujeito a disponibilidade de estoque 
Garantia.: Padrão do fabricante incluso garantia legal 
Faturamento.: D3 Informatica, empresa optante pelo simples. 
Pagamento.: 28 dias ,sujeito a análise de credito 
Frete.: 

 _ Item 03: Desktop marca Deli modelo XPS 8900, processador i7, memória 8GB, HD 1TB, 
'i sistema operacional Windows 10 Professional Pro 

Descrição do equipamento: 

Processador 

6° Geração do Processador Intei® Core"" ¡7-6700 (3.4 GHz expansível até 4 GHz. Cache de 

8MB) 

Cache 

8MB Cache 

Interface Gráfica 

lntel® HDGraphics 530 Placa de video NV!DIA® GEFORCE® GTX 745 de 4GB, DDR3 PN = 

Memória 

Memória de 16GB. DDR4. 2133 MHz (ZXBGB) 

Disco Rígido 

Disco rigido de 1TB (7200 RPM) 



f». 
&KD 

Interface de Rede 

Placa Dell Wireless 802.11 blg/n + Bluetooth 4.0, 2.4 GHz, 1x1 + Ethernet (10110011000 - 
RJ45) 

Quantidade 2 unidades 

Preço unitário.: R$ 6.95000 
Preço total.: R$ 13.900,00 
Prazo de entrega.: Até 05 dias úteis ( sujeito a disponibilidade de estoque no momento do pedido) 

k Garantia.: Padrão do fabricante incluso garantia legal 

3:; Faturamento.: D3 Informática, empresa optante pelo simples. 

Driver Otico 

Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) 

Pagamento.: 
Frete.: 

Item 04 : Monitor marca Dell modelo P2317H ( part number 859-BBED), Tamanho 23' 

Descrição do equipamento 

Basic 

Adequado para cor: Adequado para cor: 
16,7 milhões de cores 16,7 milhões de cores 

Amigo do ambiente: Amigo do ambiente: 
Sim Sim 
Brilho: Brilho: 
250 cd/mz 250 od/mz 

Certificação ambiental: Certificação ambiental: 
CECP CECP 

China Energy Label (CEL) China Energy Label (CEL) 

EPEAT Gold EPEAT Gold 

RoHS RoHS 

TCO Certified Displays TCO Certified Displays 

TÚV Rheinland TÚV Rheinland 

Caracteristicas físicas 
Altura com suporte: Altura com suporte: 

487,10 mm 487,10 mm 
Altura: Altura: 

315,9 mm 315,9 mm 
Compatível com montagem VESA: Compatível com montagem VESA: 
Sim Sim 
Cor: Cor: 

Preto Preto 

28 dias, sujeito a análise de credito, consulte opções de pagamento. 



 

Largura com sustentação: Largura com sustentação: 

Quantidade.: 2 unidades 
Preço unitário.: R$ 844,90 
Preço total.: R$ 1.689,80 
Prazo de entrega.: Ate 07 dias úteis .sujeito a disponibilidade de estoque 
Garantia.: Padrão do fabricante incluso garantia legal 
Faturamento.: D3 Informatica, empresa optante pelo simples. 
Pagamento.: 28 dias ,sujeito a analise de credito 
Frete 

item 05 : Servidor Rack marca Dell modelo PowerEdge Rack R630, Configuração básica, 
, 32 GB de memória, processador Intel Xeon E5-2620v4, Sem sistema operacional (part 
number 210-ADRG-0Z3G#480) 

Descrição do equipamento: 

Processador 
- Processador lnteI® Xeon® E5-2B20 v4 2.1GHz,20M Cache.8.0GTls QPl,Turbo,HT,8CI16T 
(85W) 

~ Sistema configurado com 1 Processador 

- corn 2 sockets para processadores Intel Xeon E5-26xx 

Memoria 
- 32 GB de memória RDIMM, com taxa de transferência de 2400MTls, Dual Rank, Largura de 

Dado x8 

- Suporte ate 24 pentes de memória DDR4 (capacidade reduzida pela metade com 1 

processador instalado) 

- Configuração de Performance otimizada nas Memórias 

Disco 
- 2x 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 

- 1TB 72K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 

- Chassis para até 8 discos de 2.5". e para até 2 PCIe Slots (com Riser Opcionai) 

Controladora 
- Controladora de discos PERC H730 com um 1GB de Cache ' 

Disco otico 
- 1x Drive de DVD-ROM SATA 

Interface de Video 

- Placa de vídeo Matrox® G200eR2 com 16MB de memória 



"X Gabinete 
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Quantidade.: 01 unidade 
Preço unitário.: R$ 3.187,90, Sujeito disponibilidade no estoque do distribuidor 
Preço total: R$ 3.187,90 
Prazo de entrega.: Ate' 05 dias úteis 
Garantia.: Padrão do fabricante incluso garantia legal. 
Faturamento.: D3 informática, empresa optante pelo simples. 
Pagamento.: 28 dias ,sujeito a análise de crédito 
Frete 

Interface de Rede 
- Placa de rede Intel Ethernet i350 QP 1Gb Network Daughter Card 

Outros 
- Riser com até 1, x8 PCie Slots + 1, x16 PCIe Slots para x8, 2 PCie Chassis com 1 

Processador 

- Configuração de Performance na BIOS 

- Placa de gerenciamento remoto ¡DRACB Enterprise 

Alimentação 
- Fonte única, hot-plug (1+0) de 750W 

- Cabo de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento 

- Altura: 2U 

- Bezel Incluso 

- Trilhos deslizantes para rack Dell 19" com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de 
ajuste minimo de 68,1cm e máximo de 86,1cm - VERiFiQUE o espaço e furação existentes no 
seu rack) 

 Quantidade.; 01 unidade 
É- .__ Preço unitário.: R$ 19.431,90 , Sujeito disponibilidade no estoque do distribuidor 
;c Preço total.: R$ 19.431,90 

3"'e_'›'_: Prazo de entrega.: Ate O5 dias úteis  ” Garantia.: * Padrão do fabricante, incluso garantia legal 

Faturamento.: D3 Informática, empresa optante pelo simples. 
Pagamento.: 28 dias ,sujeito a análise de crédito 
Frete 

Item 06 : Sistema operacional Microsoft Windows Server 2012 Rzstandard Ed,ROK 

Item 07 : Níobreak marca APC modelo Smart-UPS 1500va (part number - SUA1500Bl-BR) 

Quantidade.: 18 unidades 
Preço unitário.: R$ 2.610,90 , Sujeito disponibilidade no estoque do distribuidor 
Preço total.: R$ 46.996,20 
Prazo de entrega.: Ate 05 dias úteis 
Garantia.: ' Padrão do fabricante incluso garantia legal. 
Faturamento.: D3 Informática, empresa optante pelo simples. 
Pagamento.: 28 dias ,sujeito a análise de crédito 

Úlàgf-P 



Frete 

[tem 08: Licença de software Microsoft Office standard, licença eletrônica, Open, Licença 
eletrônica ( part number = 021-10554) 

Quantidade.: 16 unidades 
Preço unitário.: R$ 1.585.930 (Dólar PTAX do dia 14103/17) 
Preço total.: R$ 25.374,40 
Prazo de entrega.: Ate 05 dias úteis 
Garantia.: Padrão do fabricante, incluso garantia legal 
Faturamento.: D3 Informatica, empresa optante pelo simples. 
Pagamento.: 14 dias, sujeito a análise de crédito 
Frete.: 

Item 09: Licença de software Windows Serve CAL, Licença eletrônica, Open, ( part 

number= R18-05121)   
Quantidade.: 20 unidades 
Preço unitário.: R$ 145.90 (Dóiar PTAX do dia 14/0311?) 
Preço total.: R$ 2.918,00 
Prazo de entrega.: Ate 05 dias úteis 
Garantia.: Padrão do fabricante, incluso garantia legal 
Faturamento.: D3 Informática, empresa optante pelo simples. 
Pagamento.: 14 dias, sujeito a análise de credito 

Nome Fantasia: Direto TI 
Dados Cadastrais: 
Razão Social: Vinicius Lopes Pinto -ME 
CNPJ: 26.354.882/0001-87 . 

Endereço: Rua Deputado Sebastião Nascimento 770, Palmeiras, 
Belo Horizonte, MG ' 
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  Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto _ 

23782816/00 Ã"  “ 

Piumhi - MG 

 't2' à 
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Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Processo de compra N° Fornecedor: o2_73a_926¡ooo1-o4 Data hora cotação:O3l04f2017 

ZILLION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

134 l 2017 RUA GUA!CURU3.254 

UBERLANDIA - MG 

Contato: ALEXSANDER V 

Local entrega SAAE- Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição í Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade unidade Preço unitário 

\100004196 ANTI-VÍRUS, WORRY-FRE BUSINESS SECURITY SERVICES 20.00 UN(s) 129,07 
E Marca: 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor Rs 2.531 _40 

W 

Sistema: MGFCompras ~ Co1acao01 .rpt 
Página 1 



 - Praça Zeca Soares, 211 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Processo de compra N° 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Cotação para pesquisa de mercado 

Fornecedor: O2.7384926›'O0O1-04 Data hora cotaçâods/Oô/Zoíô 
ZILLION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

251 / 2016 RUA ouArcuRuszs-cr 

UBERLANDIA - MG 
Contato: ALEXSANDER 

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211_ Piumhi-MG 
Validade 30 dias Prazo entrega: 30 dias 

Cod produto Descrição I Marca e Modelo proposto pelo fornecedor Quantidade Unidade Preço unitàrro 

' "000004196 ANTI-VIRUS 13,00 UN( ) 129,07 d¡ Marca: s 

Modelo: 

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor Rs 2.323,26 

COTAÇÃO REFERENTE A0 PROCESSO LICITATÓRIO H9 25I/2O 16 
r ' ' _ . _ _. = 

rpgçeão ewrnomco Ne ooo/zon a SAAE PIUMHI-MG 

'W 
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  zillíon*   :WEB FáÊÊÊHTIHt 

Uberlândia. 'íerçadcâra 08 Março 2016 

A SAAE 

CNPJ/CPF, 23.782.816/0001-10 
Ac. Valdete "“ 

Ref. Proposta Nro 23849 

Conforme sua solicitação segue nossa proposta comercial. 
"N 

agradecemos a oportunidade de oferecer nossos serviços. treinamentos e soluções direcionadas ao 
segmento da Tecnologia da Informação. ' 

Aguardamos um contato para sanar qualquer possivel dúvida sobre condições comerciais ou tecnicas 
desta proposta. 

Atenciosamente, 

Alexsander de Oliveira Coutinho 

Consultor Comercial 

alexsander@zillion.com.br 

Ziilion 'Tecnologia 

? 
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Nossa empresa: 

   

Fundada a 20 anos a Ziilion Tecnologia tem como negócio principal a prestação de serviços profissionais em tecnolo ; a 
informação e venda de softwares, fornecendo aos nossos clientes soluções inovadoras em segurança digital, produtividade 
e infraestrutura de Tl, para ambientes fisicos ou em Nuvem. 

Atualmente a Ziilion conta com mais de 2000 clientes ativos, em várias regiões do Brasil, dos mais diferentes portes e 

segmentos profissionais, usufruindo de nossas soluções de E-mail, Colaboração, Produtividade e Segurança Digital. 

Somos parceiros certiñcados Adobe, Autodesk, Fortinet, Microsoft, Oracle, Trend Micro e vmware, além de reconhecidos 
como uma das principais empresas de Serviços, Infra estrutura e licenciamento de software do interior do Brasil. Nossa 
equipe técnica e comercial são 100% certificadas pelos fabricantes nas soluções por nós implementadas. 

A divisão de treinamentos wwwziIliontreinamentoscom.br além de ministrar treinamentos oficiais dos principais fabricantes 
de tecnologia como Microsoft, Oracle, IBM, Adobe, etc também aplica provas oficiais via Prometric, Pearson Vue e Kryterion. 

Para os próximos anos nosso desafio é levar aos nossos clientes todos os beneficios que a computação em Nuvem traz 
para as empresas, independente do seu tamanho. consolidando o relacionamento duradouro que é urna marca registrada da 
Ziilion com os parceiros e clientes. 

Atuamos fortemente para a melhoria do mercado de TI na região onde está a nossa sede como associado ao I9 Uberlandia 
(www.i9uberlandia.org.br) desde a sua fundação. 

Continue navegando no nosso site para conhecer mais sobre a Ziilion Tecnologia. 

Ziiiion Tecnoiogia 
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   VTREND :MICRO   

Software para. msmo?, servidores, gerenciamento_ virtualização, 
Mensageria, colaboração e serviços em nuvem. 

me 
à ã 
Wii¡ 

ema Certified 
?armar 

Trenü Micror 
Prcteà contra APIs, prestação para ambientes vinuaãzados, 
ftêiu-ÇDÊS anu-maíware, antispeam, e ñilro de conteúdo para e-maãl e 'n eme 

Premier: 'Partner 

Serviços 
Gerenciador; 

Monitoramento remoto das soluções de segurança Trend Micro e dos 
ativos de TI do cliente emitínoo alertas soh demanda- 

Adobe Lider moradia! em markeíing digitei e soluções para mídias digitais. Êãxéfããada 

Autodesk Soñwares para criação de proietos 3o, engenharia e entretenimento" Êfgtãada 
Fortinet Líder no mercado em infraestrutura UTM. Sãhver Partner' 

_forame Especialista em Banco de Dados, ana disponibilidade, Big Data. ÊÊGÊÊÊ¡ 

VMMMare Líder no setor de viriueãêzaçzão. ::Éígíza 
Core! software para editoração eleirôrrica e treinamentos. :çmízããa 
Serviços em Instaiação configuraçao e treinamentos em infraestrmura de redes 
infraestrutura utitízando plaiaformas Microsoft (Active Directory, Virtualização. Proñssionais 
e segurança System icon-ter., DFS. Mensageria e coiaboração, ele), Trend Micro Cerüñcadus pelos 
de redes de (soluções anikmaiware, anti-APTS, anti-spam, DLP, era), e Aker fabricantes 
computadores [firevraãl, proxy, VPN, UTM). 
Seniiçoe em Firoiiesionais 

533603 de Microsoft SQL Server - Instalação, conñgura-ção, tunning e Backup. Cerüñcados pela a os Microsoft 
_ . Proñssionaês 

Semím? em Micmsoñ SQL Sewer- Reporting Services, HL. Certiñcados pela Relaionos e B? Manson 
Profissionais 
Cerliñeaoos :reino 
fabricantes 

Compiete Iinha de treinamentos como lTlL, Microsoft. cisco entre 
Profissionais de 

Trejnamenws outros - acesse mmzíiãozreeinamezatoecomjsr Éããâacgêãú oñàgí" 

&fama; e Centre :de provas para (terminação -oñcial de vários fabricantes - Testing Center Kmeñon acesse wwannziiiimrtreínamentosnconnbr Exciueivo 

NOSSA MISSÃO 

Proporcionar a toda e qualquer empresa tranquilidade e foco em seu negócio. fornecendo serviços e software. 
inovadores e seguros ern tecnologia da informação. 

NOSSA VISÃO 

Sermos reconhecidos pelas relações duradouras e saudáveis. com nossos clientes, colaboradores, fornecedores e 
parceiros. 

'Ziiifion Tecnologia 
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Investimentos: °  
7d' w 

Qtd. Software Vir. Unit. Vlr. Tot. 

16 Licenca Worry Free Business Services 129,07 2.065,12 

Valor total: R$ 2.065,12 

ZiãIio-n Tecnologia 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23782.81  

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações 

Pesquisa de Mercado 

Processo de compra N° 134 I 2017 

CNPJ Razão social do fornecedor pesquisado Valor proposto 

02.738.926/0001-04 ZILLION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA _ 2.581,40 

03.680.612/0001-60 VALERIO E VALERIO LTDA ME 151.500,00 

05.333.907/0001-96 IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 197.034,40 

05.359.927/0001-36 PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA 2.568,60 

05.441.700/0001-35 VIANA E VIANA SUPRIMENTOS LTDA ME - 2.312,05 

05.690.866/0001-95 CM MARTINS PEREIRA ME 5.513,27 

Ê,_rN118.754/0001-90 COMERCIAL LOGISTICA DE INFORMATICA LTDA ME ' 10.125,00 
10.226.773/0001-44 TECHCORP INDUSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 78.165,00 

40.608.642/0001-21 FERCAN INFORMATICA LTDA 22.349,00 

21.019.237/0001-94 GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA EPP 60.000,00 

21.019.237/0002-75 GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA EPP 48.900,00 

21.175.206/0001-22 CRISTIANO SEVERINO REIS 32.420,00 

22.527.311/0001-46 REPROMAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGA LTDA 1.999,00 

26.354.882/0001-87 VINICIUS LOPES PINTO ME 132.615,90 

38.735.981 /0001-98 CW SOLUCOES 2.550,00 

50.279.942/0001-29 HEZOLINEM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E COMERCIO 66.000,00 

”"\ 

Sistema: MGFCompras - PesquisaDeMercadom .rpt Página 'j 
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  Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi ' MG 23.7s2.31srooo1-1o 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
134f2017 Processo de compra: 

Responsável .......... .. SRC 

Aplicação: 2017 
carater de urgência: Normal 

Grupo @de produtos.. 

Finalidade ............... .. 

000000 

AQUISIÇÃO DE MINI RACK PARA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA PARA SETOR ADMINISTRATIVO E AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E ANTI VIRUS 

T* 

Ação ........................... .. 03.001 .O00.17.122.0021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos Tradutora ............... .. 61 

Elemento de despesa.. 3.3.9039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Código da aplicação 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos Ordinárias Detalhe ------------------ -~ 70 

Saldo orçamentário na data da autoriazação orçamentária .......... .. 05009030 0/0 de compromennmento 

Valor estimado e reservado ............ .. 5655634 85,57% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 9.533,86 

 
L - Protocolom.. 4.922 I 2017 03104/2017  N° Processo... 13412.01? 

Out 

elã Goulart Queiroz Contador 
Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável_ ,_ Jaqueline Aparecida de Souza 

Finalidade ...... .. 70 

Sistema: MGFCompras - Impactoorcamenlarioolxpt 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
à Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 134 I 2017 

Responsável .......... .. SRC 

Aplicação: 2017 
Carater de urgencia: Normal 

Grupo de produtos.. 

Finalidade ............... .. 

000000 

AQUISIÇÃO DE MINI RACK PARA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA PARA SETOR ADMINISTRATIVO E AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E ANTI VIRUS 

 r- 

Ação ........................... .. 03.001 .000.1T.122.0021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos Tradutora ............... .. 66 

Elemento de despesa.. 4.4.9052 Equipamentos e Material Permanente codigo da aplicação 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários DeíaIhe ------------------ -- 02 

Saldo orçamentário na data da autoriazação orçamentária .......... .. 70.000,00 % de compromentimento 

58.300,00 

11.700,00 

Valor estimado e reservado ............ .. 83,29% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 

 
1 Protocolo"... 4.923 I 2017 
A N” Processo... 134 r 2.017 

I (33/04/2017 

l  ~ 
Sávi Vilel doulartQueiroz 

ontador 
Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável... Jaqueline Aparecida de Souza 

Finalidade ...... .. 02 

Sistema: MGFÇompras ~ lmpacioürcamentarioçq.rpt 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
s Praça Zeca Soares. 211 

Piumhi - MG 23.782.816I0001-10 

Sistema: lvlateriais - Subsistema: Compras e licitações 

Análise de Impacto Orçamentário 

 
Processo de compra: 134 l 2017 Aplicação: 2017 
RGSPOHSÉVGI ---------- -- sRc Carater de urgência: Normal 

Grupo de produtos., 000000 

Finalidade .............. .. AQUISIÇÃO DE MINI RACK PARA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA PARA SETOR ADMINISTRATIVO E AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E ANTI VIRUS 

 
Ação .....................  03.001 .O0D.17.122.0021 .2165 Manutenção dos Serviços Administrativos Tradutora ............... .. 66 

Elemento de despesa.. 4.4.9052 Equipamentos e Material Permanente CÓCIÍQO da SDHCEÇÊO 11000 

Fonte de recurso ......... .. 100 - Recursos ordinários Detalhe .................. .. 19 

Saldo orçamentário na data da autoriazação orçamentária... ....... .. 14930000 ty., de compromentimentg 

Valor estimado e reservado ............ .. 120.458.14 80,47% 

Saldo remanescente para demais contratações nesta dotação ............ .. 29.241,86 

 
. Protocoiom.. 4.925 l' 2017 

13412.01? 

_ I 03/04/2017 
r' @i ' 

Sálvia Vil ebook-art Queiroz 
Contador 

N° Processo... 

Tipo processo.. Processo de compra 

Responsável... Jaqueline Aparecida de Souza 

Finalidade ...... .. 19 

Sistema: MGFCompras - Impactoorcamantariootrpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto p 

Praça Zeca Soares, 21 1 23.782,81 6/00   
Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de Abertura de Processo 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA  DE COMPRA 

 *ama - - . ›  ._ 

AQUISIÇÃO DE IVIINI RACK PARA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SETOR 
ADMINISTRATIVO E AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E ANTI VIRUS 

 
Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei _ 

de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo a ñ licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a  ' Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Por ser verdade, firmo o presente, 

Piumhi - MG, segunda-feira, 3 de abril de 2017 

A; 
Odécio d Silva Melo 

Diretor 

 Protoco|o..... 433312017 03/04/2017 00:00:00  N° Processo... 134 I 2.017 

I Tipo processo.. 

l 

I Responsável... 

3 FÍHBIÍUBCIB ...... .. Autorização do ordenador concedida. Classificar o ¡ 

Sistema: MGFCompras - Autorizacaoordenadorm .rpt 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares. 211 

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de Abertura de Processo 

CLASSIFICAÇÃOMDE MióoALibAne ::E LICITAÇÃO 

Às 15:13 hs desta segunda-feira, 3 de abril de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Agua e Esgoto o 
responsável pelo setor de compras concluiu sua analise do processo n° 134 l 2017, referente a AQUISIÇÃO DE MINI 
RACK PARA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
PARA SETOR ADMINISTRATIVO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E ANTI VIRUS. 

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo e por Pregão Eletrônico 

Piumhi - MG, segunda-feira, 3 de abril de 2017 

Sonia RosenFCosta 

Responsável pelo setor de compras 

 Protocolo..." 493912017 03/04/2017 15:13 
- N° Processo... 312.017  Tipo processo.. Processo de compra 
l Modalidade_ Pregão Eletrônico 

* Responsável... Sonia Rosenicosta 
Sistema: MGFCompras - CIassiticacaoProcessoPorlvlodalidadem .rpt i Finalidade ...... .. 
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 Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
Iicitaczicsíàsaae iumhixcmhr (ÀPJ: 23.782.8i6.íIJ00l -30 

Autarquia ?Municipal [Lei 1035590) Praça Zeca Soares. ZH w 37925-ü9ll !PIIÉMI [HMG - 'Telefax 37-.5571-1332 

comssAo oe ummção 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE SOFTWARE E ANTIVIRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:30 hs do dia 12/04/2017 até às 08:59 hs do dia 
28/04 de 2017. ' 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs do dia 28/04 de 2017. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 10:00 hs do dia 28/04 de 
2017. 

TEMPO DE DISPUTA POR ITEM: O2 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar 
de 00:00:01 (um segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado pelo sistema. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília-DF. 

LOCAL: www.licitanet.com.br "Login" 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 
Endereço: Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG - CEP - 37.925-000 - Setor de 
Licitações. 
Pregoeira: Jaqueline Aparecida de Souza 
Telefax (37) 3371-1332 
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 Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
' ' licitacuesfà3saaegiumhixnnLhr f_ MU: 23.?82.8lf›/t)iJí)l«IlI 
.autarquia Nlunicip-.ai (lei IIJSSNIJ) Praça Zeca Soares. 2i i ~ 33925-909 Pitüuillliilf; - Telefax 31'-3S7I~i332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

0 objeto das orientações contidas no 'presente documento é o processo de licitação, que tem 
por finalidade a contratação de Empresa Especializada para a aquisição de 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE SOFTWARE E 

ANTIVIRUS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste 
editai. 

Contém, para tanto, instruções gerais e minutas de documentos que instruirão o processo 
licitatório. Além de contemplar os aspectos legais pertinentes, deverão, em sua essência, ser 
rigorosamente seguida pela entidade promotora da licitação e licitante. 

AN EXOS DO EDITAL 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANExo II EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO. 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO. 

ANEXO IV MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO 
DA EMPRESA EMPREGADORA. 

ANEXO V MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS 
NO EDITAL. 

ANExo v1 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE MICRO 
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU 

EPP). 

ANEXO VII MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
E PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS. 

ANEXO VIII MINUTA CARTA CONTRATO 
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Lifnlíjôãâ :i'm  É f; Serviço Autônomo de Água e Esgoto   
Autarquia ñlunicipnl (Lui 1035/90) Praça treta Soares. 2l'l »3792S-El00 Piiiâllllfnltfi w 'Telefax 37-33714332 

comissão :os LECWAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO os N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N°134/2o17 

MENOR PREÇO POR ITEM 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI--MQ leva ao conhecimento dos 
interessados que se acha aberta a presente licitação sob a modalidade de PREGAO 
ELETRÔNICO N° 03/2017, tipificada como de "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme 
descrito neste Edital e seus anexos. Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza, designada Pregoeira e 
integrarão a Equipe de Apoio as servidores: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni 
Costa, designadas pela Portaria/SAAE-PIUMHI NO 18/2017, publicada em 24/02/2017. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei no 10.520, de 17 
de julho de 2002, Resolução n° 114/2011 e suas alterações, e, subsidiariamente, a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar n. 25/2010 (que institui 
o Estatuto Municipal da ME, EPP e MEI), Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006 com a redação dada pela Lei Complementar n° 147/2014, bem como pelas normas e 

condições estabelecidas no presente Edit_aI. _ 

Nesta licitação não será concedido exclusividade à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte nos termos do Art. 48, Inciso I da Lei Complementar 123/2006 tendo em 
vista "não haver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas, local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório” uma vez que no arquivo 
fisico não foi encontrado três fornecedores do ramo pertinente ao objeto licitado cadastrado no 
quadro geral de fornecedores desta Autarquia e que se enquadrem na classificação de ME e 
EPP definidas pela LC 123/06. 

A motivação da abertura dessa licitação de modo a possibilitar a participação do mercado em 
geral, ou seja, sem EXCLUSIVIDADE para ME/EPP se clá porque foi instaurado anteriormente o 
Processo Licitatório n° 251/2016, Pregão Eletrônico n° 05/2016, para a aquisição de 
Equipamentos de Tecnologia de Informação, Licenças e Software e Antivírus, para atender o 
SAAE de Piumhi o qual restou frustrado porque não credenciaram o número mínimo 03 (três) 
fornecedores competitivos que se enquadram nessa categoria empresarial, comprometendo, 
assim, a "competitividade peculiar aos processos licitatórios". Realizada a sessão pública com a 

abertura da fase de lances, nenhum licitante manifestou interesse em participar do certame, 
tendo sido este declarado deserto. 

Por isso, em relação ao objeto em referência, impõe-se a repetição do certame, conferindo-se 
a exceção prevista no art. 49 inc. III da Lei Complementar 123/2006, com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar 147/2014. "Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 
e 48 desta Lei Complementar quando: III- o tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública 
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado"; 

1. OBJETO: 

Este termo tem por objeto a contratação de Empresa Especializada para a aquisição de 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE SOFTWARE E 
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CGMISSÃO os LICITAÇÂÕ 
ANTIVÍRUS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste 
edital. 

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - 'criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da 
LICITANET - Licitações On-line. 
2.1.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do SAAE PIUMHI-MG, denominada 
Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Pregão Eletrônico" constante da página eletrônica da LICITANET - Licitações 
On-line: www.ficitanet.com.br. 
2.1.2. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro-de 2006. 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa especificado na 

página 01 (um) deste edital. 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação, toda e qualquer empresa individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no País, que seja credenciada como empresa do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas 
neste Edital e seus anexos; 
4.2 - Devendo estar regularmente cadastrada junto a LICITANET - Licitações On-Iine no 
sítio: <www.Iicitanet.com.br>, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da 
mesma, denominado HABILITANET, no máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a 

conclusão da sessão de disputa de preços, a apresentação do cadastramento não desobriga o 
participante a apresentar a documentação exigida para a habilitação relacionada no ANEXO 
II. 
4.2.1 - A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral prevista na Cláusula IV deste Edital, no aplicativo HABILITANET, no 
máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da sessão de disputa de preços. 
4.2.2 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao HABILITANET é conditio 
sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade Iicitatória Pregão Eletrônico. 
4.2.3 - Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no 
aplicativo HABILITANET, no prazo constante no item 4.2, devendo cadastrar todos os 
documentos que se encontram elencados no ANEXO II. 
4.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, 
empresas estrangeiras que não funcionem no País; _ 

4.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada iniclõnea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente. 
4.5 - O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

30 dias 90 dias 180 dias' 365 dias 
R$ 165,41 R$ 211,58 R$ 288,71 R$ 407,15 

4.6 - O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5° da Lei n° 
10.520/02. r.   
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COMISSÃO oe LICITAÇÃO 
5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

    

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; . 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
valor item; 
g) verificar a habilitação do(s) proponente(s) classificado(s) em primeiro lugar; 
h) declarar o(s) vencedor(es); 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 
penalidades previstas na legislação. 

6. Credenciamento NA LICITANET - LICITAÇÕES ON-LINE 

6.1 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home 
Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
6.2 - O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta 
de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e 
adesão aos planos elencados no subitem 4.5. 
6.3 - O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET - Licitações 0n~line, ou 
canceladas por solicitação do licitante. 
a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante 
junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET - Licitações On-line, sendo 
enviada para seu email a nova senha de forma imediata. 
6.4 - E de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET - Licitações On-line a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
6.5 - O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao certame. 
6.6 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos 
telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@Iicitanet.com.br. 
6.7 - DO CADASTRO NO HABILITANET 
6.7.1 - O HABILITANET constitui um aplicativo de registro cadastral da LICITANET - 
Licitações On-Iine. 
a) A habilitação dos fornecedores em licitação pertinente à aquisição de bens e serviços, 
inclusive de obras e publicidade, poderão ser comprovadas por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral no HABILITANET, desde que os documentos comprobatórios estejam 
validados e atualizados. 
b) Para a habilitação neste Pregão, o licitante deverá estar regularmente registrado no 
HABILITANET, devendo cadastrar os documentos que se encontram elencados no Anexo II. 

7. DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
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comssão os LICITAÇÃÚ 
intransferivel do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite 
estabelecidos. 
7.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica 
ou da desconexão; 
7.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida 
pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@Iicitanet.com.br. 

8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, corn a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a 

avaliar a aceitabilidade das propostas; - 

8.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
8.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema; 
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
8.5. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado. A plataforma não identificará o autor dos lances aos 
demais participantes e nem ao Pregoeiro e Equipe de Apoio; 
8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos 
dos atos realizados; 
8.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 min. (dez minutos), a sessão 
do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa (via 
chat) aos operadores representantes dos participantes; 
8.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante 
aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 
transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que 
poderá ser de 01s (um segundo) a 30min. (trinta minutos), aleatoriamente determinado 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, 
não podendo em hipótese alguma as empresas apresentar novos lances; 
8.9. Em face de imprevisão do tempo extra, os licitantes deverão estimar o seu valor mínimo 
de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por falta de tempo hábil; 
8.10. Poderá o Pregoeiro, antes de anunciar o vencedor do item, encaminhar, pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtida melhor proposta, observando os critérios de julgamento, não se 
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital; 
8.11. O sistema informará a proposta de menor valor do item imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
8.12 - Após a conferência e consulta “ON-LINE" do HABILITANET, e se os documentos 
comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será declarado o (s) 
licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de intenção de 
interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os licitantes a 
consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET do (s) licitante (s) vencedor (es) do 
lote/item. 
8.12.1 - Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao final da disputa de preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-lo e de 05 
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COMISSÃO DE LICITAÇAO 
(cinco) dias úteis para encaminhar os documentos originais via sedex. 
8.12.2 - No caso e ocorrência do item 8.12.1, ao final da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos 
possam acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão 
estar conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso 
haja interesse, manifestar intençao de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se 
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de 

recurso posteriormente. 8.13. A licitante deverá encaminhar SOMENTE a cópia da proposta de preços ajustada, 
contendo preço unitário e global com até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o 
e-mail: <licitacoes3@saaepiumh¡.com.br> para que a Pregoeira possa verificar a 
conformidade com o preestabelecido neste Edital, devendo ser encaminhado 
posteriormente o original dos documentos de habilitação ou cópias autenticadas, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados após ser declarado vencedor do 
lote/item, juntamente com a proposta de preços readequada, para: 

  

Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG - Setor de Licitações 
Endereço: Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG 
CEP 37.925-000 
Pregoeiro: Jaqueline Aparecida de Souza 

ENVELOPE - PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL oo LICITANTE _ PREGÃO ELETRONICO N° 03/2017- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

PIUHMI-MG _ 

PROCESSO LICITATORIO N° 134/2017 
8.14. Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabiiitação 
da empresa vencedora. 
8.15. Os documentos exigidos deverão ser entregues, no endereço citado, diretamente ao 
Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio. O Pregoeiro e membros da equipe de apoio 
não se responsabilizam por documentos entregues em outros setores. Não caberá ao licitante 
questionar posteriormente a validade de qualquer entrega, direcionada para qualquer outra 

pessoa. 8.16. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 
estabelecido acarretará nas sanções previstas no item 14.2, deste Edital, podendo o Pregoeiro 
convocar a licitante que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 
8.17. Se a proposta ou o lance do item de menor valor global não for aceitável, por 
inexequibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá 
negociar com o participante para que seja obtido valor melhor; 
8.18. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor valor e o valor do item estimado para a contratação; 
8.19. constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 
ao(s) autor(es) da(s) proposta(s) ou lance de menor valor do item. 

9. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA 

9.1. O encaminhamento de proposta(s) para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Editai. O Licitante será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 
9.2. Poderão ser inabilitadas as propostas inseridas no sistema eletrônico que deixarem de 
conter: 
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comssao os LICITAÇÃO 
a) as especificações do objeto ofertado, em conformidade com as especificações constantes no 
Termo de Referência; 
b) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado; 
c) valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
9.3. A não inserção de proposta contendo as informações solicitadas na alínea “a" do sub-item 
9.4 implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa, face à ausência de dados suficientes para 
a classificação da(s) proposta(s). 

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

10.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, no prazo do item 8.13, a(s) proposta(s) de preços 
escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em O1 (uma) via, preferencialmente 
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante legal da empresa citado 
nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
deste Edital; 

10.2. Na proposta escrita, deverá conter: 

a- Descrição do objeto da licitação, conforme especificado no Termo de Referência - Anexo I 
deste Edital, com a especificação do equipamento. Importante: especificação da indicação 
da marca ou fabricante do equipamento ofertado. 
b- Apresentar a garantia dos equipamentos. 
Importante: As garantias exigidas para os equipamentos especificados no Título 21 
do edital e Anexo I Termo de Referência são mínimas, o licitante deverá indicar na 
sua proposta a garantia ofertada. 
c- A licitante deverá apresentar, com sua proposta comercial prospecto dos equipamentos 
ofertados, onde apresente todos as especificações exigidas para o equipamento, conforme 
especificado no Termo de Referência Anexo I do editai. 
Importante: caso falte alguma especificação no prospecto apresentado, a Pregoeira e 
equipe de apoio, podem consultar no site do fabricante. É importante que caso o 
prospecto não apresente alguma das especificações exigidas, no site do fabricante 
deverá apresentar. 
d-preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as despesas com 
transportes, fretes, descarga da mercadoria, imposto, taxas, seguros, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos 
fiscais, comerciais, de outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; data e 
assinatura do representante legal da proponente; 
e-razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
f- endereço completo; 
g- prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado; 
h- valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
i- valor global , contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
j- valor total da proposta por extenso. 
k-Prazo de entrega do objeto : Deverá ser de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias, e 
será contado a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado pelo 
SAAE. 
l- Local da entreaa dos objeto: Os produtos devem ser entregues na modalidade CIF( 
incluso o frete nos preços dos produtos) no Almoxarifado do SAAE de Piumhi-MG, localizado à 

Praça Zeca Soares n° 211- Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança, sob a responsabilidade da contratada, sem 
qualquer ônus para o SAAE. 

10.3. REFERÊNCIA GEOGRÁFICA: A cidade de Piumhi está localizada na Mesorregião Oeste 
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COMISSÀC DE LÊÇITÀÇAO 
de Minas Gerais, na Microrregião de Piumhi. Fica localizado a 250 Km da capital mineira, -90 

Km da cidade de Passos , 63 Km da Cidade de Formiga e 496 km da cidade de São Paulo. 
10.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos; 
10.5. Atendidos todos os requisitos será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) Iicitante(s) que 
oferecer(em) o MENOR PREÇO POR ITEM; 
10.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor. 

  

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR POR ITEM, observado o prazo para 
execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 
demais condições definidas neste Edital e seus anexos; 

11.2. Da Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: 

11.2.1. Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às MicroEmpresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), como critério de desempate, o direito de preferência para 
ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas 
categorias. 
11.2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior ao menor preço. 
11.2.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
11.2.4. A Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Le_i_ 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 
37-3371-1332 COMISSAO DE LICITAÇAO 11 devendo tal proposta ser registrada, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto Iicitado; 
11.2.5. Não ocorrendo a contratação da Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do § 2° do art. 44 da LC 123/2006, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
11.2.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Micro-Empresas ou Empresa 
de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2° do Art. 44 da LC 
123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
usar do direito de preferência. 
11.2.7. O direito de preferência das Micro-Empresas ou Empresas de Pequeno Porte será 
instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 
11.2.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 

123/2006, o objeto Iicitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
11.2.9. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
11.2.10. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei 
Complementar n° 123/2006. 
11.2.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
SAAE PIUMHI-MG, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 

9 



Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
' lícitacnesfãlsaltc ÍlImÍlLCmlLhl' CNPJ: 23.'.?82.8If›."l)l]E)l-l0 

Autarquia :Ylunicipnl (Lei ¡1135/90¡ Praça Zeca Soares. 21 l - .5792SwlJíl0 PllfNÍfiI/RHÍ¡ - Telefax 37~33',-'l~!332 

comssào oe LICITAÇÃO 
negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou 
instrumentos que o substitua. 
11.2.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2° do Art. 43, da LC 
123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
11.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
11.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável por inexequivei, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando também 
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital; 
11.5. Ocorrendo a situação a que se referem os sub-itens 8.16 e 8.17 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor valor; 
11.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

  

12. HABILITAÇÃO 

12.1. Está em conformidade com o ANEXO II, que faz parte integrante deste Edital. 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma 
irregularidade, devendo enviar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas no e-mail Iícitacoes3@saaegiumhi.com.br, devendo a Pregoeira 
encaminhar à autoridade superior para decidir sobre a petição no prazo de 24hs (vinte e 
quatro) horas, a contar da hora do recebimento do ato que a tenha motivado. 
13.2. Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos que não seja na forma eletrônica, 
ou apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 
13.3. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que 
desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo 
de O3 (três) minutos clicando no botão RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar em 
local próprio sua intenção com registro da síntese das suas razões. 
a) Ao(a) Pregoeiro(a) caberá o juizo de admissibilidade nos termos da Resolução n° 114/2011. 
a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for 
suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante; 
b) Aceito o recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo 
de 03 (três) dias úteis. 
c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
13.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
13.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento; 
13.7. Os casos omissos quanto à impugnação e aos recursos, serão resolvidos pelo Pregoeiro, 
nos termos da Resolução n° 114/2011. 

14. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A Licitante vencedora sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste instrumento ou em outros que o compiementem, as seguintes multas, sem 

10 



- --rwmv  'a 

  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
!icitatoesfíiísiiae iumhixonnhr (IRPJ: 23.782.8lfi.›'0l)ê)l-l(l 

Autarquia :Yiunicipni (Lei Iü3S/99) Praça Zeca Soares, Zil w 375925-000 Pll *xlillfârlfi -Teicfnx 37-337i-i332 

COMESSÃG os Lzctração 
prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos produtos 
objeto deste Pregão, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite 
de 9,9% (nove vírgula nove por cento). 
b) Até 10°/o (dez por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento, peio 
descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste Edital, exceto prazo de entrega. 
14.2. Aos proponentes que forem convocados dentro do prazo de validade da sua proposta e 
não se apresentarem para celebrar o Contrato ou a retirada da autorização dos serviços, ou 
deixarem de entregar ou que apresentarem documentação comprovadamente falsa, dentre a 
exigida para a participação e habilitação na 'presente licitação, ou que ensejarem o 
retardamento da execução do certame, ou que não mantiverem a proposta, que falharem ou 
fraudarem a execução do contrato, que se comportarem de modo inidôneo, que fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao SAAE PIUMHI-MG pelo 
infrator: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o(s) devido(s) processo(s) administrativo(s), que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 

15. PAGAMENTO 

15.1-. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do 
objeto Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no 
prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), 
sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará suspenso 
até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento dos equipamentos e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
15.2. O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolvê- 
ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no “item 1" será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 
que devidamente sanado o vicio. 
15.3. O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que vier 
a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
15.4. O pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração de 
preços, correção monetária, compensação financeira. 
15.5. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE 
PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. 
15.6. O SAAE PIUMHI-MG poderá reter o pagamento dos equipamentos, objeto desta 
licitação, nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, os mesmos serão devolvidos ao Fornecedor para regularização no prazo máximo de 

ll 



 

"TTÊY" "' 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
IÍCÍÍKCGESÚÊSRHC iuml1i.com.br CNPJ: 23.782.8l(i/0i)l)I-1ü 

Miiarqui:: Municipal (Lei iilâñ/Oü) Praça Zeca Soares. ZE l ~ .WQS-EMG Pilfiillíiíiiií] - 'lelclêax 31333-133! 

coNIssAo oe LIcITAçAo 
05 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
b) Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o SAAE 
PIUMHI-MG; 
c) Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 
contrato, quer resulte de outras obrigações; 
d) Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
15.7. Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 
implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
15.8. No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
transportes, imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, bem como os ônus decorrentes 
de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, 
e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 

   

16 -- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, sobre os bens fornecidos; 
16.2. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
16.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
16.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
16.5. Credenciar um representante junto ao SAAE para prestar esclarecimentos que forem 
solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
16.6. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem prévia 
anuência do SAAE; 
16.7.Responsabilizar-se pelos danos que causar ao SAAE ou a terceiros, por culpa ou dolo, não 
servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver acompanhamento 
e fiscalização por parte do SAAE; 
16.8. Entrega do objeto conforme especificações do Termo de Referência, que será avaliado 
em relação à conformidade e a qualidade, de acordo com o edital e proposta. 

17 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto do contrato, conforme 
ajuste representado pela nota de empenho; 
17.2. Aplicar penalidades, quando for o caso; 
17.3. Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 
do contrato; 
17.4. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, atestada no 
setor competente; 
17.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

18. RECURSOS ORÇAM ENTÁRIOS 

18.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.122.0021.2165 e Elementos 13.90.39 e 4.4.9052, do 
Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposições contidas na Lei nO 4.320/64, em combinação com inciso V, 
do art. 55, da Lei n0 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar 
nO 101/2000. 

19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

19.1. A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a execução 
do objeto desta licitação observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos neste 
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edital, será o Setor de Patrimônio Material e Transporte do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Piumhi-MG, bem como pelo Técnico em Informática Sr. Wilson Faria 
Figueiredo que é contratado da autarquia para prestar serviços de assistências a 
máquinas e equipamentos, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal n98.666/93. 
19.2. O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se considerado em 
descordo com o edital, fora dos padrões de qualidade ou insuficientes, conforme os termos 
discriminados na proposta da licitante, cabendo substitui-los por outros com as mesmas 
características exigidas nesse edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar 
as penalidades e sanções previstas e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da lei federal no 
8.666/93. 

 

20. A não entrega do objeto, será motivo de aplicação das penalidades previstas no 
Título 14, deste edital. 
20.1. Permanecendo a inexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e impedido de 
contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 

21-. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

21.1 - A contratada deverá dar garantia de funcionamento conforme descrito abaixo, contados 
a partir do Termo de Aceitação Definitivo dos equipamentos, sem prejuízo de quaiquer politica 
de garantia adicional oferecida pelo fabricante e da garantia legal prevista no art. 12 da Lei 
8.078/90. 

» ITENS I e VII, VIII, IX, X - Antivírus e Licenças não incidem garantia uma vez que não 
são bens depreciáveis, com exceção das mídias de instalação que devem ter garantia 
de funcionamento de acordo com as normas vigentes; 
ITENS II e III - Computadores: 36 (trinta e seis) meses; v  ITEM IV - Servidor: 36 (trinta e seis) meses com atendimento in Iocu quando 
necessário com diagnóstico de atendimento via help desk; 

> ITENS V e VI - Impressoras: 12 (doze) meses; 
> ITEM XI - Rack: 12 (doze) meses; 
> ITEM XII - Nobreak: 12 (doze) meses; 
“›> ITEM XIII - Receptor GNSS L1L2 RTK 12 (doze) meses. 

22. DO REAJUSTE 

22.1. Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo corn a condição de 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do 
CONTRATADO e com comprovação documental, nos termos da Lei 8.666/93. 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
superior revogá-Ia, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente comprovado, ou anuIá-Ia por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante 
ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação. A autoridade superior poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura; 
23.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 

rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
23.3. E facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
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23.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-io no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
23.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 
da sua proposta; 
23.6. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 
SAAE PIUMHI-MG, a finalidade e a segurança da contratação; 
23.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação (ex. email, fax, etc.) ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial designado pelo SAAE PIUMHI-MG; 
23.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital; 
23.9. Não cabe a LICITANET - Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas 
obrigações assumidas pelo licitante com o SAAE PIUMHI-MG, em especial com relação à forma 
e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira 
da negociação realizada. 
23.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o de Piumhi-MG, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
23.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte 
integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 
23.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
23.13. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 
LICITANET - Licitações On-line e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as 
últimas. 
23.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 

 

Piumhi/MG, 10 de abril de 2017. 

a de Souza 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

1.1. A regularidade dos licitantes cadastrados tempestivamente no aplicativo 
HABILITANET/LICITANET para fins de habilitação será confirmada por meio de consulta 
"ON-LINE", sendo impressa declaração demonstrativa da situação do licitante, a qual será 
juntada ao processo de licitação. 
1.2. O licitante ME/EPP cadastrado no HABILITANET/LICITANET que apresente qualquer 
irregularidade no ITEM 2 deste anexo, deverá providenciar a devida regularização junto ao 
aplicativo HABILITANET/LICITANET, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado a partir 
da notificação pelo (a) Pregoeiro (a), no chat da LICITANET - Licitações On-Iine; 
1.3. Após o prazo mencionado no subitem acima, será realizada nova consulta no aplicativo 
HABILITANET/LICITANET para verificação da regularização da licitante. Caso o licitante 
permaneça irregular, o mesmo será inabilitado no certame; 
1.4. Ficam os Pregoeiros autorizados a receber, nos certames licitatórios, diretamente do 
fornecedor já cadastrado, a documentação pertinente que porventura estiver irregular no 
HABILITANET/LICITANET, quando da consulta "ON-LINE", ocorrer problemas técnicos que 
venham a inviabilizar a consulta; 
1.5. O disposto no subitem 1.4 somente será aplicado quando o fornecedor apresentar 
documento válido e atualizado que comprove a sua regularidade perante os órgãos emitentes. 
1.6. Após a conferência e consulta "ON-LINE" do HABILITANET/LICITANET, e se os 
documentos comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será 
declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de 
intenção de interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os 
licitantes a consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET/LICITANET do (s) 
licitante (s) vencedor (es) do lote/item. 
1.6.1. Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITA-NET ao final da disputa de preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-Io e de 05 (cinco) 
dias úteis para encaminhar os documentos via sedex. 
1.6.2. No caso e ocorrência do item 1.6.1, ao final da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos possam 
acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão estar 
conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso haja 
interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se 
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de 
recurso posteriormente. 
1.7. A licitante deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a proposta final readequada e 
os documentos comprobatórios de habilitação (original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou através de exemplares publicados em órgão da 
Imprensa Oficial), sendo que tais documentos deverão ser encaminhados pessoalmente ou 
através do Correio para a sede do SAAE PIUMHI-MG, situada à Praça Zeca Soares, n° 211, 
Centro, Piumhi/MG, CEP 37.925-000, aos cuidados da Pregoeira Maria das Graças Ferreir 
Barros Goulart, Setor de Licitações, observando o prazo do item 8.13 do Edital. 
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1.8. Para fins de habilitação no certame, com o devido cadastramento no 
HABILITANET/LICITAN ET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 

2. DA HABILITAÇÃO 

1 - Para _comprovar sua plena habilitação-.a licitante deverá apresentar no ENVELOPE 
HABILITAÇAO - em apenas uma via, os seguintes documentos: 

1.1 - Cédula de Identidade (no caso de sociedade, de todos os sócios; 

1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

1.1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vlgorí, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, os documentos já 
mencionados acompanhados do documento de eleição de seus administradores; 

1.1.4 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

1.1.5 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Orgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

1.1.6 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador menor nas situações 
previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República , assinada pelo 
representante legal da licitante, conforme modelo constante do Anexo IV. 

O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3° da Le¡ 
Complementar n.° 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos 
impedimentos do § 4° deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá 
apresentar além dos documentos mencionados neste item, a Declaração 
conforme modelo Anexo VI e Certidão Simplificada expedida Junta Comercial 
do Estado comprovando sua condição de ME ou EPP, ou outro documento 
oficial que comprove essa condição. 

O licitante gue apresentar declaração falsa responderá gar seus atos, cível, 
administrativa e genalmente. 

OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, quando especificado em seu corpo. 

1.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

1.2.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
estabelecimento que participará da licitação, 

1.2.2 ~ prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a Prova de 

i NOTA EXPLlCATlVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, 

devidamente registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que 
consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão 
original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND 
- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da 
Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

  

1.2.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida .pelaSecretaria competente do Estado; 

1.2.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

1.2.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

1.2.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nO 

5.452, de 1° de maio de 1943; 

1.2.7- o(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da Receita 
Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, 
ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos 
órgãos emissores, para fins de habilitação. 
1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 
respectivo, observando-se que: 
a) - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b)~ se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
C) - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto 
os documentos da matriz quanto os da filiaiz 
cl) - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

1.2.8 - Na ausência de documentos constantes do item 1, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio 
poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos. 

1.2.9 - O SAAE não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será 
inabilitado. 

1.2.10 - As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e valerão nos prazos 
que lhes são próprios; 

1.3- Qualificação Econômica -› Financeira, será comprovada, mediante a apresentação da 
seguinte documentação: 

Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
juridica com data de expedição não superior a 90 (novena) dias da data da abertura da 
licitação. 

2 NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a ñiial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoajurídica, o direito 
tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada um deles um 
domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o documento de regularidade 

fiscal deve ser apresentado em nome e de acordo com o seu CNPJ. 
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1.4- Qualificação Técnica: 

1.4.1-Apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de 
desempenho anterior que comprove a capacidade para fornecimento de todos os ITENS do 
objeto desta licitação, podendo tal comprovação ser efetuada por O1 (um) ou mais atestados. 

ITEM II E III - COMPUTADOR 

'r O equipamento possui conformidade de compatibilidade do equipamento com o sistema 
operacional fornecido, ou seja, com a da fabricante, na categoria System/Desktop, 
certificação Windows Logo' d Product List para Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10; 

Comprovação de que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de dados 
disponibilizado na Internet que permita obter a configuração de hardware e software 
ofertado, periféricos internos e drivers de instalação atualizados e disponíveis para 
download a partir do n.° de série dos mesmos; 

Nenhum dos equipamentos fornecidos conter substâncias perigosas como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 
(PBBs), éteres difeniI-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) comprovado 
através de certificação emitido por instituição credenciada pelo INMETRO; 

Os equipamentos possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou 
similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO; 

0 Fabricante possuir 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; 

Apresentar documento comprovando que a proponente está apta a comercializar 0 
equipamento ofertado. Será aceito documento do distribuidor autorizada juntamente 
com o documento que ateste esta condição para esta comprovação. Poderá apresentar 
link do fabricante onde consta a condição de parceiro para revenda; 

ITEM IV - SERVIDOR 

É» 

V 

Deverá comprovar conformidade com as normas FCC, CE, UL e IEC 60950;Energy Star 
comprovado através do linkwwwenergystangov; 

Apresentar documento comprovando que a proponente está apta a comercializar o 
equipamento ofertado. Será aceito documento do distribuidor autorizada juntamente 
com o documento que ateste esta condição para esta comprovação. Poderá apresentar 
link do fabricante onde consta a condição de parceiro para revenda; 

Documento do fabricante assumindo o SLA (atendimento e solução), quando for de sua 
responsabilidade ou da assistência técnica autorizada pelo fabricante; 

Apresentar comprovante do fabricante que comprove a compatibilidade com os 

seguintes softwares:   
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Windows Server; 
Linux Red Hat Enterprise; 
Novel SUSE Linux; 
Windows Server Storage; 
VMware vSpnere; 

vv wvv 

OBS: Todos os documentos relacionados no item Qualificação Técnica deverão ser 
devidamente anexadas no aglicativo HABItITANET no campo OUTROS. 

2 - As proponentes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
do SAAE, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de-eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
2.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n0 8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, nos termos do item 8.17, do Título 08, ou submeter o processo à 

Autoridade Competente para revogação. 

3 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório 
competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada 
para sua apresentação. 

4 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 
sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação das referidas cópias, 
na Sessão do Pregão. 

5 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo 

de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

6 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Pregão. 

7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, ou a ausência, 
salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 8.17 do 
título 8. 

8 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

9 - O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
observadas as penalidades cabíveis. 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 03/2017 
PRocEssO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
peIO(a) Sr(a) , RG n° ' SSP- e do CPF n° , 

Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, 
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as .penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

Local e Da ta 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

20 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
pnocesso LICITATÕRIO N° 134¡ 2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

 A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
peIo(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF n° , 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n° 8666/93. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

OBS.: 

1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição 
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AN EXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

d MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS As EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO 

EDITAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
pelo(a) Sr(a) , RG n° SSP- e do CPF n0 J' 
DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da 
Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações 

u pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 
-- 'í incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão 

E' incluidas todas as despesas com, imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, bem como ç Os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, 
encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 

contratada. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

22 
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AN EXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROcEsso LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa 

ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 
pelO(a) Sr(a) , RG n° 5513-_ e do CPF n° , 

DECLARAMOS para todos Os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 

modalidade de pregão, que estamos sob O regime de microempresa Ou empresa de pequeno 

porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO VIII 

MINUTA CONTRATO N° (***)/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito 
Publico, inscrito no CNPJ/MF nO 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na 
Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo Sr°. 
Ódecio da Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento e 
Meio Ambiente, portador da Cédula de Identidade n° 645.658 SSP/MG e CPF n° 236.095.166- 
15, residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por 
SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, da 
Resolução n° 114/2011 e suas alterações , das dema§ normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO N° 03/2017, por 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Sr. 
Odécio da Silva Melo, e a empresa ................... .., inscrita no CNPJ/MF n° .................. .., 
estabelecida na ................. .., representante legal, qualificação(estado civil, profissão, RG, 
CPF, doravante denominado apenas por CONTRATADO, tendo em vista o “resultado do 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, homologado em 42/2017, fica 
justo e contratado sob o regime da Lei n0 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteriores 
alterações, observadas as condições anunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico 03/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

0 objeto do presente Contrato é a contratação de Empresa para a aquisição de 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE SOFTWARE E 
ANTIVIRUS, conforme especificações do Termo de Referencia em Anexo I do edital. 

Item Cód. Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço Preço 
Produto Unitário Total 

SAAE 

I 004196 20 UNID. Anti-virus 
WORRY-FREE BUSINESS 
SECURITY' SERVICES 

II 004689 02 UNID COMPUTADOR: 

Processador 
- Arquitetura x86 de 32/64 bits 
- Processador intel core 17 

- Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e 
FSB de 1.333 MHz 

13:' 
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Memória 
- Instalada 16 GB (2 x 8 GB Dual-Channel) 
- Padrão DDR3 ou superior, clock de 1.600 
MHz; 
- Expansível a 32GB; 
- Deve implementar tecnologia dual-channel; 

Placa-Mãe 
- Deve ser de fabricação própria e exclusiva 
para o modelo ofertado. Não serão aceitas 

soluções em regime OEM ou personalizações; 
- ONBOARD, com arquitetura ATX / BTX ou 

superior e FSB de 1.333 MHz: 
- BIOS Flash ROM com suporte a Flash 

Recovery (4 Mb) e compatível com Plug & Play, 
SMBIDS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0 
- Interface/Controladora de vídeo com 01 (um) 
conector VGA ou DV] e 02 (dois) conector 
DisplayPort, on-board. 
- Controladora de rede Gigabit Ethernet 
10/100/1000BASE-TX com U1 (um) conector 
RJ-45, on-board 
- Controladora de drive com 02 (dois) 
conectores SATA 3.0 (õGb/s) e 01 (um) 
conector SATA 2.0 (3Gb/s) 
- Acompanha: 02 (dois) cabos SATA 
- 01 (um) slot PCI Express x1 ou x4; 
- O1 (um) slot PCI Express x16 
- O4 (quatro) slots de memória DDR3 1.600 
Dual-Channel 
- Conectores traseiros de áudio de entrada 
(MIC / Line-in) e saída (Speaker /Line-out), e 
internos (fone de ouvido e microfone) para a 

parte frontal do equipamento, compatível com 
especificação Audio HD, onboard 
- 04 (quatro) conectores USB na parte frontal 
do gabinete, on-board 
- O4 (quatro) portas USB 3.0 
r 10 (dez) USB, on-board no total sem o uso de 
adaptadores; 

Vídeo' 
- Deve possuir placa de vídeo of-board mínimo 
de 4GB DDR3. 
- Corn mínimo de entradas 1 HDMI e 1 VGA. 

Disco Rígido 
- Armazenamento de 500 GB mínimo. 
- Interface SATA 3.0 (BGb/s), 7.200 RPM e 
Cache de 32 MB 
- Taxa de transferência interna de 100 MB/s 
- Tecnotogia SMART integrada, isto é, o disco 
rigido deve ser capaz de identificar e relatar 
estado de iminência de falha, e, isolar setores 
defeituosos de maneira permanente; 

Drive Multimídia 
- Gravador CD/DVDHPRW 
- Suporte a DVD~+R DL (Dupla Camada) / 
DVDAROM / DVD-RAM 
- CDROM 24x/ DVDROM 8x 

Fontede Energia 
- Possuir eficiência de 85% ou superior a uma 
carga nominal de 50°/o, com tecnologia PFC 
Ativo (Active Power Factor Correction). 
- Fonte de alimentação da mesma marca do 
fabricante do equipamento, com consumo e 
potência de no máximo 260 Watts Real. 
- chaveamento automático Bivolt 110/220 VAC 
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- 50/60 Hz 
- Possui PFC ativo 
- Padrão ATX l BTX ou superior; 
- Total compatibiiidade com a Placa-Mãe e 

componentes fornecidos; 

Gabinete 
- Small Form Factor (SFF) ou Torre. 
- Possui Sistema de Circulação de Ar interno 
com entrada frontal e saída traseira; 
- Possui Speaker interno 
- Possui Conectores frontais: dez portas USB, 
sendo que no mínimo quatro portas deverão 
ser 3.0, pelo menos 2 portas 3.0 deverão estar 
na parte frontal do equipamento. Não serão 
aceitos hubs; 
Deve possuir entrada para microfone e saída 

para fones de ouvido na parte frontal do 

equipamento;  - Possuir local para uso de cadeado para evitar 
acessos indevidos ao gabinete 
- Não será aceito Gabinete tipo monobloco 

(integrado ao monitor); 
- O gabinete deverá ter características “tool 
less", isso é, não há necessidade de uso de 
ferramentas para: abertura do gabinete e 
remoção de disco rígido, unidade óptica e 
unidade de disquete. Não serão aceitas 
adaptações, tais como o uso de parafusos 
recartilhados. 
- O gabinete bem como todos os seus 
componentes internos devem estar em 
conformidade com o padrão internacional 
RoHS. 
- Possuir 4 tipos de ferramentas de diagnóstico 
de falha de boot e componentes de hardware e 
software que facilitem o serviço de avaliação e 
serviço de suporte, quando necessário e 

convocado, conforme abaixo: 
1) LEDs no painel frontal do gabinete com 

 combinação de sinais para diagnóstico de 
'SI 

'W 

TWT-q¡- «ar -. 

falhas de componentes de hardware como: 
_ processo de préboot P.0.S.T (Power-on self-  test), BIOS, processador, placa-mãe, memória 

RAM, placa de vídeo, disco rígido, USB e 

entrega de sistema operacional; 
2) Combinações de Codigos de "Beeps" que 
sinalizem informações prévias de falha de boot 
de componentes de hardware; 
3) Grupos de Mensagens de Erro na tela do 
monitor que sinalizem informações prévias de 
falha de boot de componentes de hardware; 
4) Opção de ferramenta de diagnóstico, 
funções de testes rápidos e identificação de 
problemas dentro da BIOS para no minimo 
drive de disco e boot. 

Monitor de_ Vídeo Colorido 
- Tela plana de 23"(polegadas) LED do mesmo 
fabricante do equipamento, devendo seguir o 
mesmo padrão de cores do gabinete, não será 
aceito regime OEM, mantendo os mesmos 
padrões de garantia do gabinete; 
- Resolução WXGA+ (1600x900) 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 mm 
- Contraste Estático de 1000:1 
- Luminãncia de 250 cd/mz 
- Tempo de resposta de 5 ms 
- Possui Controles Digitais para todos os 
ajustes (brilho, contraste, tamanho, posição  
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horizontal e vertical da tela) 
- Seletor de tensão automático AC 100/240V - 

50/60Hz; 
- Devem possuir regulagem de altura 

Teclado 
- Enhanced Brasil^ABNT2, 104 teclas 

- Possui Apoio Ergonõmico 
- Interface de conexão USB; 
- Teclado do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete 

Dispositivo Apontador 
- Mouse óptico com resolução de 800 DPI 
- 3 botões com scroll 
- Tamanho padrão para desktop 
- Interface de conexão USB 

- Acompanha Mouse-Pad; 
- Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter 
os mesmos padrões de cores do gabinete; 

Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado e 
Mouse da mesma cor e do mesmo 
fabricante; 
Sistema Operacional Windows 10 Pro 
- Idioma Português - Brasil 
- Última versão disponível quando da entrega 
do equipamento, com todas as Atualizações 
Críticas instaladas 
- Deve estar Ativado e pronto para utilização 

pelo usuário 
- Licença de utilização da Microsoft; 

Softwares 
» Acompanha Softwares e Drivers necessários à 

perfeita configuração e operação dos 
dispositivos instalados no equipamento 
(mouse, vídeo, discos,pIacas, etc), compatíveis 
corn o sistema operacional fornecido, incluindo 
manuais e mídias de instalação para cada 
unidade de equipa mento fornecida 
- Todos os softwares que acompanham este 
equipamento devem possuir as respectivas 
mídias de CD-ROM e/ou Disquetes de 
Instalação, bem como Certificado de 
Autenticidade 
- Todos os softwares devem estar instalados e 

integrados ao Sistema Operacional, prontos 
para utilização pelo usuário; 

Descrição Técnica 
Relacionar fabricante, marca e modelo do 
equipamento e seus acessórios, anexando 
documentação comprobatória das informações 
e suas respectivas páginas na proposta do 
licitante; 

Confiabilidade e Certificados 
- Não serão aceitos equipamentos fora de 
linha, mesmo que ainda estejam disponíveis 
comercialmente no mercado; 
- O fabricante do equipamento deverá ter o 

nome presente na lista do conselho (Board) de 
tecnologia do site DMTF 

http://www.dmtf.org/about/Iist 
- Certificação EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) na 
classificação Gold, do equipamento ofertado, 
disponível através do link 
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httpz/lwwwepeatnet; 
- A proponente deverá apresentar documento, 
específico para este processo licitatório, em 
papel timbrado, declarando que a mesma 
possui credenciamento do fabricante para 
fornecimento do produto; 
- A proponente deverá apresentar documento 
informando que a fonte suporta a configuração 
máxima do equipamento ofertado; 
Devem ser atendidos todos os itens deste 
anexo, sob pena de desclassificação: os 
requisitos mínimos obrigatórios, a sequência 
dos. itens e o formato desta especificação. 

III 004190 10 UNID. Computador: 

Processador 
- Arquitetura x86 de 32/64 bits 
- Processador intel core 15 

- Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e 

FSB de 1.333 MHz 

Memória 
-Instalada 16 GB (2 x 8 GB Dual-Channel) 
- Padrão DDR3, clock de 1.600 MHz; 
- Expansível a 32GB; 
- Deve implementar tecnologia dual-channel; 

Placa-Mãe 
- Deve ser de fabricação própria e exclusiva 
para o modelo ofertado. Não serão aceitas 
soluções em regime OEM ou personalizações; 
- ONBOARD, com arquitetura ATX / BTX ou 
superior e FSB de 1.333 MHz: 
- BIOS Flash ROM com suporte a Flash 

Recovery (4 Mb) e compatível com Plug & Play, 
SMBIOS 2.3.1, ACP! 2.0, WFM 2.0 
- Interface/Controladora de vídeo com 01 (um) 
conector VGA ou DVI e 02 (dois) conector 
DisplayPort, (nn-board. 
- Controladora de rede Gigabit Ethernet 
10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector 
RJ-4S, on-board 
- Controladora de drive com 02 (dois) 
conectores SATA 3.0 (õGb/s) e 01 (um) 
conector SATA 2.0 (3Gb/s) 
- Acompanha: 02 (dois) cabos SATA 
- 01 (um) slot PCI Express x1 ou x4; 
- O1 (um) slot PCI Express x16 
- 0.4 (quatro) slots de memória DDR3 1.600 
Dual-Channel 
- Conectores traseiros de áudio de entrada 
(MIC / Line-in) e saída (Speaker /Line-out), e 
internos (fone de ouvido e microfone) para a 
parte frontal do equipamento, compatível com 
_especificação Audio HD, on-board 
- D4 (quatro) conectores USB na parte frontal 
do gabinete, on-board 
- 04 (quatro) portas USB 3.0 
« 10 (dez) USB, on-board no total sem o uso de 
adaptadores; 

Disco Rígido 
~ Armazenamento de S00 GB mínimo. 
- Interface SATA 3.0 (ôGb/s), 7.200 RPM e 
Cache de 32 MB 
- Taxa de transferência interna de 100 MB/s 
- Tecnologia SMART integrada, isto é, o disco 
rígido deve ser capaz de identificar e relatar 
estado de iminência de falha, e, isolar setores 
defeituosos de maneira permanente; 
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Drive Multimídia 
- Gravador CD/DVD-+RW 
v Suporte a DVD-+R DL (Dupla Camada) l 
DVD-ROM / DVD-RAM 
- CDROM 24x/ DVDROM 8x 

  

Fonte de Energia 
- Possuir eficiência de 85% ou superior a uma 
carga nominal de 50%, com tecnologia PFC 

Ativo (Active Power Factor Correction). 
- Fonte de alimentação da mesma marca do 
fabricante do equipamento, com consumo e 
potência de no máximo 260 Watts Real. 
- chaveamento automático Bivolt 110/220 VAC 

- 50/60 Hz 
- Possui PFC ativo 
- Padrão ATX] BTX ou superior; 
- Total compatibilidade com a Placa-Mãe e 

»N componentes fornecidos; 

Gabinete . 

- Small Form Factor (SFF) com volume de até 

12.000 :m3, 
- Possui Sistema de Circulação de Ar interno 
com entrada frontal e saída 

traseira; 
- Possui Speaker interno 
- Possui Conectores frontais: dez portas USB, 
sendo que no minimo quatro portas deverão 
ser 3.0, pelo menos 2 portas 3.0 deverão estar 
na parte frontaldo equipamento. Não serão 

aceitos hubs; 
Deve possuir entrada para microfone e saída 
para fones de ouvido na parte frontal do 

equipamento; 
- Possuir local para uso de cadeado para evitar 
acessos indevidos ao gabinete. 
- Não será aceito Gabinete tipo monobloco 
(integrado ao monitor); 
- O gabinete deverá ter características "tool 
less", isso é, não há necessidade de uso de 
ferramentas para: abertura do gabinete e 

,W remoção de disco rígido, unidade óptica e 
unidade de disquete. Não serão aceitas 
adaptações, tais como o uso de parafusos 
recartilhados. 
- O gabinete bem corno todos os seus 
componentes internos devem estar em 
conformidade corn o padrão internacional 
RoHS. 
- Gabinete com volume de até 12.000 cm3, 
permitindo a utilização na posição horizontal e 
vertical sem comprometer os componentes 
internos e o funcionamento do computador. 
- Possuir 4 tipos de ferramentas de diagnóstico 
de falha de boot e componentes de hardware e 

software que facilitem o serviço de avaiiação e 
serviço de suporte, quando necessário e 

convocado, conforme abaixo: 
1) LED5 no painel frontal do gabinete com 
combinação de sinais para diagnóstico de 
falhas de componentes de hardware como: 
processo de préboot P.0.S.T (Power-on self- 
test), BIOS, processador, placa-mãe, memória 
RAM, placa de vídeo, disco rígido, USB e 

entrega de sistema operacional; 
2) Combinações de Códigos de “Beeps" que 
sinalizem informações prévias de falha de boot 
de componentes de hardware; 

u. 

i¡ 
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3) Grupos de Mensagens de Erro na tela do 
monitor que sinalizem informações prévias de 
falha de boot de componentes de hardware; 
4) Opção de ferramenta de diagnóstico, 
funções de testes rápidos e identificação de 
problemas dentro da BIOS para no mínimo 
drive de disco e boot 

...-77 . 

Monitor de Vídeo Colorido 
- Tela plana de 19.5" (polegadasmodendo 
chegar a 21"(polegadas) LED do mesmo 
fabricante do equipamento, devendo seguir o 
mesmo padrão de cores do gabinete, não será 
aceito regime OEM, mantendo os mesmos 
padrões de garantia do gabinete; 
- Resolução WXGA+ (1600x900) 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 mm 
- Contraste Estático de 100011 
- Luminãncia de 250 cd/m2 

/N - Tempo de resposta de 5 ms 
- - Possui Controles Digitais para todos os 

ajustes (brilho, contraste, tamanho, 
posição horizontal e vertical da tela) 
- Seletor de tensão automático AC 100/240V - 

50/60Hz; 
- Devem possuir regulagem de altura 

Teclado 
- Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas 
- Possui Apoio Ergonômico 
- Interface de conexão USB; 
-Teclado do mesmo fabricante da CPU e 

as: manter os mesmos padrões de cores do 

_- gabinete 

f: Dispositivo Apontador 
« Mouse óptico com resolução de 800 DPI 
- 3 botões com scroll 
- Tamanho padrão para desktop 
- Interface de conexão USB 

- Acompanha Mouse-Pad; 
- Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter 

»N os mesmos padrões de cores do gabinete; 

Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado e 
Mouse da mesma cor e domesmo 
fabricante; 
Sistema Operacional Windows 10 Pro 
- Idioma Português - Brasil 
- Última versão disponivel quando da entrega 
do equipamento, com todas as 
Atualizações Críticas instaladas 
- Deve estar Ativado e pronto para utilização 
pelo usuário 
- Licença de utilização da Microsoft; 

Softwares 
ç - Acompanha Softwares e Drivers necessários à 

n» perfeita configuração e operação dos 
E** dispositivos instalados no equipamento 

- (mouse, e vídeo, discos, placas, etc), 
t compatíveis com o sistema operacional 
n; fornecido, incluindo manuais e mídias de 
' instalação para cada unidade de equipamento 

fornecida; 
- Todos os softwares que acompanham este 
equipamento devem possuir as respectivas 
mídias de CD-ROM e/ou Disquetes de 
Instalação, bem como Certificado de 
Autenticidade; 
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- Todos os softwares devem estar instalados e 

integrados ao Sistema Operacional, prontos 
para utilização pelo usuário; 

 :É 
»a 

Descrição Técnica 
Relacionar fabricante, marca e modelo do 
equipamento e seus acessórios, anexando 
documentação comprobatória das informações 
e suas respectivas páginas na proposta do 

licitante; 

VWVWVET' Confiabilidade e Certificados 
- Não serão aceitos equipamentos fora de 
linha, mesmo que ainda estejam disponíveis 

comercialmente no mercado; 
- O* fabricante do equipamento deverá ter o 
_nome presente na lista do conselho (Board) de 
tecnologia do site DMTF 

http:Hwww.dmtforg/about/list 
!N - Certificação EPEAT (Electronic Product 

Environmental Assessment Tool) na 
classificação Gold, do equipamento ofertado, 
disponível através do link 
http://www.epeat.net; 
- A proponente deverá apresentar documento, 
específico para este processo licitatório, em 
papel timbrado, declarando que a mesma 
possui credenciamento do fabricante para 
fornecimento do produto; 
- A proponente deverá apresentar documento 
informando que a fonte suporta a configuração 
máxima do equipamento ofertado; 
Devem ser atendidos todos os itens deste 
anexo; sob pena de desclassificação: os 
requisitos mínimos obrigatórios, a sequência 
dos itens e o formato desta especificação. 

1V 004191 01 UNID. SERVIDOR 
In» 

a: p. 

Gabinete 
Tipo Rack minimo de 1U; 
Deverá ser fornecido kit de trilhos do mesmo 
fabricante do equipamento ofertado, para  fixação dos equipamentos em rack 19 

polegadas; 
Os trilhos devem permitir o deslizamento do 
equipamento a fim de facilitar a manutenção; 
Possuir fonte de minimo 495W, redundantes e 
hotswap. Deverá entregar 2 (dois) cabos de 
energia, padrão NBR 14136; 
Por questões de eficiência, a fonte utilizada 
neste servidor deve constar no 80 PLUS 

Certified Power Supplies and Manufacturers, 
publicado no 
site“httpz//www.plugloadsolutionscom", em 
nome do próprio fabricante do equipamento, na 

categoria 80Pius Platinum; 
Possuir ventiladores redundantes e 

Hotswap/Hotplug; 
Possuir minimo 8 (oito) baias para discos; 
Possibilitar a instalação de discos SATA, SAS, 

SAS Near Line e SSD; 
Possuir tecnologia para retirada/inserção de 
partes e peças sem utilização de ferramentas; 
Deverá suportar mínimo 2 

(dois) processadores; 
Possuir mínimo 24 (vinte e quatro) slots de 
memória e suportar frequência de 1600 MHz, 
1866 MHz e 2133 MHz, possibilitando a 

expansão de até 768 (setecentos e sessenta e 
oito) GB de memória com a inclusão do 
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COMISSÃO os cremação 
segundo processador; 
Possuir mínimo 2 (dois) slots PCIe 3.0; 
Possuir placa de vídeo com mínimo de 16MB de 

memória; 
Possuir 4 (quatro) portas USB externa; 

Possuir 2 (duas) portas VGA, sendo 1(uma) 
frontal e 1(uma) traseira; 
Possuir instalado, no mínimo, 1 (um) 
processador com 6 (seis) núcleos cada, 6 

threads e litografia de máximo 22nn; 
A frequência de clock, por processador, deverá 
ser de no mínimo 1.9 GHz e 15Mb de cache 
Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 

bits e AVX 2.0; 
Deve implementar Hardware-Assisted CPU 

Virtualization; 
Deverá possuir minimo de 16 (dezesseis) GB de 
memória em módulos de 8GB. LRDIMM ou 
RDIMM, frequência mínima de 2133MHz e ECC 

*Vw-sT-*w-¡zs 

cj (correção de erros). Slots DIMM's deverá suportar as tecnologias 
ECC (correção de erros), Mirroring 
(espelhamento) de memória e suportar 
memória de spare; 
Deverá possuir 01 (uma) controladora de disco 

padrão SAS; 
Recurso de RAID de discos, implementado pelo 
hardware da controladora, suportando no 
mínimo RAID O e 1. Não será aceito RAID via 

software; 
Possuir canais suficientes para controlar a 

quantidade de discos suportada pelo 
equipamento, permitindo que eventuais 
acréscimosde área em disco sejam feitos 
apenas pela inserção de discos fisicos; 
No mínimo 2 (dois) discos, corn as seguintes 
características: 

c Capacidade mínima de 300 GB cada 
disco; 

W_ - Os discos deverão ter perfil de 2,5 

na» polegadas; 
o Padrão SAS; 
o Hot Swap ou Hot Plug; 

Velocidade mínima de 10.000 RPM; 
o Taxa de transferência de dados 

minima de 12 Gb/s; 
o Tecnologia de pre-falha S.M.A.R.T. 

(Self Monitor Analysis Report Test); 
o Todos os discos deverão ser instalados 

no gabinete do próprio servidor, não 
sendo aceitas gavetas de expansão 
externas para o atendimento à 

capacidade minima requerida; 
No minimo 4 (quatro) discos, com as 

seguintes características: 
o Capacidade mínima de 1TB cada disco; 
o Os discos deverão ter perfii de 2,5 

polegadas; 
Padrão NEAR LINE sAs; 
Hot Swap ou Hot Plug; 
Velocidade mínima de 7.200 RPM; 
Taxa de transferência de dados 
mínima de 12 Gb/s; 

o Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T. 
(Self Monitor Analysis Report Test); 

Todos os discos deverão ser instalados 
no gabinete do próprio servidor não sendo 
aceitas gavetas de expansão externas para o 
atendimento à capacidade mínima requerida; 
Deverá possuir unidade DVD ROM, SATA, 

t.) 
LM 

32 



Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
!icitacocsúñsaat- iuml¡¡.ctn¡i1.lir (ÍNPJ: 23.7S2.8i6¡l)0i)1-¡0 

,Xulsirquin Àlunicipu¡ (Lui 1035/90) Praça Zeca Soares. 211 - .STQES-(líãli Piiütii-¡l/Prü; ~ "fcltefzix 37-3371-1332 

comissão os Licitação 
interna. 
Deverá possuir 1 'uma) placa _de rede corn 4 
portas de 1Gbps c da, podendo ofertar placas 

on board; 
Sistema Operacionallwindows Server 2012 R2, 
Standard Edition, instalado em fabrica, em 

regime de OEM;  
Software de gerenciamento do mesmo 

fabricante ou de fabricação para uso exclusivo 
do fabricante do servidor com as seguintes 
ca ra cterísticas: 
0 Servidor ofertado deverá possuir recurso 
para monitorar; no minimo, os discos rígidos, a 

memória e a CPtjJ, por meio de limites de 
normalidade que ipossam ser definidos pelo 
usuário, e informar quando houver o 
funcionamento for dos valores de normalidade 

pré-definidos por meio de notificações de 
alertas. Tai recurs. poderá se apresentar na 
forma de "display", LED, alerta sonoro ou outro 
dispositivo que avis . da falha; 
- O Servidor ofeado deverá possuir uma 
interface Ethernet \xclusiva e dedicada com 

interface R$45 nara gerenciamento do 
equipamento; i. 

Deverá ser forneido um software de 
gerenciamento que permita a utilização de 
interface web e de linho. de comando 

-O equipamento ofertado deverá 
possuir recurso de gerenciamento 
compatível com o padrão !PMI 2.0 

(Intelligent Plàtform Management 

 

 J 

Interface) La_ que¡ possibilite o 
gerenciamento remoto por meio de 
controladora d - gerenciamento 
integrada com port RJ~45 dedicada; 

- A controladora cl* gerenciamento 
integrada :deverá suportar as 

seguintes caracteristic _sz 

- Compatível com os protocolos de 
criptografia SSL para acesso a 
console WEB; ,X - Deve permitir controle remoto por 
meio de Chaveador K M mesmo 
quando o sistema operacional 
estiver inoperante; 

- Deve. informar o statüs do 
equipamento indicando 
componentes com falha e 
notificando via e-mail ou trap 
SNMP; 

Deve possuir 
- emulação de midia virtual; 
- Deverá ser possivel a inicialização 

(boot) do servidor por meio de 
mídia instalada na unidade de 

DVD física; 
- Capacidade de monitorar o 

consumo de energia do servidor; 
Deve permitir desligar e reiniciar o servidor por 
meio do console de gerenciamento, mesmo em 
condições de indisponibilidade do sistema 

operacional; 
Deverá comprovar conformidade com as 
normas FCC, CE, UL e IEC 60950; 

Energy Star comprovado através do 

linkwwwenergystangov; 
Apresentar documento comprovando 

que a proponente, está apta a 
comercializar o equipamento ofertado. 
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n: ou 

comssao oe LtcrrAçAo 
Será aceito documento do distribuidor 
autorizad_a juntamente com o 
documento que ateste esta condição 
para esta comprovação. Poderá 
apresentar link do fabricante onde 
consta a a condição de parceiro para 
revenda; 
Documento do fabricante assumindo o 

SLA (atendimento e solução), quando 
for de sua responsabilidade ou da 
assistência técnica autorizada pelo 
fabricante 
Apresentar comprovante do fabricante 
que comprove a compatibilidade com 
os seguintes softwares: 

o Windows Server; 
o Linux Red Hat Enterprise; 
o Novel SUSE Linux; 
o Windows Server Storage:  VMware vSphere; 

Todos os equipamentos de 
Hardware fornecidos neste 
item do edital deverão 
possuir garantia do fabricante 
seguindo a5 seguintes regras: 

o Período de garantia: 36 
meses 

o Tempo de atendimento on- 
site: até 2 (dois) dias úteis: 
Intervalo de cobertura: 24 x 

7 7 (24 horas por dia, 7 dias 
'i por semana); 

Os serviços de garantia de 
funcionamento deverão ser 
realizados pelo fabricante 
e/ou empresa por ele 
autorizada e o prazo de 
garantia contará a partir da 
data do faturamento do 

equipamento; 
Para garantir maior 
disponibilidade de uso aos 

,Á equipamentos ofertados além 
- das características descritas 

nos itens acima os serviços 
de garantia deverão incluir: 

o O fabricante deverá 

disponibilizar acesso por 
' telefone (24 horas por dia, 7 

dias por semana - inclusive 
feriados - 365 dias por ano) 
para os membros da equipe 
de TI uma Central de 
Atendimento onde deverá 
haver especialistas técnicos 
capazes de ajudar na 
assistência para reparo de 
problemas de hardware e 

E? 

in 

 software no idioma 

português; 
e O suporte telefônico, 

preferencialmente em 
português, deverá buscar 
equacionar os eventuais 
problemas remotamente sem 
prejuízo dos prazos de 
atendimento on-site 
estabelecido termo de 

referência; 
o Na tentativa de abreviar o 
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CÔMISSÃQ oe LICITÀÇAO 
tempo de indisponibilidade do 
equipamento a Central de 
Suporte Telefônico deverá; 

o Disponibilizar um Analista 
Técnico capaz de interagir 
com o cliente de modo a 

obter informações 
relacionadas ao incidente 

para: 

identificar mensagens de erros 
recebidas, analisar histórico de 
ocorrência, apurar procedimentos 

' realizados pela equipe de TI; 
L o Executar procedimentos com o 

É objetivo de diagnosticar problemas. 
k o Quando não resolvido o problema 

remotamente, deverá ser feito 
envio de técnicos certificados para 

/w o local de instalação da máquina 
para suporte do mesmo, 
observando os prazos de 
atendimento e solução previstos 
neste Termo; 

V 004690 01 UNID Impressora Jato de Tinta Térmico, Plotter 
A1 

Funções: Imprimir 

Especificações de velocidade: 
Tempo de impressão de imagem colorida ISO 
N5 (ótimo, métrico papel acetinado A1): 

16,3 minutos/página 
Tempo de impressão de imagem colorida ISO 
NS (normal métrico papel acetinado A1): 9,3 
minutos/página 
Tempo de impressão de imagem colorida ISO 
NS (rascunho, papel coated A1): 1,3 

minutos/página 
Tempo de impressão de imagem coiorida ISO 
NS (normal métrico papel coated A1): 4,1 

.s. 
nr minutos/página 

É: ;N Tempo de impressão de desenhos lineares 
" (economode, A1 papel comum): 70 

à” segundos/página 
Velocidade de impressão de desenhos lineares 
(economode, A1 papel comum): 40 impressões 
A1 por hora 

Memória, padrão: 256 MB 

Especificações técnicas 
Qualidade de impressão (melhor) 
Cor: Até 1200 x 1200 dpi otimizados 
Preto e branco: Até 1200 x 1200 dpi 
otimizados de 600 x 600 dpi de entrada e 

otimização para papel fotográfico selecionado 

Tecnologia de impressão: 
Jato de Tinta Térmico 

Número de cartuchos de impressão: 
4 (ciano, magenta, amareio, preto) 
Tipos de tinta: 
Baseado em tinta (C, M, Y) 
baseado em pigmentos (K) 

Precisão de linha: 
i0.1°/o _ 

Densidade óptica _máxima (preto) 
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CGMISSÃÕ oe LICITAÇÃO 

8 à: L min/2,10 D 
(Com mídia fotográfica brilhante de secagem 
instantânea HP Premium e tintas HP originais.) 

Manuseio de papel 

Manuseio de impressões acabada: 
alimentação de rolo; cortador automático. 

Tipos de mídia suportados: 
Papéis comuns e revestidos (comum, 
revestido, revestido de gramatura alta, 
reciclado, simples, branco brilhante), papéis 
técnicos (papel vegetal, vellum), filme 
(transparente, fosco), papel fotográfico 
(acetinado, brilhante, semibriihante, premium, 
polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno) 

Gramaturas de mídia, recomendado: 
60 a 280 g/mz (rolo/alimentação manuaI);60 a 

220 g/m? (bandeja de entrada) 

Formatos padrão dos suportes (rolos 
métricas): 
Larguras de 210 a 610 mm;rolos de 279 a 610 
mm 

Tamanhos de mídia, personalizados: 
Bandeja de entrada: 210 X 279 a 330 x 482 
mmmlimentação manual: 330 X 482 a 610 x 
1897 mm;roIo: 279 a 610 mm 

Diâmetro externo do rolo: 
100 mm 
Espessura da midia: 
Ate' 11,8 milímetros 

Conectividade, padrão: 
Fast Ethernet (IOOBaSe-Txcertificado para USB 
2.0 de alta ve|ocidade;Wi-Fi 

Eficiência de energia: 
qualificado pela ENERGY STAR® 

Garantia: 
Garantia limitada de 1 ano para o hardware 

Conteúdo da caixa: 
a Impressora A1; cabeçote de impressão; 

cartuchos de tinta introdutórios; eixo; guia de 
referência rápida; pôster de configuração; 
software de inicialização; cabo de alimentação. 

Software incluído: 
Cd com drivers para Windows 7, 8 e 10. 

VI 004193 O1 UNID.. impressora multifuncional jato de tinta 
colorida 

oTecnologia de Impressão: Jato de Tinta 

::Função Cópia: Sim 

oFunção Scanner: Sim 

-Função Fax: Sim 

»Impressão Colorida: Sim 

olmpressão Frente e Verso: Sim 
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na comssao os Licitação 
ocópia Frente e Verso: Sim 

' vconectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, usa 
2.0 
-Velocidade Max de Impressão: 35ppm 
Resolução Máxima de Impressão: 
6000x1200dp¡ 
oMemória: 256 

»Capacidade Bandeja de Entrada: 250 x 2 

-Capacidade Bandeja de Saída: 50 folhas 

Capacidade Alimentador Automático: 30 

folhas ~ 

-Tamanho de Papel: A3, A4 210 x 297 mm, 
Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm 

-Tamanho Max do Original para Cópia: A3 

-Capacidade minima de impressão mensal 
(pags/mês): 26000 

Capacidade Recomendada mensal 
(pags/mês): 1500 

-Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac 
OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, 
windows XP 

-Alimentaçãoc 110 V 

-Itens Inclusos: Cartucho Amarelo, Cartucho 
Ciano, Cartucho Magenta, Cartucho Preto, Cd 

Instalação c] Manual, Guia Rápido de 
Instalação, Manual do usuário 
Dimensões sem caixa (L x A x P): 55,3 x 43,3 

x 31cm 
VII 004357 01 UNID. Licença de uso backup exec Server ed win 

1 server Onpremise standard 
License + essential maintenance 
Bundle initial 3õmo corporate 13670-m0032~br 

VIII 004195 16 UNID. Licenças de uso Officestandard 2016 SNGL 

OLP PT BR. 
IX 004355 06 UNID. Licenças de uso Windows 8.1 PRO SNGL 

OLP Com opção de downgrade para o Win 7 

PT BR. 
X 004356 20 UNID. Licenças de uso WinSvrCAL 2012 SNGL 

OLP NL DvcCAL R18v04277 

XI 004153 01 PÇ. Rack 

Rack fechado padrão 19" com 800mm de 
largura, 24U de altura e profundidade de 

1000mm; 
Fornecer todos os acessórios necessários para 

plena utilização do rack; 
Deve ser fornecido na cor preta; 
Deve atender as 

ANSI/EIA 
partes 1 e 7; 
O equipamento deve ser totalmente 
desmontável para facilitar a montagem e o 

transporte; 
A estrutura deve ser em aço SAE 1010/1020 
de 2 mm; 
Deve possuir porta frontal em aço SAE 
1010/1020 de 1,2 mm, com perfurações 
hexagonais (tipo Colmeia), com indice de 
ventilação superior a 71%; 

especificações 
RS-310-D, IEC297»2/D/N41494 
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comssÃo pe LICITAÇÃQ 

  
Deve possuir porta ou tampa traseira em aço 
SAE 101011020 de 1,2 mm, com perfurações 
hexagonais (tipo Colmeia), com índice de 
ventilação superior a 71“/o; 
As portas devem possuir fechaduras 
escamoteáveis com sistema automático de 
destrave; 
Deve.ser fornecido com tampas laterais lisas 
em aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm, removiveis 
anavés de fechos rámdos, coni opção para 
colocação de fechadura; 
O teto deve estar preparado para instalação de 
kit de ventiladores, tipo bandeja; 
Deve possuir planos de montagem frontal e 
traseiro, galvanizados, antiestéticos e 

numerados de 1 a 24U; 
Deve possuir 2 guias de cabos verticais em aço 
SAE 1010/1020 # 1,0 mm, com anéis internos 
em termoplástico de alto impacto, nas 
dimensões de 44U x 95 mm x 70 mm (A x L x 
P), sendo fixadas na parte frontal do Rack; 
O teto e a base do Rack devem ter abertura 
para entrada e saída de cabos, e tampas 
removiveis; 
A estrutura do Rack deve possuir terminais de 
aterramento; 
Deve ser fornecido com pés niveladores e 
rodízios, sendo 02 com travas e 02 sem travas; 
Deve ter grau de proteção IP 20; 
O Rack deve possuir pintura micro epóxi na cor 
preta RAL 9004; 

ACESSÓRIOS 
Par de guias verticais de 24U compatível com o 
rack disponibilizado; 
Kit de ventilação com no mínimo 02 (dois) 
ventiladores com ruído máximo de 30clB/A. 
Tomada deve possuir conector no padrão da 
norma NBR 14136. Tensão de trabalho: Bivolt; 
Kit com. 50 porcas gaiolas utilizadas para 
fixação de equipamentos aos planos de rack 
com furos de 9x9 mm; 
Gaiola em aço SAE107 bicromatizado e porca 
M5 em aço SAE1010/1020 bicromatizado; 
Parafuso philips niquelado M5 x 16 mm com 
duas arruelas sendo uma fixa e outra de 
pressão. Tipo de cabeça: redonda tipo panela 
com base chata. Possuir fenda do tipo Philips 
no parafuso; 
02 (duas) PDUs com o minimo de 12 (doze) 
conectores de entrada tipo NBR 14136. 
Corrente suportada: 16A. Tensão de trabalho: 
Bivolt; 

INSTALAÇÃO 
O fornecedor é responsável pela montagem do 
rack nas instalações do SAAE de PIUMHLMG. 

XII 004194 18 UNID. Nobreak 

-Capacidade de Potência de Saída: 825 Watts / 
1500 VA' 
o Potência Máxima configurável: 825 Watts j 
1500 VA 
-Tensão nominal de saida: 115V 
-Eficiência em carga total: 92.0% 
«Freqüência de Saida (sincronizada com rede 
elétrica): 60Hz +/- 3 Hz 
"Fator de Crista: 0,125694444444444 
eTopoIogia: Line interactive 
- Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada 
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CGMISSÂÕ oe LIcrrAÇÃo 
- Conexões de Saída: (8) NBR 14136 (Bateria 
de Reserva) 
-Eficiência com Meia Carga: 93.0% 
- Tensão nominal de entrada: 115V, 220V 
-Frequência de entrada: 60 Hz 
-Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 

- Comprimento do Cabo: 1, 83 metros 
-Intervalo de tensão de entrada ajustável para 
as principais operações: 95 - 140 / 185 - 260V 
*Corrente Máxima de Entrada: 12a 

o Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido 
livre de manutenção, a prova de vasamento 
-Tempode recarga tipico: 12 hora(s) 
-Cartucho de substituição de bateria: 24008 
- Quantidade de RBCT": 2 
o Eficiência no Funcionamento da 
o Bateria: 80.00% 
Comunicação B: Gerenciamento 
-Painei de controle: Display de LED status com 
indicadores para On line, Troca de bateria e 
Falha no cabeamento 
o Alarme sonoro: Soar alarme quando na 
bateria distinto de pouca bateria, tom de 
alarme continuamente sobre carregado 
Proteção contra surtos e filtragem 
-Classe de surto de energia: 80 Joules 
-Cor: Preto 

XIII 004691 U1 UNID. Receptor GNSS L1L2 RTK (especificação 
mínima) . 

Totalmente integrado e licenciado com no 
mínimo 120 canais; 

habilitado para rastrear GPS (L1/L2/L2C/L5), 
GLONASS (L1/L2)e SBAS; 
antena integrada com 
multicaminhamento; 
suporta sistema RTK UHF e GSM, memória 

interna de 256 MB + 4 GB SD Card; 
Precisão estática Horizontal de 5mm + 0,5 ppm 
e Vertical de 10mm + 0,5 ppm; 
Precisão RTK Cinemática Horizontal de 10mm 
+ 1 ppm e Vertical de 20mm + l ppm; 

Interface/comunicação com cabo USB, 
Bluetooth e Wifi; rádio interno de até 2W; 
deverá possuir impermeabilidade contra água e 

poeira e suportar quedas de 2 metros de altura 
sobre concreto; 

rádio interno: base nivelante com prumo ótico; 
adaptador para base nivelante; 
rádio externo UHF 25W; 
tripé de bastão GPS Alumínio; bastão GPS 2,60 
metros; 

tripé de alumínio para Estação Total; 
Coletor de Dados RTK e receptor GPS 

irlcorporado; Sistema operacional Windows 
Mobile, Memória RAM 256 MB, Cartão Micro 
SD de 2GB, Display colorido, Câmera digital, 
Bluetooth, Transmissão de dados e telefone via 
GSM/GPRS, Índice de proteção lP65, soñware 
licenciado para coleta de dados RTK que 

permite a visualização do levantamento em 
tempo real. software em português; 
Manual de uso; 

supressão de 
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Maleta de transporte para todos os 

equipamentos; 
2 baterias para receptor GPS Ll/L2, carregador 

bivolt de bateria de receptor GPS Li/LZ. Todos 

os softwares e equipamentos deverão ter suas 

licenças .devidamente ativas para o uso. 

Treinamento para uso dos equipamentos no 

município do comprador e suporte técnico 

gratuito por no mínimo 6 meses. 

Cláusula Terceira:- no PREÇO, DA VIGÊNCIA E oos RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

I - Os preços ofertados peIa(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são os 
constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva 
classificação, e neles já estão inclusos todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, descarga dos produtos, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, 
leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou 
indiretamente incidirem sobre a CONTRATADA; 
II- Da Vigência: O prazo de vigência do contrato será de ............. .., iniciando-se na data 
de ............ ../ ...... ../ ...... .. e encerrando-se na data de ..... ../ ..... ../ ..... .., contados após 
assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer 
tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante 
termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será, 
cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

III - Da dotação orçamentária: Décimm- As despesas decorrentes do presente contrato, 
correrão à conta da dotação orçamentária consignada no Programa 17.122.0021.2165 e 
Elementos 3.3.9039 e 44.90.52, do orçamento do SAAE em vigor, segundo o novo Plano 
de Classificação Funcional Programática, e.demais disposições contidas na Lei nO 4.320/64, em 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 10, do art. 
18, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade com o edital Pregão Eletrônico 03/2017- 
Termo cle Referência Anexo I. 

Cláusula Quintin- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO 
CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de conformidade com 
o edital Pregão Eletrônico 03/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sexta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO E 

DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento/prazo de entrega e_ as penalidades estão de conformidade com o 
edital Pregão Eletrônico 03/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sétima:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
dos equipamentos, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa Matrícula nO 

4D 



'seara : 

Serviço Autónomo de Água e Esgoto 
' licitacocsftñsaaepi um liixonLm CNPJ: 23.7823¡ 6/000 l -10 

:tularquin A-íunicipail (Lei !035/90) Praça Zeca Soares. 21 l *EMS-HDD PEI @lili/NEI w Telefax 57-33714332 

CGMISSÃG os LIcrmçAo 
0039 acompanhada pelo técnico em informática e assistência a máquinas e equipamentos Sr. 
Wilson Faria Figueiredo observando se o mesmo está de acordo com as especificações do 
Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução 

do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA .pelo correto cumprimento das obrigações 

decorrentes deste Contrato 

 

Cláusula 0itava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico 03/2017 - Termo 
de Referência Anexo I. 

Cláusula Nona:- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o do foro da Comarca de 

Piumhi-MG. 

Por estarem, assim, justos e contratados assina o presente contrato, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, ** de ***** de 2017. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

contrata nte 

Contratada 
Testemunhas:- 

RG n° 

RG n° 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO NP 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO No 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto a contratação de Empresa Especializada para a aquisição de 

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE SOFTWARE E 

ANTIVÍRUS, que permitam a atuação eficiente dos sistemas computacionais existentes na 

autarquia. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Nesta licitação não será concedido exclusividade à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos termos do Art. 48, Inciso I da Lei Complementar 
123/2006 tendo em vista "não haver um mínimo de 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte 
sediados, local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 
no instrumento convocatório" uma vez que no arquivo físico não foi encontrado três 
fornecedores do ramo pertinente ao objeto Iicitado cadastrado no quadro gerai de 
fornecedores desta Autarquia e que se enquadrem na classificação de ME e EPP 

definidas pela LC 123/06. 

A motivação da abertura dessa licitação de modo a possibilitar a participação do 
mercado em gera¡ ou seja sem EXCLUSIVIDADE para ME/EPP se dá porque foi 
instaurado anteriormente o Processo Licitatório n° 251/2016, Pregão Eletrônico n0 

05/2016, para a aquisição de Equipamentos de Tecnologia de Informação, Licenças 
e Software e Antivírus, para atender o SAAE de Piumhi o qual restou frustrado 
porque não credenciaram o número mínimo 03 (três) fornecedores competitivos 
que se enquadram nessa categoria empresarial, comprometendo, assim, a 

“competitividade peculiar aos processos licitatórios". Realizada a sessão pública 
com a abertura da fase de lances, nenhum licitante manifestou interesse em 

participar do certame, tendo sido este declarado deserto. 

Por isso, em relação ao objeto em referência, impõe-se a repetição do certame, 
conferindo-se a exceção prevista no art, 49 inc. III da Lei Complementar 123/2006, 
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014. "Art. 49. Não se 
aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: III- o 
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

1 
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pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar 
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado". 

   

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A finalidade da aquisição do objeto desse edital visa promover a ampliação e atualização do 
parque tecnológico, tanto de hardware como de software para atender a sustentação do 
crescimento orgânico do SAAE de Piumhi, promovendo ambiente de trabalho necessário 
para atuação da autarquia como os insumos tecnológicos adequados uma vez que os 
existentes encontram-se fora dos padrões atuais bem como apresentam falhas operacionais 
que podem comprometer os trabalhos dos diversos setores administrativos sendo estes 
equipamentos uma ferramenta tecnológica indispensáveis para que os processos que 
dependam de fatores computacionais ganhem eficiência e eficácia. 

4 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

4.1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo VII- 
Modelo de Proposta Comercial, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as 
informações ali previstas, com identificação da pessoa jurídica proponente, n.° do CNPJ, 

endereço, números de telefone e fac-símile, e-maif e assinatura do seu representante legal 
ou credenciado, devidamente identificado e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, constando: 

a) data e assinatura do representante legal da proponente; 

b) razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

c) endereço completo; 

d) VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da unidade 
pelo respectivo preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) casas decimais. 
será(ão) desclassificadas) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexequivel ou 
superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 

alterações; 

e) Valor total da proposta por extenso. 

f) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso prevalecerão estes 
últimos. 

g) Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as _despesas com transportes, 
imposto, taxas, seguros, contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, 
comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos com o envio do Equipamento - até o 

Pátio do almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca 
Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, inclusive descarga do equipamento. 

4.2- Os licitantes deveram especificar a' marca, o tipo, modelo, procedência e outras 
características do equipa-mento a que se propõe oferecer, além daqueles exigidos no edital, 
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anexando grosgectos, foihetins, informativos técnicos e catálogos em linguagem 

português. 

5 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

5.1-Os produtos deverão atender as normas vigentes e entregues devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. 
52-05 produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e acessórios 

necessários à sua completa instalação e operação. 
5.3- Os produtos ofertados (hardware e software) deverão vir acompanhados de toda a 

documentação, em midia impressa ou em DVD/CD, no idioma Português ou em Inglês, 
incluindo manuais de instalação, configuração e operação. 
5.4- Caso os sistemas, para atender aos requisitos desta especificação, necessitem de 
componentes de programas cujas funcionalidades extrapolem o especificado, estes devem 
ser orçados dentro do respectivo sistema, sem requerer licenças externas adicionais por 
parte do usuário, sendo a Contratada responsável por qualquer ônus decorrente de marcas, 
registros e patentes relativos ao objeto proposto. 
5.5 - O licitante deverá fornecer: 
o Catálogos com especificações técnicas dos equipamentos ofertados. 
o Número de telefone para aberturas de chamados técnicos para os equipamentos 
5.6-Todo material deverá ser entregue com frete CIF. 
5.7~O SAAE recusará o recebimento do equipamento que estiver em desconformidade com 

o previsto acima e neste termo de referência. 
5.8-No caso do não atendimento, os mes_mos serão recusados, cabendo à fornecedora 
contratada substitui- los por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no 

prazo a ser determinado pelo SAAE. 
5.9-Tocias as despesas com devolução serão por conta do fornecedor 

6 -= DA QUANTIDADE ESTIMADA E DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

A quantidade estimada e a descrição do objeto estão relacionadas neste Termo de 
Referencia parte integrante do Edital. 

7. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
PARA A DESPESA 
Para definição do valor global estimado para esta contratação, foram observados o preço de 
mercado em conformidade com os orçamentos realizados, os gastos para a aquisição do 
objeto Iicitado foi de R$ 263.880,34(duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e 
oitenta reais e trinta e quatro centavos). 

7.1 Na planilha a seguir, estão discriminados os valores unitários máximos admitidos para 
participação nesta licitação. 

Item cód. Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto ' Preço Preço 
Produto Unitário Total 

SAAE 

1 004196 2o ' uno). Anti-virus ' i 123.33 2566.60 

WDRRY-FREE BUSINESS 
SECURITY SERVICES 
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UNID COMPUTADOR: II 004689 02 8.678,78 11357256 

Processador 
- Arquitetura x86 de 32/64 bits 
- Processador intel core 17 

- Clock rea] de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 

MB e FSB de 1.333 MHZ 

Memória 
- Instalada 16 GB (2 x 8 GB Dual- 
Channel) 
- Padrão DDR3 ou superior, clock de 

1.500 MHz; 

- Expansível a 32GB; 
- Deve implementar tecnologia dual- 

channel; 

Placa-Mãe 
- Deve ser de fabricação própria e 
exclusiva para o modelo ofertado. Não 

serão aceitas soluções em regime OEM 

ou personalizações; 
- ONBOARD, com arquitetura ATX / BTX 

ou superiore FSB de 1.333 MHz: 
- BIOS Flash ROM com suporte a Flash 

Recovery (4 Mb) e compatível com Plug 

& Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 
2.0 ' 

- Interface/Controladora de video com 
01 (um) conector VGA ou DVI e 02 

(dois) conector DisplayPort, on-board. 
- Controladora de rede Gigabit Ethernet 
10/100/1000BASE-TX com 01 (um) 
conector lU-45, on-board 
- Controladora de drive com 02 (dois) 
conectores SATA 3.0 (õGb/s) e 01 (um) 
conector SATA 2.0 (SGb/s) 
- Acompanha: O2 (dois) cabos SATA 

- 01 (um) slot PCI Express x1 ou x4; 
- 01 (um) slot PCI Express x16 
- O4 (quatro) slots de memória DDR3 
1.600 Dualwchannel 
- Conectores traseiros de áudio de 

entrada (MIC/ Line-in) e saida (Speaker 
/Line-out), e internos (fone de ouvido e 
microfone) para a parte frontal do 

equipamento, compativel com 
especificação Audio HD, on-board 
- 04 (qu_atro) conectores USB na parte 
frontal do_ gabinete, on-board 
- 04 (quatro) portas USB 3.0 
- 10 (dez) USB, on-boarci no total sem o 

uso de adaptadores; 

Video 
- Deve possuir placa de video of-board 
mínimo de 4GB DDR3. 

- Com minimo de entradas 1 HDMI e 1 

VGA. 
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Disco Rígido 
- Armazenamento de 500 GB mínimo. 

« Interface SATA 3.0 (SGD/s), 7.200 
RPM e Cache de 32 MB 

~ Taxa de transferência interna de 100 

MB/s 

- Tecnologia SMART integrada, isto é, o 

disco rígido deve ser capaz de identificar 
e relatar estado de iminência de falha, 
e, isolar setores defeituosos de maneira 

permanente; 

Drive Multimídia 
- Gravador CD/DVD-+RW 
- Suporte a DVD-+R DL (Dupla Camada) 
/ DVD-ROM l DVD-RAM 

- CDROM 24x j DVDROM 8x 

Fonte de Energia 
- Possuir eficiência de 85°/o ou superior 
a urna carga nominal de 50°/n, com 
tecnologia PFC Ativo (Active Power 

Factor Correction). 
- Fonte de alimentação da mesma 
marca do fabricante do equipamento, 
com consumo e potência de no máximo 
260 Watts Real. 

- chaveamento automático Bivolt 
110/220 VAC - 50/60 Hz 

- Possui PFC ativo 
- Padrão ATX I BTX ou superior; 
- Total compatibilidade com a Piaca-Mãe 

e componentes fornecidos; 

Gabinete 
- Small Form Factor (SFF) ou Torre. 
- Possui Sistema de Circulação de Ar 
interno com entrada frontal e saída 

traseira; 
- Possui Speaker interno 
- Possui Conectores frontais: dez portas 
USB, sendo que no mínimo quatro 
portas deverão ser 3.0, pelo menos 2 

portas 3.0 deverão estar na parte 
frontal do equipamento. Não serão 

aceitos hubs; 
Deve possuir entrada para microfone e 

saída para fones de ouvido na parte 
frontal do equipamento; 
- Possuir local para uso de cadeado para 
evitar acessos indevidos ao gabinete 
- Não será aceito Gabinete tipo 
monobloco (integrado ao monitor); 
- O gabinete Qlevera' ter caracteristicas 
“tool less", isso é, não há necessidade 
de uso de ferramentas para: abertura 

do gabinete e remoção de disco rígido, 
unidade óptica e unidade de disquete. 
Não serão aceitas adaptações, tais como 
o uso de parafusos recartilhados. 

-ar-vvrv 
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- O 'gabinete bem como todos os seus 
componentes internos devem estar em 
conformidade corn o padrão 
internacional RoHS. 
- Possuir 4 tipos de ferramentas de 

diagnóstico de falha de boot e 
componentes de hardware e software 

que facilitem o serviço de avaliação e 

serviço de suporte, quando necessário e 

convocado, conforme abaixo: 
1) LEDs no painel frontal do gabinete 
com combinação de sinais para 

diagnóstico de falhas de componentes 
de hardware como: processo de préboot 
P.0.S.T (Power-on self-test), BIOS, 

processador, placa-mãe, memória RAM, 

placa de vídeo, disco rigido, USB e 

entrega de sistema operacional; 
2) Combinações de Códigos de "Bee-ps" 

que sinalizem informações prévias de 
falha de boot de componentes de 

hardware; 
3) Grupos de Mensagens de Erro na tela 
do monitor que sinalizem informações 
prévias de falha de boot de 
Componentes de hardware; 
4) Opção de ferramenta de diagnóstico, 
funções de testes rápidos e identificação 
de problemas dentro da BIOS para no 
mínimo drive de disco e boot. 

Monitor de Vídeo Colorido 
- Tela plana de 23"(poIegadas) LED do 

mesmo fabricante do equipamento, 
devendo seguir o mesmo padrão de 
cores do gabinete, não será aceito 
regime OEM, mantendo os mesmos 
padrões de garantia do gabinete; 
- Resolução WXGA+ (1600x90D) 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 

mm 
~ Contraste Estático de 100011 

- Luminância de 250 cd/m¡ 
- Tempo de resposta de 5 ms 

- Possui Controles Digitais para todos os 

ajustes (brilho, contraste, tamanho, 
posição horizontal e vertical da tela) 
- Seletor' de tensão automático AC 

100/24OV - 50/60Hz; 
- Devem possuir regulagem de altura 

Teclado 
~ Enhanced Brasil ABNTZ, 104 teclas 

~ Possui Apoio Ergonômico 
~ Interface de conexão USB; 
- Teclado do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete 

Dispositivo Apontador 



F-'irvwr w a 

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto , 

licitacoe§@saaegiumhLcon-Lbr CNPJ: 23.782.816/9001-40 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca 

Telefax 33-3371-1332 
COMISSÃO ora LICITAÇÃO 

- Mouse óptico com resolução de 800 
DPI 
- 3 botões com scroll 

- Tamanho padrão para desktop 
- Interface de conexão USB 

- Acompanha MousevPad; 
- Mouse do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete; 

Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado 
e Mouse da mesma cor e do mesmo 
fabricante; 
Sistema Operacional Windows 10 
Pro 
- Idioma Português - Brasil 

- Última versão disponível quando da 

entrega do equipamento, com todas as 

Atualizações Criticas instaladas 
- Deve estar Ativado e pronto para 
Utilização pelo usuário 
- Licença de utilização da Microsoft; 

Softwares 
- Acompanha Softwares e Drivers 
necessários à perfeita configuração e 

operação dos dispositivos instalados no 
equipamento (mouse, vídeo, 
discosplacas, etc), compatíveis com o 
sistema operacional fornecido, incluindo 
manuais e mídias de instalação para 
cada unidade de equipamento fornecida 
- Todos os softwares que acompanham 
este equipamento devem possuir as 

respectivas mídias de CD-ROM e/ou 

Disquetes de Instalação, bem como 
Certificado de Autenticidade 
- Todos os softwares devem estar 
instalados e integrados ao Sistema 
Operacional, prontos para utilização pelo 

usuário; 

Descrição Técnica 
Relacionar fabricante, marca e modelo 

do equipamento e seus acessórios, 
anexando documentação comprobatória 
das informações e suas respectivas 
páginas na proposta do licitante; 

Confiabilidade e Certificados 
- Não serão aceitos equipamentos fora 
de linha, mesmo que ainda estejam 
disponíveis comercialmente no 

mercado; 
- O fabricante do equipamento deverá 
ter o nome presente na lista do 

conselho (Board) de tecnologia do site 
DMTF http:Nwww.dmtñorg/about/iist 
- Certificação EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) na 

Soares, 211 »- 37925-»000 PIUMHI/MG - 
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classificação Gold, do equipamento 
ofertado, disponível através do link 
httpz/fwwwepeatnet; 
- A proponente deverá apresentar 
documento, específico para este 
processo licitatório, em papel timbrado, 
declarando que a mesma possui 

credenciamento do fabricante para 

fornecimento do produto; 
- A proponente devera' apresentar 
documento informando que a fonte 

suporta a configuração máxima do 

equipamento ofertado; 
Devem ser atendidos todos os itens 

deste anexo, sob pena de 

desclassificação: os requisitos mínimos 

obrigatórios, a sequência dos itens e o 

formato desta especificação. 

III 004190 10 UNID. Computador: 

Processador 
- Arquitetura x86 de 32/64 bits 
- Processador intel core IS 

- Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 

MB e FSB de 1.333 MHz 

Memória 
- Instalada 16 GB (2 x 8 GB Dual- 

Channel) 
- Padrão DDR3, clock de 1.600 MHz; 

- Expansível a 32GB; 
- Deve implementar tecnologia dual- 

channel; 

Placa-Mãe 
- Deve ser de fabricação própria e 
exclusiva para o modelo ofertado. Não 

serão aceitas soluções em regime OEM 

ou personalizações; 
- ONBOARD, corn arquitetura ATX / BTX 

ou superiore FSB de 1.333 MHz: 
- BIOS Flash ROM corn suporte a Flash 

Recovery (4 Mb) e compatível com Plug 

& Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 

2.0 
- Interface/Controladora de vídeo com 

O1 (um) conector VGA ou DVI e O2 

(dois) conector DisplayPort, on-board. 
-Controladora de rede Gigabit Ethernet 
IG/IOOIIOOOBASE-TX _com 01 (um) 
conector RJ-45, on-board 
- Controladora de drive com D2 (dois) 
conectores SATA 3.0 (õGb/s) e O1 (um) 
Conector SATA 2.0 (3Gb/s) 
- Acompanha: 02 (dois) cabos SATA 

- D1 (um) slot PCI Express x1 ou x4; 
- 01 (um) slot PCI Express x16 
- 04 (quatro) slots de memória DDR3 

1.600 Dual-Channel 
- Conectores traseiros de áudio de 

5.805,65 58.056.50 
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entrada (MIC/ Line-in) e saída (Speaker 
/Line-out), e internos (fone de ouvido e 

microfone) para a parte frontal do 
equipamento, compativel com 

especificação Audio HD, on-board 
- 04 (quatro) conectores USB na parte 
frontal do gabinete, on-board 

- 04 (quatro) portas USB 3.0 
- 10 (dez) USB, onwboard no total sem o 

uso de adaptadores: 

Disco Rígido 
- Armazenamento de 500 GB mínimo. 

- Interface SATA 3.0 (õGb/s), 7.200 
RPM e Cache de 32 MB 
- Taxa de transferência interna de 100 

MB/5 
- Tecnologia SMART integrada, isto é, o 

disco rígido deve ser capaz de identificar 
e relatar estado de iminência de falha, 
e, isolar setores defeituosos de maneira 

permanente; 

Drive Multimidia 
- Gravador CD/DVD-+RW 
- Suporte a DVD~+R DL (Dupla Camada) 
r DVD-ROM x DVD-RAM 

- CDROM 24X / DVDROM 8x 

Fonte de Energia 
- Possuir eficiência de 85% ou superior 
a uma carga nominal de 5001:), com 
tecnologia PFC Ativo (Active Power 
Factor Correction). 
- Fonte de alimentação da mesma 
marca do fabricante do equipamento, 
com consumo e potência de no máximo 
260 Watts Real. 

- Chaveamento automático Bivolt 

110/220 VAC - 50/60 Hz 

- Possui PFC ativo 
- Padrão ATX / BTX ou superior; 
- Total compatibilidade corn a Placa-Mãe 

e componentes fornecidos; 

Gabinete 
- Small Form Factor (SFF) com volume 
de até 12.000 cm3, 

- Possui Sistema de Circulação de Ar 
interno com entrada frontal e saída 

traseira; 
- Possui Speaker interno 
- Possui Conectores frontais: dez portas 
USB, sendo que no mínimo quatro 
portas deverão ser 3.0, pelo menos 2 

portas 3.0 deverão estar na parte 
frontaldo equipamento. Não serão 

aceitos hubs; 
Deve possuir entrada para microfone e 

saida para fones de ouvido na parte 
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frontal do equipamento; 
- Possuir local para uso de cadeado para 

evitar acessos indevidos ao gabinete. 
~ Não será aceito Gabinete tipo 
monobloco (integrado ao monitor); 
- O gabinete deverá ter caracteristicas 

"tool less", isso é, não há necessidade 
de uso de ferramentas para: abertura 

do gabinete e remoção de disco rígido, 

unidade óptica e unidade de disquete. 
Não serão aceitas adaptações, tais como 
o uso de parafusos recartiihados. 

- O gabinete bem como todos os seus 
componentes internos devem estar em 
conformidade com o padrão 
internacional RoHS. 
- Gabinete com volume de até 12.000 

cm3, permitindo a utilização na posição 
horizontal e vertical sem comprometer 
os componentes internos e o 

funcionamento do computador. 
- Possuir 4 tipos de ferramentas de 

diagnóstico de falha de boot e 

componentes de hardware e software 
que facilitem o serviço de avaliação e 

serviço de suporte, quando necessário e 

convocado, conforme abaixo: 
1) LEDs no painel frontal do gabinete 
com combinação de sinais para 

diagnóstico de falhas de componentes 
de hardware como: processo de préboot 
P.0.S.T (Power-on self-test), BIOS, 

processador, placa-mãe, memória RAM, 

placa de video, disco rígido, USB e 

entrega de sistema operacional; 
2) Combinações de Códigos de "Beeps" 
que sinalizem informações prévias de 
falha de boot de componentes de 

hardware; 
3) Grupos de Mensagens de Erro na tela 
do monitor que sinalizem informações 
prévias de falha de boot de 
componentes de hardware; 
4) Opção de ferramenta de diagnóstico, 
funções de testes rápidos e identificação 
de problemas dentro da BIOS para no 
mínimo drive de disco e boot 

Monitor de Vídeo Colorido 
- Tela plana de 19.5" 
(poiegadasmodendo chegar a 

21"(polegadas) LED do mesmo 
fabricante do equipamento, devendo 
seguir o mesmo padrão de cores do 

gabinete, não será aceito regime OEM, 

mantendo os mesmos padrões de 

garantia do gabinete; 
- Resolução WXGA+ (1600x900) 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 
mm 

1D 
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- Contraste Estático de 10UO:1 

- Luminância de 250 cd/m¡ 
- Tempo de resposta de 5 ms 

- Possui Controles Digitais para todos os 

ajustes (brilho, contraste, tamanho, 
posição horizontais vertical da tela) 
- Seletor de tensão automático AC 

100/240V - SO/GOHZ; 

- Devem possuir regulagem de altura 

Teclado 
- Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas 

- Possui Apoio Ergonômico' 
- Interface de conexão USB; 

-Teclado_ do mesmo fabricante da CPU e 
manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete 

Dispositivo Apontador 
- Mouse óptico com resolução de 800 
DPI 

- 3 botões com scroll 

- Tamanho padrão para desktop 
- Interface de conexão USB 

- Acompanha Mouse-Pad; 
- Mouse do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete; 

Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado 
e Mouse da mesma cor e do mesmo 
fabricante; 
Sistema Operacional Windows 10 
Pro 

- Idioma Português - Brasi¡ 
- Última versão disponível quando da 
entrega do equipamento, com todas as 

Atualizações Críticas instaladas 
- Deve estar Ativado e pronto para 

utilização pelo usuário 
- Licença de utilização da Microsoft; 

Softwares 
- Acompanha Softwares e Drivers 
necessários à perfeita configuração e 

operação dos dispositivos instalados no 
equipamento (mouse, vídeo, discos, 
placas, etc), compatíveis com o sistema 
operacional fornecido, incluindo manuais 
e midias de instalação para cada 

unidade de equipamento fornecida; 
- Todos os softwares que acompanham 
este equipamento devem possuir as 

respectivas mídias de CD-ROM e/ou 
Disquetes de Instalação, bem como 
Certificado de Autenticidade; 
- Todos os softwares devem estar 

instalados e integrados ao Sistema 
Operacional, prontos para utilização pelo 

Usuário; 
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Descrição Técnica 
Relacionar fabricante, marca e modelo 
do equipamento e seus acessorios, 
anexando documentação comprobatória 
das informações e suas respectivas 

páginas na proposta do licitante; 

Confiabilidade e Certificados 
- Não serão aceitos equipamentos fora 
de linha, mesmo que ainda estejam 

disponiveis comercialmente no 

mercado; 
- O fabricante do equipamento deverá 
ter o nome presente na lista do 

conselho (Board) de tecnologia do site 
DMTF http://www.dmtñorg/about/list 
~ Certificação EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) na 

classificação Gold, do equipamento 
ofertado, disponível através do link 
http://www.epeat.net; 
- A proponente deverá apresentar 

documento, específico para este 
processo licitatório, em papel timbrado, 
declarando que a mesma possui 
credenciamento do fabricante para 
fornecimento do produto; 
- A proponente deverá apresentar 
documento informando que a fonte 

suporta a configuração máxima do 

equipamento ofertado; 
Devem ser atendidos todos os itens 
deste anexo, sob pena de 

desciassificação: os requisitos mínimos 
obrigatórios, a sequência dos itens e o 

formato desta especificação. 
IV 004191 01 UNID. SERVIDOR 

Gabinete 
T_¡po Rack mínimo de 1U,' 

Deverá ser fornecido kit de trilhos cio 

mesmo fabricante do equipamento 
ofertado, para fixação dos 

equipamentos-em rack 19 polegadas; 
Os trilhos devem permitir o 
deslizamento do equipamento a fim de 
facilitar a manutenção; 
Possuir fonte de mínimo 495W, 
redundantes e hotswap. Deverá 
entregar 2 (dois) cabos de energia, 
padrão NBR 14136; 
Por questões de eficiência, a fonte 
utilizada neste servidor deve constar no 

80 PLUS Certified Power Supplies and 
Manufacturers, publicado no 

sãte“http://www.plugloadsolutionscom", 
em nome do próprio fabricante do 

equipamento, na categoria BOPius 
Platinum; 

26 75968 26759.68 
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Possuir ventiladores redundantes e 

Hotswap/Hotpiug; 
Possuir mínimo 8 (oito) baias para 

discos; 
Possibilitar a instalação de discos SATA, 
SAS, SAS Near Line e SSD; 

Possuir tecnologia para retirada/inserção 
de partes e peças sem utilização de 
ferramentas; 
Deverá suportar mínimo 2 

(dois) processadores; 
Possuir mínimo 24 (vinte e quatro) slots 
de memória e suportar frequência de 

1600 MHz, 1866 MHz e 2133 MHz, 

possibilitando a expansão de até 768 
(setecentos e sessenta e oito) GB de 

memória com a inclusão do segundo 
processador; 
Possuir mínimo 2 (dois) slots PCIe 3.0; 
Possuir placa de vídeo corn mínimo de 
16MB de n1emória; 
Possuir 4 (quatro) portas USB externa; 
Possuir 2 (duas) portas VGA, sendo 
1(uma) frontal e 1(uma) traseira; 
Possuir instalado, no mínimo, 1 (um) 
processador com 6 (seis) núcleos cada, 
6 threads e Iitografia de máximo 22nn; 
A frequência de clock, por processador, 
deverá ser de no mínimo 1.9 GHz e 

15Mb de cache 

Arquitetura CISC de 32 bits, corn 

extensão 64 bits e AVX 2.0; 
Deve implementar Hardware-Assisted 
CPU Virtualization; 
Deverá possuir minimo de 16 
(dezesseis) GB de memória em módulos 
de 8GB. LRDIMM ou RDIMM, frequência 
minima de 2133MHz e ECC (correção de 
erros). 
Slots DIMM's deverá suportar as 
tecnologias ECC (correção de erros), 
Mirroring (espelhamento) de memória e 
suportar memória de spare; 
Deverá possuir 01 (uma) controladora 
de disco padrão SAS; 
Recurso de RAID de discos, 
implementado pelo hardware da 

controladora, suportando no mínimo 
RAID O e 1. Não será aceito RAID via 

software; 
Possuir canais suficientes para controlar 

a quantidade de discos suportada pelo 

equipamento, permitindo que eventuais 
acréscimos de área em disco sejam 
feitos apenas pela inserção de discos 
fisicos; 
No mínimo 2 (dois) discos, com as 

seguintes características: 
o Capacidade mínima de 300 GB 

cada disco; 
o Os discos deverão ter perfil de 
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2,5 polegadas; 

o Padrão SAS; 
o 'Hot Swap ou Hot Plug; 

Velocidade mínima de 10.000 RPM; 
. Taxa de transferência de dados 

mínima de 12 Gb/s; 
o Tecnologia de pré-falha 

S.M.A.R.T. (Self Monitor 
Analysis Report Test); 

o Todos os discos deverão ser 
instalados no gabinete do 
próprio servidor, não sendo 
aceitas gavetas de expansão 
externas para o atendimento à 

capacidade mínima requerida; 
No 'mínimo 4 (quatro) discos, com as 

seguintes características: 
- Capacidade mínima de ITB 

cada disco; 
- Os discos deverão ter perfil de 

2,5 polegadas; 
o Padrão NEAR LINE SAS; 
n Hot Swap ou Hot Plug; 
- Velocidade mínima de 7.200 

RPM; 
a Taxa de transferência de dados 

mínima de 12 Gb/s; 
o Tecnologia de pré-falha 

S.M.A.R.T. (Self Monitor 
Analysis Report Test); 

Todos os discos deverão ser 
instalados no gabinete do próprio 
servidor não sendo aceitas gavetas de 

expansão externas para o atendimento à 

capacidade mínima requerida; 
Deverá possuir unidade DVD ROM, 

SATA, interna. 
Deverá possuir 1 (uma) placa de rede 
com 4 portas de lGbps cada, podendo 

ofertar placas on board; 
Sistema Operacional Windows Server 
2012 R2, Standard Edition, instalado em 

fabrica, em regime de OEM; 

Software de gerenciamento do mesmo 
fabricante ou de fabricação para Liso 

exclusivo do fabricante do servidor com 

as seguintes características: 
O Servidor ofertado deverá possuir 
recurso para monitorar, no mínimo, os 

discos rígidos, a memória e a CPU, por 
meio de ' limites de normalidade que 
possam ser definidos pelo usuário, e 

informar _ quando houver o 

funcionamento fora dos valores de 

normalidade pré-definidos por meio de 
notificações de alertas. Tal recurso 
poderá se apresentar na forma de 
“display", LED, alerta sonoro ou outro 
dispositivo que avise da falha; 
- O Servidor ofertado deverá possuir 
uma interface Ethernet exclusiva e 

dedicada com interface Rl-45 para 

gerenciamento do equipamento; 
Deverá ser fornecido um software de 

14 
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gerenciamento que permita a utilização 
de interface web e de linha de comando 

-O equipamento ofertado 
deverá possuir recurso de 

gerenciamento compatível com 

o padrão IPMI 2.0 (Inteiligent 
Platform Management 
Interface) que possibilite o 

gerenciamento remoto por 
meio de controladora de 

gerenciamento integrada corn 

porta RJ-45 dedicada; 
a A controladora de 

gerenciamento integrada 
devera' suportar as seguintes 

__ características: 
r Compatível com os 

protocolos de criptografia 
SSL para acesso a console 
WEB; 

- Deve permitir controle 
remoto por meio de 
Chaveador KVM mesmo 
quando o sistema 
operacional estiver 
inoperante; 

- Deve informar o status do 

equipamento indicando 
componentes com falha e 
notificando via e-mail ou 
trap SNMP; 

Deve possuir 
- emulação de midia virtual; 
I Deverá ser possível a 

inicialização (boot) do 
servidor por meio de mídia 
instalada na unidade de 
DVD fisica; 

I Capacidade de monitorar o 
consumo de energia do 
servidor; 

Deve permitir desligar e reiniciar o 
servidor por meio do console de 

gerenciamento, mesmo em condições 
de indisponibilidade do sistema 
operacional; 
Deverá comprovar conformidade com as 

normas FCC, CE, UL e IEC 60950; 
Energy Star comprovado 
através do 

Iinkwwwenergystangov; 
Apresentar documento 

comprovando 
que a proponente está apta a 

comercializar o equipamento 
ofertado. Será aceito 
documento do distribuidor 

autorizada juntamente corn o 

documento que ateste esta 

condição para esta 
comprovação. Poderá 

apresentar link do fabricante 
onde consta a a condição de 
parceiro para revenda; 

15 
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Documento do fabricante 

assumindo o SLA (atendimento 
e soiução). quando ,for de sua 

responsabiiidade ou da 
assistência técnica autorizada 

pelo fabricante 
Apresentar comprovante do 

fabricante que comprove a 

compatibilidade com os 

seguintes softwares: 
o Windows Server; 
- Linux Red Hat 

Enterprise; 
- Novel SUSE Linux; 
- Windows Server 

Storage; 
VMware vSphere; 
Todos os 

equipamentos de 
Hardware fornecidos 
neste item do edita! 

deverão possuir 
garantia do fabricante 
seguindo as seguintes 
regras: 

o Período de garantia: 
36 meses 

- Tempo de atendimento 
on-site: até 2 (dois) 
dias úteis: 
Intervalo de 
cobertura: 24 x 7 (24 
horas por dia, 7 dias 
por semana); 
Os serviços de 
garantia de 
funcionamento 
deverão ser realizados 

peio fabricante e/ou 
empresa por ele 
autorizada e o prazo 

de garantia contará a 

partir da data do 
faturamento do 

equipamento; 
Para garantir maior 
disponibilidade de uso 

aos equipamentos 
ofertados além das 
características 
descritas nos itens 
acima os serviços de 

garantia deverão 
incluir: 

- O fabricante deverá 
disponibilizar acesso 
por telefone (24 horas 
por dia, 7 dias por 
semana - inclusive 
feriados - 365 dias por 
ano) para os membros 
da equipe de TI urna 
Central de 
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Atendimento onde 
deverá haver 
especialistas técnicos 
capazes de ajudar na 
assistência para reparo 
de problemas de 
hardware e software 
no idioma português; 

a O suporte telefônico, 
preferencialmente em 
português, deverá 
buscar equacionar os 
eventuais problemas 
remotamente sem 

prejuízo dos prazos de 
atendimento on-site 
estabelecido termo de 
referência; 

o Na tentativa de 
abreviar o tempo de 
indisponibilidade do 
equipamento a Central 
de Suporte Telefônico 
deverá; 

- Disponibilizar um 
Analista Técnico capaz 

de interagir com o 
cliente de modo a 

obter informações 
relacionadas ao 
incidente para: 

identificar mensagens de erros 
recebidas, analisar histórico de 

ocorrência, apurar 
procedimentos realizados pela 

equipe de TI; 
o Executar procedimentos com o 

objetivo de diagnosticar 
problemas. 

a Quando não resolvido o 
problema remotamente, 
deverá ser feito envio de 
técnicos certificados para o 
local de instalação da 
máquina para suporte do 
mesmo, observando os 
prazos de atendimento e 
solução previstos neste 
Termo; 

V 004690 01 UNID Impressora Jato de Tinta Térmico, 5.571,09 5.571,09 
Plotter A1 ' 

Funções: Imprimir 

Especificações de veiocidade: 
Tempo de impressão de imagem 
colorida ISO N5 (ótimo, métrico papel 

acetinado A1): 16,3 minutos/página 
Tempo de impressão de imagem 
colorida ISO N5 (normal métrico papel 

acetinado A1): 9,3 minutos/página 
Tempo de impressão de imagem 
colorida ISO N5 (rascunho, papel coated 
A1): 1,3 minutos/página 
Tempo de impressão de imagem 

17 



@q SlÃÊ  '” Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes saae iumhixomrbr l CNPJ: 23.782.816/0601-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 379254300 PIUMHI/MG - 
Telefax 37-3371-1332 

comssÃo os LICITAÇÃO 
colorida ISO NS (normal métrico papel 

coated A1): 4,1 minutos/página 
Tempo de impressão de desenhos 
lineares (economode, A1 papel comum): 
70 segundos/página 
Velocidade de impressão de desenhos 
lineares (economode, A1 papel comum): 
40 impressões A1 por hora 

  

Memória, padrão: 256 MB 

Especificações técnicas 
Qualidade de impressão (melhor) 
Cor: Até 1200 x 1200 dpi otimizados 
Preto e branco: Até 1200 x 1200 dpi 

otimizados de 600 x 600 dpi de entrada 
e otimização para papel fotográfico 
selecionado 

Tecnologia de impressão: 
Jato de Tinta Térmico 

Número de cartuchos de impressão: 
4 (ciano, magenta, amarelo, preto) 
Tipos de tinta: 
Baseado em tinta (C, M, Y) 

baseado em pigmentos (K) 

Precisão de linha: 
iO.1% 
Densidade óptica máxima (preto) 
8 L* min/ 2,10 D 

(Com midia fotográfica brilhante de 
secagem instantânea HP Premium e 

tintas HP originais.) 

Manuseio de papel 

Manuseio de impressões acabada: 
alimentação de rolo; cortador 
automático. 

Tipos de mídia suportados: 
Papéis comuns e revestidos (comum, 
revestido, revestido de gramatura alta, 
reciclado, simples, branco brilhante), 
papéis técnicos (papel vegetal, vellum), 
filme (transparente, fosco), papel 

fotográfico (acetinado, brilhante, 
semibrilhante, premium, polipropileno), 
autoadesivo (adesivo, propileno) 

Gramaturas de midia, recomendado: 
60 a 280 g/m? (rolo/alimentação 
manuaDçISO a 220 g/m¡ (bandeja de 
entrada) 

Formatos padrão dos suportes 
(rolos métricas): 
Larguras de 210 a 610 mm;rolos de 279 
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¡xaugéâã ara-nie¡ e"" ' 

a 6.10 mm 

Tamanhos de mídia, personalizados: 
Bandeja de entrada: 210 X 279 a 330 x 

482 mmmlimentação manual: 330 X 
482 a 610 x 1897 mm;rolo: 279 a 610 
mm 

Diâmetro externo do rolo: 
100 mm 
Espessura da mídia: 
Até 11,8 milímetros 

Conectividade, padrão: 
Fast Ethernet (100Base~T);certificado 
para USB 2.0 de alta veIocidade;Wi-Fi 

Eficiência de energia: 
qualificado pela ENERGY STAR® 

Garantia: 
Garantia limitada de 1 ano para o 

hardware 

Conteúdo da caixa: 
Impressora A1; cabeçote de impressão; 
cartuchos de tinta introdutórios; eixo; 
guia de referência rápida; pôster de 
configuração; software de inicialização; 
cabo de alimentação. 

Software incluído: 
Cd_ com drivers para Windows 7, e 10. 

VI 004193 01 UNID. Impressora multifuncional jato de 2.586,68 2.586,68 

tinta colorida 

aTecnologia de Impressão: Jato de 

Tinta 

»Função Cópia: Sim 

&Função Scanner: Sim 

-l-'unção Fax: Sim 

-Impressão Colorida: Sim 

olmpressão Frente e Verso: Sim 

-Cópia Frente e Verso: Sim 

-Conectividadez Wi-Fi, Rede Ethernet, 
: USB 2.0 
-Velocidade Max de Impressão: 
35ppm 
Resolução Máxima de Impressão: 
SOOOXIZOOdpE 

oMemória: 256 

-Capacidade Bandeja de Entrada: 
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250x2 

»Capacidade Bandeja de Saida: S0 

folhas 

Capacidade 
Automático: 30 fo|has 

Alimentador 

::Tamanho de Papel: A3, A4 210 x 297 
mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 

356 mm 

:Tamanho Max do original para 
cópiazA3 

-Capacidade minima de impressão 
mensal (pags/mês): 26000 

Capacidade Recomendada mensal 
(pagslmês): 1500 

-Sistemas Operacionais 
Compatíveis: Mac O5 X, Windows 7, 
Windows B, Windows Vista, Windows XP 

-Alimentaçãoz 110 V 

-Itens Inclusos: Cartucho Amarelo, 
Cartucho Ciano, Cartucho Magenta, 
Cartucho Preto, Cd Instalação cf 
Manual, Guia Rápido de Instalação, 
Manual do usuário 
Dimensões sem caixa (L x A x P): 55,3 x 

43,3x31cm 
VII 004357 01 UNID. Licença de uso backup exec server 

ed win 1 server Onpremise standard 
License + essential maintenance 
Bundle initial 36mo corporate 13670- 

m0032-br 

6.182,50 6.182,50 

VIII 004195 16 UNID. Licenças de uso Officestandard 
2016 SNGL OLP PT_BR. 

2.344,25 37.508,00 

IX 004355 06 UNID. Licenças de uso windows 8.1 PRO 

SNGL OLP Com opção de downgrade 

para o Win 7 PT_BR. 

1.055,50 6.333,00 

004356 20 UNID. Licenças de uso WinSvrCAL 2012 
SNGL OLP NL DvcCAL R18-O4277 

198,33 3.966,60 

XI 004153 01 PÇ. Rack 

Rack fechado padrão 19" com 800mm 
de largura, 24U de altura e 

profundidade de 1000mm; 
Fornecer todos os acessórios 

necessários para piena utilização do 

rack; 
Deve ser fornecido na cor preta; 
Deve atender as especificações 
ANSI/EIA RS-310-D, IEC297- 
2/D/N41494 partes 1 e 7; 
O equipamento deve ser totalmente 
desmontável para facilitar a montagem 

10.126,67 10.126,67 
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e o transporte; 
A estrutura deve ser em aço SAE 

1010/1020 de 2 mm; 
Deve possuir porta frontal em aço SAE 

1010/1020 de 1,2 mm, com perfurações 
hexagonais (tipo Colmeia), com índice 

de ventilação superior a 71°/n; 

Deve possuir porta ou tampa traseira 
em aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm, com 
perfurações hexagonais (tipo Colmeia), 
com índice de ventilação superior a 

71°/o; 
As portas devem possuir fechaduras 

escamoteáveis com sistema automático 
de destrave; 
Deve ser fornecido corn tampas laterais 
lisas em aço SAE 1010/1020 de 1,2 
mm, removíveis através de fechos 

rápidos, com opção para colocação de 

fechadura; 
O teto deve estar preparado para 
instalação de kit de ventiladores, tipo 
bandeja; 
Deve possuir planos de montagem 
frontal e traseiro, galvanizados, 
antiestéticos e numerados de 1 a 240; 
Deve possuir 2 guias de cabos verticais 
em aço SAE 1010/1020 # 1,0 mm, com 
anéis internos em termoplástico de alto 
impacto, nas dimensões de 44U x 95 
mm x 70 mm (A x L x P), sendo fixadas 
na parte frontal do Rack; 
0 teto e a base do Rack devem ter 
abertura para entrada e saída de cabos, 
e tampas removíveis; 
A estrutura do Rack deve possuir 
terminais de aterramento; 
Deve ser fornecido com pés niveladores 
e rodízios, sendo 02 com travas e 02 
sem travas; 
Deve ter grau de proteção 1P 20; 
O Rack deve possuir pintura micro epóxi 
na cor preta RAL 9004; 

ggsssóglgs 
Par de guias verticais de 24U compatível 
com o rack disponibilizado; 
Kit de ventilação com no mínimo 02 

(dois) ventiladores com ruído máximo 
de BGdB/A. Tomada deve possuir 
conector no padrão da norma NBR 

14136. Tensão de trabalho: Bivolt; 
Klt com 50 porcas gaiolas utilizadas 
para fixação de equipamentos aos 

planos de rack com furos de 9x9 mm; 
Gaiola em aço SAE107 bicromatizado e 

porca M5 em aço SAE1010/1020 

bicromatizado; 
Parafuso philips niquelado M5 x 16 mm 
com duas arruelas sendo uma fixa e 
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outra de pressão. Tipo de cabeça: 
redonda tipo panela com base chata. 
Possuir fenda do tipo Philips no 

parafuso; 
02 (duas) PDUs com o minimo de 12 

(doze) conectores de entrada tipo NBR 

14136. Corrente suportada: 16A. 

Tensão de trabalho: Bivolt; 

;QSTALAÇÀO 
O fornecedor é responsável pela 
montagem do rack nas instalações do 

SAAE de PIUMHI-MG. 

XII 004194 18 UNID. Nobreak 

-Capacidade de Potência de Saida: 825 
Watts/ 1500 VA 

o Potência Máxima configurável: 825 
Watts f 1500 VA 
oTensão nominal de saida: 115V 
-Eficiência em carga total: 92.0% 
«Freqüência de Saida (sincronizada com 
rede elétrica): 60H: +/~ 3 Hz 

-Fator de Crista: O,125694444444444 
-Topologiaz Line interactive 
e Tipo de Forma de Onda: Senoidal 

aproximada 
w Conexões de Saída: (8) NBR 14136 
(Bateria de Reserva) 
-Eficiéncia com Meia Carga: 93.0°/o 

o Tensão nominal de entrada: 115V, 
220V 

:Frequência de entrada: 60 Hz 
ffipo de Conexão de Entrada: NBR 

14136 
o Comprimento do Cabo: 1, B3 metros 
-Intervalo de tensão de entrada 

ajustável para as principais operações: 
95 - 140/ 185 - 260V 

-Corrente Máxima de Entrada: 12a 

o Tipo de bateria: Bateria selada 
Chumbo-Acido livre de manutenção, a 

prova de vasamento 
-Tempo de recarga típico: 12 hora(s) 
»Cartucho de substituição de bateria: 
24008 
o Quantidade de RBCT": 2 

o Eficiência no Funcionamento da 

0 Bateria: 80.00% 

Comunicação B; Gerenciamento 
-Painel de controle: Display de LED 

status com indicadores para On line, 
Troca de bateria e Falha no cabeamento 

o Alarme sonoro: Soar alarme quando 
na bateria distinto de pouca bateria, 
tom de alarme continuamente sobre 

carregado 
Proteção contra surtos e filtragem 
¡Classe de surto de energia: 8D Joules 

vCor: Preto 

1.586,97 28.565,46 
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XIII 004691 01 UNID. 

.Interface/comunicação com 

Receptor GNSS L1L2 
(especificação mínima) 

RTK 

Totalmente integrado e licenciado 
com no mínimo [20 canais; 

habilitado para rastrear GPS 

(L uL2/L2C/L5), ' GLONA ss 
(Ll/LZ) e SBAS; 
antena integrada com supressão de 

multícaminhamento; 
suporta sistema RTK UHF e GSM, 
memória interna de 256 MB + 4 GB 

SD Card; 
Precisão estática Horizontal de 5mm 

+ 0,5 ppm e Vertical de 10mm + 0,5 

ppm; 
Precisão RTK Cinemática Horizontal 
de 10mm + l ppm e Vertical de 

20mm + 1 ppm; 
cabo 

USB, Bluetooth e Wifi; rádio interno 
de :até 2W; deverá possuir 
¡mperzneabilidade contra água e 

poeira e suportar quedas de 2 metros 

de altura sobre concreto; 

rádio interno; base nivelante com 

prumo ótico; adaptador_ para base 

nivelante; 
rádio externo UHF 25W; 
tripé de bastão GPS Aluminio; 
bastãoGPS 2,60 metros; 
tripé de alumínio para Estação 

Total; 
Coletor de Dados RTK e receptor 

GPS incorporado, Sistema 

operacional Windows Mobile, 
Memória RAM 256. MB, Cartão 

Micro SD de 2GB, Display colorido, 
Câmera digital¡ Bluetooth, 
Transmissão de dados e telefone via 
GSM/GPRS, Índice de proteção 

[P65, Software licenciado para coleta 
de dados RTK que permite a 

visualização do levantamento em 

tempo real, software em português; 
Manual _de uso; 

58.300,00 58.300,00 
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 
Maleta de transporte para todos os 

equipamentos; 
2 baterias para receptor GPS Ll/LZ, 
carregador bivolt de bateria de 

receptor GPS Ll/L2. Todos os 

softwares e equipamentos deverão 
ter suas licenças devidamente ativas 
para o uso. Treinamento para uso dos 

equipamentos no município do 

comprador e suporte 'técnico gratuito 
por no minimo 6 meses. 

8- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa 17.122.0021.2165, e Elementos: 33.90.39 e 4.4.9052, 
do Orçamento do SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação 
Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação 
com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei 
Complementar n° 101/2000. 

9 - oAs conoxções oe ENTREGA e RECEBIMENTO 

9.1- Prazo de entrega do objeto deverá ser de no máximo, 45 (quarenta e cinco dias), e 

será contado a partir da Ordem de Fornecimento (Nota de Empenho) quando solicitado peio 
SAAE que será enviada via email/fax ao setor responsável. 
9.2- Os materiais adjudicados deverão ser novos, lacrados e seiados pelo fabricante ou 
fornecedor, contendo externamente a data de vaiidade, quantidades e outras informações, 
de acordo com a legislação pertinente, de forma a garantir a completa segurança durante o 
transporte e a identificação de seu conteúdo; deverão ser entregues devidamente 
embalados, acondicionados e transportados corn segurança e sob responsabilidade da 
CONTRATADA. O Setor de Patrimônio Material e Transporte - SPMT recusará os produtos 
que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Termo. 
9.3-O Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer produto 
com atraso, defeitos ou imperfeições, em .desacordo com as especificações e condições 
constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo 'à CONTRATADA efetuar as substituições 
necessárias, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

10 - GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

10.1 - A contratada deverá dar garantia de funcionamento conforme descrito abaixo, 
contados a partir do Termo de Aceitação Definitivo dos equipamentos, sem prejuízo de 
qualquer politica de garantia adiciona¡ oferecida pelo fabricante e da garantia legal prevista 
no art. 12 da Lei 8.078/90. 

*r ITENS I e VII, VIII, IX, X: Antivírus e Licenças não incidem garantia uma vez que 
não são bens depreciávels, com exceção das mídias de instalação que devem ter 
garantia de funcionamento de acordo com as normas vigentes; 
ITENS II e III - Computadores: 36 (trinta e seis) meses; 
ITEM IV - Servidor: 36 (trinta e seis) meses com atendimento in Iocu quando VV 
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necessário com diagnóstico de atendimento via help desk - 

ITENS V e VI - Impressoras: 12 (doze) meses 
ITEM XI - Rack: 12 (doze) meses 
ITEM XII - Nobreak: 12 (doze) meses 
ITEM XIII: Receptor GNSS L1L2 RTK 12 (doze) meses. 

v v v v 

11- OBRIGAÇÕES OA CONTRATADA 

11.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os objetos; 
11.2. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
11.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto, até 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratado; 
11.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
11.5. Substituir às suas expensas, os laudos de análise que se encontrarem em 

desconformidade com o edital ou fora do prazo de validade; 
11.6. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem 

prévia anuência do SAAE; 
11.7. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao SAAE ou a terceiros, por culpa ou dolo, 
não servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver 
acompanhamento e fiscalização por parte do SAAE; 
11.8. Realizar a entrega conforme especificações do Termo de Referência, que será avaliado 
em relação à conformidade e a qualidade, de acordo com o edital e proposta. 

12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. A-testar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto do contrato, 
conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
12.2. Aplicar penalidades, quando for o caso; 
12.3.Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 

do contrato; a 

12.4. Efetuar o pagamento no prazo avançado, após a entrega da nota fiscal e objetos 
devidamente atestada, no setor competente; 
12.5. Notificar, por escrito, à detentora. do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

13 - DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do 
objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no 
prazo de 07 (sete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rata die), 
sobre o valor da fatura; 
a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo. 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do n° do processo, nO do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim 
de se acelerar O trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 
13.1. O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 
devolve-Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 
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COMISSAU DE LICITAÇAO 
prazo estipulado no “item 1" será contado somente a partir da reapresentação do 
documento, desde que devidamente sanado o vício. 
13.2. O pagamento devido pelo SAAE PIUMHI-MG será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que 
vier a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. 
13.3. 0 pagamento não será efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à 

alteração de preços, correção monetária, compensação financeira. 
13.4. Urna vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao 
SAAE PIUMHI-MG plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos 
valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo 
ou forma. 
13.5. O SAAE PIUMHI-MG podera' reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitação, 

nos seguintes casos: 
a) Se a qualidade dos produtos não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, os mesmos serão devolvidos ao Fornecedor para regularização no prazo máximo 
de 05 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
b) Obrigação do Fornecedor com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar O SAAE 

PIUMHI-MG; 
c) Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 

contrato, quer resulte de Outras obrigações; 
d) Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
13.6. Nenhum pagamento isentará O Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 

implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
13.7. No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais 
como transportes, imposto, taxas, seguros, descarga, bem como os ônus decorrentes de 
contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, 
e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 

14 - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será conforme o estipulado no ANEXO VIII do 
Pregão Eletrônico n° 03/2017 Processo Licitatório n° 134/2017, podendo a qualquer 
tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, 
mediante termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Le¡ Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, O presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, O contraditório e a ampla 
defesa. 

15 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 

conferência dos materiais, serão realizados pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 
matrícula n° 0039 - Chefe do Setor de Patrimônio Material e Transporte acompanhada pelo 
técnico em informática e assistência a máquinas e equipamentos Sr. Wilson Faria Figueiredo 
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observando se o mesmo está de acordo com as especificações do Edital do SAAE de Piumhi- 

MG e da Lei Federal no 8.666/93. 
§1° - A servidora atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual. 
§20 - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

16 - SANÇÕES 

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o SAAE Piumhi-MG poderá aplicar ao 
Fornecedor as seguintes sanções, garantida a defesa prévia prevista no artigo 87, § 20 e os 
recursos do art. 109, ambos da Lei nO 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SAAE 

Piumhi-MG pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAAE Piumhi-MG. 
e) Ficará impedida de licitar e de contratar com o SAAE Piumhi-MG, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a pessoa jurídica que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, e também: 

- Ensejar o retardamento da execução do certame; 
- Não mantiver a proposta, injustiñcadamente; 
- Comportar-se de modo inidôneo; 
- Fizer declaração falsa; 
- Cometer fraude fiscal; 
- Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
- Recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho. 

17 - RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1- A contratação poderá ser rescindida: 
I. Por ato unilateral e escrito do SAAE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 

a 80 da Lei Federal n.° 8.666/93. e _ 

17.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos principios do contraditório e da ampla defesa 

18 - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

18.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que 
couber, as exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 12.305/10 
(Política Nacional de Residuos Sólidos), Lei Estadual n° 18.031/09 (Política Estadual de 
Resíduos Sólidos), Decreto Estadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas 

contratações públicas de Minas Gerais) e demais legislações especificas, com destaque: 

27 



 

  N 

i 

  Serviço Autônomo de Água e Esgoto  sicmsoesiv-uw 

Iicitagoesgo; saaegiumhhcomàmr CNPJ: 23.782.816/0001-40 
Autarquia Municipe¡ (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 -› 37925-000 PIUMHI/MG »- 

Teiefag 3?-3371-1332_ 
COMISSÃO DE LÍCITAÇAO 

a) emprego de mão de obra, materials, tecnologias e matérias-primas de origem local 
(eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 60 do 

decreton° 46.105/12; 
b) redução de residuos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
c). utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído; 
d) observação das normas do INMETRO e da ISO 14.000. 
Ressaitando ainda as exigências do Decreto Estadual n° 46.105/2012, deverão ser 
atendidos, in verbis, os seguintes quesitos: 
Art. 2° No momento da definição-do objeto e das obrigações contratuais, o' 

responsável pela aquisição de bens, contratação' de serviços e obras avaliará aviabilidade da 
adoção de critérios de sustentabilidade, nos termos deste Decreto. 
§ 1° Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas práticas 
sustentáveis utilizadas pelo mercado fornecedor. 
§ 3° A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o caráter 
competitivo do certame e a economicidade da contratação. 
§ 4° Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata este Decreto serão veiculados 
como especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada. 
Art. 4° consideram-se critérios de sustentabilidade: 
I - economia no consumo de água e energia; 
II - minimização da geração de residuos e destinação final ambientalmente 
adequada dos que forem gerados; 
III - racionalização do uso de matérias-primas; 
IV - redução da emissão de poluentes e de gases de efeito estufa; 
V - adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente; 
VI ~ _utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de 
menor toxicidade; 
VII - utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada; 
VIII - utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 

biodegradáveis compostáveis; 
IX - utilização de insumos que fomentem o desenvolvimento de novos produtos e 

processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 
adequadas; _ 

X - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
XII - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e 

XIII - fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 
18.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 
comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

19 - CONDIÇÕES GERAIS: 

O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1° do artigo 65. da Lei 8.666/93. 
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do 
artigo 62 da Lei n° 8.666/1993. 
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AN EXO VII 

PREGÃO ELETRôaucO N° 03/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dO(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra O 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social dO Licitante: 
CNPJ: 

Endereço: 
E-mail: 
Telefone/fax: 
Representante Legal: 
Nome: 
Identificação: 
Qualificação: 

Item cód. Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço Preço 
Produto Unitário Total 

SAAE 

1 004195 '20 UNIo." ' Anti-virus 

WQRRY-FREE BUSINESS 
SECURITY SERVICES 

11 004689 02 UNID' COMPUTADOR5 

Processador 
- Arquitetura x86 de 32/64 bits 
- Processador intel core I7 
- Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e 

FSB de 1.333 MHz 

Memória 
-Instalada 16 GB (2 x B GB Dual-Channel) 
- Padrão DDR3 ou superior, clock de 1.600 
MHz; 

- Expansível a 32GB; 

- Deve implementar 
channel; 

tecnoiogia dual- 

Placa-Má 
- Deve ser de fabricação própria e exclusiva 
para O modelo ofertado. Não serão aceitas 

soluções em regime OEM Ou 

personalizações; 
- ONBOARD, com arquitetura ATX / BTX ou 

superior e FSB de 1.333 MHz: 
- BIOS Flash ROM com suporte a Flash 

Recovery (4 Mb) e compatível com Plug a 
Play. SMBIOS 2.3.1, ACPI_ 2.0, WFM 2.0 
~ Interface/Controladora de vídeo com 01 

(um) conector VGA Ou DVI e 02 (dois) 
conector DêsplayPort, Omboard. 
« Controladora de rede Gigabit Ethernet 
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ID/IOD/IOOOBASE-TX com 01 (um) conector 
RJ-45, on-board 
- Controladora de drive com 02 (dois) 
conectores SATA 3.0 (6Gb/5) e O1 (um) 
conector SATA 2.0 (3Gb/s) 
- Acompanha: O2 (dois) cabos SATA 

- U1 (um) slot PCI Express x1 ou x4; 
- 01 (um) slot PCI Express x16 
- 04 (quatro) slots de memória DDR3 1.600 
Dual-Channel 
- Conectores traseiros de áudio de entrada 

(MIC f Line-in) e saída (Speaker /Line-out), 
e internos (fone de ouvido e microfone) para 

a parte frontal do equipamento, compativel 
com especificação Audio HD, on~board 

- 04 (quatro) conectores USB na parte 
frontal do gabinete, on-board 
~ 04 (quatro) portas USB 3.0 
- 10 (dez) USB, on-board no total sem o uso 

de adaptadores; 

Vídeo 
v Deve possuir placa de vídeo ofvboard 
minimo de 4GB DDR3. 

- Com mínimo de entradas 1 HDMI e 1 VGA. 

Disco Rígido 
- Armazenamento de 500 GB mínimo. 

- Interface SATA 3.0 (6Gb/s), 7.200 RPM e 

Cache de 32 MB 

- Taxa de transferência interna de 100 MB/s 

- Tecnologia SMART integrada, isto é, o 

disco rígido deve ser capaz de identificar e 

relatar estado de iminência de falha, e, 

isolar setores defeituosos de maneira 

permanente; 

Drive Multimídia 
_ - Gravador CD/DVD-+RW 

- Suporte a DVD-+R DL (Dupla Camada) l 
DVD-ROM / DVD-RAM 
- CDROM 24X / DVDROM 8x 

Fonte de Energia 
- Possuir eficiência de 85% ou superior a 

uma carga nominal de 50°/o, com tecnologia 
PFC Ativo (Active Power Factor Correction). 
~ Fonte de alimentação da mesma marca do 

fabricante do equipamento, com consumo e 

potência de no máximo 260 Watts Real. 
- Chaveamento automático Bivolt 110/220 
VAC - 50/60 Hz 
- Possui PFC ativo 
- Padrão ATX f BTX ou superior; 
- Total compatibilidade com a Placa~Mãe e 

componentes fornecidos; 

Gabinete 
- Small Form Factor (SFF) ou Torre. 
- Possui Sistema de Circulação de Ar interno 
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' com entrada frontal e saída traseira; 

- Possui Speaker interno 
- Possui Conectores frontais: dez portas 
USB, sendo que no mínimo quatro portas 
deverão ser 3.0, pelo menos 2 portas 3.0 
deverão estar na parte frontal do 

equipamento. Não serão aceitos hubs; 
Deve possuir entrada para microfone e saída 

para fones de ouvido na parte frontal do 

equipamento; 
_- Possuir local para uso de cadeado para 

evitar acessos indevidos ao gabinete 
- Não será aceito Gabinete tipo monobloco 

(integrado ao monitor); 
~ O gabinete deverá ter características "tool 
less", isso é, não há necessidade de uso de 

ferramentas para: abertura do gabinete e 
remoção de disco rígido, unidade óptica e 

unidade de disquete. Não serão aceitas 
adaptações, tais como o uso de parafusos 
recartilhados. 
- O gabinete bem como todos os seus 

componentes internos devem estar em 

conformidade com o padrão internacional 
RoHS. 

- Possuir 4 tipos de ferramentas de 

diagnóstico de falha de boot e componentes 
de hardware e software que facilitem o 

serviço de avaliação e serviço de suporte, 
quando necessário e convocado, conforme 
abaixo: 
1) LEDs no painel frontal do gabinete com 
combinação de sinais para diagnóstico de 

falhas de componentes de hardware como: 
processo de préboot P.O.S.T (Power-on self- 
test), BIOS, processador, placa-mãe, 
memória RAM, placa de vídeo, disco rigido, 
USB e entrega de sistema operacional; 
2) Combinações de Códigos de "Beeps" que 
sinalizem informações prévias de falha de 
boot de componentes de hardware; 
3) Grupos de Mensagens de Erro na tela do 

monitor que sinalizem informações prévias 
de falha de boot de componentes de 

hardware; 
4) Opção de ferramenta de diagnóstico, 
funções de testes rápidos e identificação de 
problemas dentro da BIOS para no mínimo 
drive de disco e boot. 

Monitor de Video Colorido 
- Tela plana de 23"(poIegadas) LED do 
mesmo fabricante do equipamento, devendo 

seguir o mesmo padrão de cores do 

gabinete, não sera' aceito regime OEM, 
mantendo os mesmos padrões de garantia 

do gabinete; 
- Resolução WXGA+ (1GOOX9DU) 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 mm 

- Contraste Estático de 100011 
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- Luminância de 250 cd/m¡ 
- Tempo de resposta de 5 ms 

- Possui Controles Digitais para todos os 

ajustes (brilho, contraste, tamanho, posição 
horizontal e vertical da_ tela) 
- Seletor de tensão automático AC 100/240V 
e _SU/SOHZ; 

- Devem possuir regulagem de altura 

  

Teclado 
- Enhanced Brasil ABNTZ, 104 teclas 
- Possui Apoio Ergonômico 
- Interface de conexão USB; 

- Teclado do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete 

Dispositivo Apontador 
- Mouse óptico corn resolução de 800 DPI 
- 3 botões corn scroll 
- Tamanho padrão para desktop 
- Interface de conexão USB 

- Acompanha Mouse-Pad; 
v Mouse do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete; 

Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado e 
Mouse da mesma cor e do mesmo 
fabricante; 
Sistema Operacional Windows 10 Pro 
~ Idioma Português - Brasil 
- Última_ versão disponível quando da 

entrega do equipamento, com todas as 

Atualizações Criticas instaladas 
r Devo estar Ativado e. Pfonto para utilização 
pelo usuário 
- Licença de utilização da Microsoft; 

Softwares 
- Acompanha Softwares e Drivers 
necessários à perfeita configuração e 

operação dos dispositivos instalados no 

equipamento (mouse, vídeo, discos,placas, 
etc), compatíveis com o sistema operacional 
fornecido, incluindo manuais e mídias de 

instalação para cada unidade de 

equipamento fornecida 
- Todos os softwares que acompanham este 
equipamento devem possuir as respectivas 
mídias de CD-ROM e/ou Disquetes de 

Instalação, bem como Certificado de 
Autenticidade 
- Todos os softwares devem estar instalados 
e integrados ao Sistema Operacional, 
prontos para utilização pelo usuário; 

Descrição Técnica 
Relacionar fabricante, marca e modelo do 

equipamento e seus acessórios, anexando 
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documentação comprobatória das 

informações e suas respectivas páginas na 

proposta do licitante; 

Confiabilidade e Certificados 
- Não serão aceitos equipamentos fora de 

tinha, mesmo que ainda estejam disponíveis 
comercialmente no mercado; 
- Cl fabricante do equipamento deverá ter o 

nome presente na lista do conselho (Board) 
da tecnologia do site. DMT? 

httpi/!www.clmtiãorgfahout/Iiet 
a _Certificação EPEAT (Electronic Product 
Eniaironmentaí Assessment Tool) na 

ciaaaãflcação Gold, da equipamento ofertado, 
dieoonivel através do link 
httpwwwwepeotznet; 
a A proponente deverá apresentar 
Qocumentoi eâpecifico Para este processo 
licitatório, em papel timbrado, declarando 
que a mesma possui credenciamento do 

fabricante para fornecimento do produto; 
~ A proponente deverá apresentar 
documento informando que a fonte suporta 
a configuração máxima do equipamento 
ofertado; 
Devem ser atendidos todos os itens deste 
anexo, sob pena de desclassificação: os 

requisitos mínimos obrigatórios. a sequência 
dos itens e o formato desta especificação. 

III 004190 10 UNID. Computador: 

Processador 
n Areuitetura x86 de 32/64 bits 
~ Processador intel core IS 

- Clock real (le 3.3 GHz, Cache L3 de t3 MB e 

FSB de 1,333 MHz 

Memória 
= Instalada 16 GB (2 x 8 GB Dual-Channel) 
- Padrão DDR3, clock de 1.600 MHz; 

~ 'expansível a 32GB; 
- Deve implementar tecnologia dualv 

channel¡ 

Placa-Mãe 
~ Deve ser 'às fabricação própria e exclusiva 
para o modeio ofertado. Não serão aceitas 

soluções em regime OEM ou 

pereonailzêçñes; 
- QNãQARQ, com arquitetura ATX l BTX ou 

sopevloi- e F58 de 1.73.33 um:: 
~ E158 Flesh RUM com suporte a Flash 

RÊQDWIFY g4 Mb) e con-inativa¡ com Plug 8-: 

Plain SMBIOS 2.3=1.ACF>I 3.0,. WFM 2.13 

» Interface/Controladora de vídeo com O1 

(um.) conector VGA ou DVI e O2 (dois) 
Çüñíe-IÉÊBF Displaylêort, oI-hboaro, 
= Eentrolaoora de rede Çiigablt Ethernet 

2G/ 199¡ aoooeaee-rx com G3. (um) conector 
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- Çontroiadora de drive com 02 (dois) 
conectores SATA 3.0 (BGb/s) e 01 (um) 
Conector SATA 2.0 (BGb/s) 
= Açomponiaa: D2 (dois) cabos SATA 

= O2. (um) slot PÇI Express x1 ou x4; 
= (31 (um) siot PCI Express x16 
r 94 (quatro) slots de memória DDR3 1,600 
Duai-Channei 
r Conectores traseiros de áudio de entrada 
(MIC / Line-in) e saída (Speaker /Lãne-out), 
e internos (fone de ouvido e microfone) para 

a parte frontal do equipamento, compatível 
com especificação Audio HD, omboard 
-= 04 (quatro) zonectores USB na parte 
frontal do gabinete. on~board 

- 04 (quatro) portaâ USB 3.0 
- 10 (dez) USB, on-board no total sem o uso 

de adaptadores; 

'l E??? 3* 

Disco Rígido 
- Armazenamento de 500 GB mínimo. 

~ Interface SATA 3.0 (õGb/s), 7.200 RPM e 
Cache de 32 MB 

- Taxa de transferência interna de 100 MB/s 

- Tecnologia SMART integrada, isto é, o 

disco rígido deve ser capaz de identificar e 

relatar estado de iminência de falha, e, 

isolar setores defeituosos de maneira 

permanente; 

Drive Multimídia 
- Gravador CD/DVD-+RW 
- Suporte a DVD~+R DL (Dupla Camada) / 
DVEHROM/ DVD-RAM 
- CDROM 24x / DVDROM 8.x 

»Â Fonte de Energia 
- Possuir eficiência de 85W:: ou superior a 

uma carga nominal çie 50°/o, com tecnologia 
PFC Ativo (Active Power Factor Correction). 
= Fonte de alimentação da mesma marca do 

fabricante do equipamento, com consumo e 

potência de no máximo _260 Watts Real. 
- Chaveamonto automático Bivoit 110/220 
VAC - 50/60 Hz 
- Possui PFC ativo 
- Padrão ATX] BTX ou superior; 
- Total compatibilidade com a Placa-Mãe e 

componentes fornecidos; 

5› Sã??? É* 

Gabinete 
- Smaii Form'Factor (SFF) com volume de 

até 12.000 cm3, 
- Possui Sistema de Circulação de Ar interno 
com entrada frontal e saída 

traseira; 
- Possui Speaker interno 
- Possui Conectores frontais: dez portas 
USB, sendo que no mínimo quatro portas 
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deverão ser 3.0, pelo menos 2 portas 3.0 
deverão estar na parte frontaido 
equipamento. Não serão aceitos hubs; 
Deve possuir entrada para microfone e saida 

para fones de ouvido na parte fronta¡ do 

equipamento; 
- Possuir local para uso de cadeado para 

evitar acessos indevidos ao gabinete. 
- Não será aceito Gabinete tipo monobloco 

(integrado ao monitor); 
- O gabinete deverá ter características "tool 
less", isso é, não há necessidade de uso de 

ferramentas para: abertura do gabinete e 

remoção de disco rígido, unidade Óptica e 

unidade de disquete. Não serão aceitas 
adaptações, tais como o uso de parafusos 
recartilhados. 
- O gabinete bem como todos os seus 

componentes internos devem estar em 
conformidade com o padrão internacional 
RoHS. 
- Gabinete com volume de até 12.000 cm3, 
permitindo a utilização na posição horizontai 
e vertical sem comprometer os 

componentes internos e o funcionamento do 

computador. 
- Possuir 4 tipos de ferramentas de 

diagnóstico de falha de boot e componentes 
de hardware e software que facilitem o 

serviço de avafiação e 
serviço de suporte, quando necessário e 

convocado, conforme abaixo: 
1) LEDs no painel frontal do gabinete com 
combinação de sinais para diagnóstico de 
falhas de componentes de hardware como: 
processo de préboot P.O.S.T (Power-on self- 
test); BIOS, processador, placa-mãe, 
memória RAM, placa de video, disco rigido, 
USB e entrega de sistema operacional; 
2) Combinações de Códigos de “Beeps" que 

sinaiizem informações prévias de falha de 
boot de componentes de hardware; 
3) Grupos de Mensagens de Erro na tela do 

monitor que sinalizem informações prévias 
de falha de boot de componentes de 

hardware; 
4) Opção de ferramenta de diagnóstico, 
funções de testes rápidos e identificação de 

problemas dentro da BIOS para no mínimo 
drive de disco e boot 

Monitor de Video Colorido 
- Tela plana de 19.5" (poiegadasmodendo 
chegar a 21"(po|egadas) LED do mesmo 
fabricante do equipamento, devendo seguir 
o mesmo padrão de cores do gabinete, não 

será aceito regime OEM, mantendo os 

mesmos padrões de garantia do gabinete; 
- Resolução WXGA-i- (16U0x900) 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 mm 
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'- Contraste Estático 'de 100m1 e 

e Lumlnância de 250 cd/m2 
- Tempo de resposta de 5 ms 

- Possui Controles Digitais para todos os 

ajustes (brilho, contraste, tamanho, 
posição horizontal e vertical da tela) 
- 5EÍBÍDI' de tensão automático AC :OO/MOV 

~ ãfãüHzi 
- Devem possuir regulagem de altura 

Teclado 
- Enhanced Brasil ABNTZ, 104 teclas 
» Possui Apoio Ergonômico 
- Interface do conexão USB; 
-Teciado do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete 

Dispositivo Apontador 
- Mouse óptico com resolução de 800 DPI 
- 3 botões com scroll 

- Tamanho padrão para desktop 
- Interface de conexão USB 

- Acompanha Mouse-Pad; 
- Mouse do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete; 

Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado e 
Mouse da mesma cor e domesmo 
Fabricante; 
Sistema Operations¡ windows 10 Pro 
= Idioma Português - Brasi¡ 
a Úitima versão disponivel quando da 

entrega do equipamento, com todas as 

Atuaiizaçõas Críticas instaladas 
= Deve estar Atlvado e pronto para utilização 
pelo usuário 
~ Licença de utilização da Microsoft; 

Softwares 
~ Acompanha Softwares e :Drivers 

necessários à perfeita configuração e 

operação dos dispositivos instalados no 
equipamento (mouse, video, discos, placas, 

etc), compativeis com o sistema operacional 
forneeldo, incluindo manuais e mídias de 

instalação para cada unidade de 
equipamento fornecida; 
- Toc-los os softwares que acompanham este 
equipamento devem possuir as respectivas 
midias de CD~RQM e/ou Disquetes de 

Instalação, bem como Certificado de 

Autenticidade; 
~ Todos os softwares devem estar instalados 
e integrados ao Sistema Operacional, 
prontos para utiiização pelo usuário; 

Descrição 'técnica 
Relacionar fabricante, marca e modelo do 
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CGMISSAO DE LICITAÇÃO 
equipamento e seus acessórios, anexando 

documentação comprobatória das 
informações e suas respectivas páginas na 

, proposta do licitante; 

Confiabilidade e Certificados 
- Não serão aceitos equipamentos fora de 

linha, mesmo que ainda estejam disponíveis 
comercialmente no mercado; 
- O fabricante do equipamento deverá ter o 

nome presente na lista do conselho (Board) 
de tecnologia do site DMTF 

httpz//wwwomttorg/about/Iist 
- Certificação EPãAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) ' na 

classificação Goid, do equipamento ofertado, 

disponível através do link 
http:/,i'www.epeat.net; 
- A proponente deverá apresentar 
documento, específico para este processo 
iicitatórlo, em papel timbrado, declarando 
que a mesma possui credenciamento do 

fabricante para fornecimento do produto; 
- A proponente deverá apresentar 
documento informando que a fonte suporta 
a configuração máxima cio equipamento 
ofertado; 
Devem ser atendidos todos os itens deste 

anexo, sob pena de desclassificação: os 

requisitos minimos obrigatórios, a sequência 
dos itens e o formato desta especificação. 

IV 004191 01 UNID. SERVIDOR 

i) 

EKZEIYEÊI' 

Gabinete 
Tipo Rack mínimo de 1U; 
Deverá ser fornecido kit de trilhos do 

mesmo fabricante do equipamento ofertado, 
para fixação dos equipamentos em rack 19 

polegadas; 
Os trithos devem permitir o deslizamento do 

equipamento a fim de facilitar a 

manutenção;  Possuir fonte de mínimo 495W, redundantes 
e hotswap. Deverá entregar 2 (dois) cabos 

de energia, padrão NBR 14136; 
Por questões de eficiência, a fonte utilizada 
neste servidor deve constar no E30 PLUS 

Certified Power Supplies and Manufacturers, 

publicado no 
site“http://_www.plugloadsolutionscom", em 

nome do próprio fabricante do equipamento, 
na categoria 8OPlus Platinum; 
Possuir ventiladores . redundantes e 

s::- Hotswap/Hotplug;  Possuir mínimo 8 (oito) baias para discos;  Possibilitar a instalação de discos SATA, 
f” SAS, SAS Near Line e SSD; 

Possuir tecnologia para retirada/inserção de 
partes e peças sem utilização de 

- ferramentas; 
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Deverá suportar minimo 2 

(dois) processadores; 
Possuir mínimo 24 (vinte e quatro) slots de 

memória e suportar frequência de 1600 
MHz, 1866 MHZ e 2133 MHz, possibilitando a 

expansão de até 768 (setecentos e sessenta 
e oito) GB de memória com a inclusão do 

segundo processador; ^ 

Possuir minimo 2 (dois) slots PCIe 3.0; 
Possuir placa de vídeo com minimo de 16MB 

de memoria; 
*Possuir 4 (quatro) portas USB externa; 
Possuir 2 (duas) portas VGA, sendo 1(uma) 

frontal e 1(uma) traseira; 
Possuir- instalado, no mínimo, 1 (um) 
processador com 6 (seis) núcleos cada, 6 

threads e Iitografia de máximo 22nn; 
A frequência de clock, por processador, 
deverá ser de no mínimo 1.9 GHz e 15Mb de 

cache 
Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 

64 bits e AVX 2.0; 
. Deve 'implementar Hardware-Assisted CPU 

Virtualization; 
Deverá possuir mínimo de 16 (dezesseis) GB 
de memória em módulos de 8GB. LRDIMM 

ou RDIMM, Frequência minima de 2133MHz e 

ECC (correção de erros). 
Slots DIMM 's deverá suportar as tecnologias 
ECC (correção de erros), lVlirroring 

(espalhamento) de memória e suportar 
«memória de spare; 
Deverá possuir U1 (uma) controladora de 

disco padrão SAS; 
Recurso de RAID de discos, implementado 
pelo hardware da controladora, suportando 
no mínimo RAID 0 e 1. Não será aceito 
RAID via software; 
Possuir canais suficientes para controlar a 

quantidade de discos suportada pelo 

equipamento, permitindo que eventuais 
acréscimos de área em disco sejam feitos 
apenas pela inserção de discos fisicos; 
No mínimo 2 (dois) discos, com as seguintes 
caracteristicas: 

n Capacidade mínima de 300 GB cada 
disco; 

9 Os discos deverão ter perfil de 2,5 
polegadas; 

o Padrão SAS; 
e Hot Swap ou Hot Plug; 

Velocidade mínima de 10.000 RPM; 

c Taxa de transferência de dados 
mínima de 12 Gb/s; 

- Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T. 
(Self Monitor Analysis Report Test); 

o Todos os discos deverão ser 

instalados no gabinete do próprio 
servidor, não sendo aceitas gavetas 
de expansão externas para o 
atendimento à capacidade mínima 
requerida; 
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No mínimo 4 (quatro) discos, com as 
seguintes características: 

- Capacidade mínima de 1TB cada 
disco; 

a Os discos deverão ter perfil de 2,5 
polegadas; 
Padrão NEAR LINE SAS; 

Hot Swap ou Hot Plug; 
Velocidade minima de 7.200 RPM; 
Taxa de transferência de dados 
mínima de 12 Gb/s; 

a Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T. 
(Self lvionitor Analysis Report Test); 

Todos os discos deverão ser instalados 

no Qüblnete do próprio servidor não Sendo 

aceitas gavetas de expansão externas para o 

atendimento à capacidade minima 

requerida; 
Deverá possuir unidade DVD ROM, SATA, 

interna. 
Deverá possuir 1 (uma) placa de rede corn 4 

portas de liibps cada, podendo ofertar 

placas on board: 
Sistema Operacional Windows Server 2012 
R2, Standard Edition, instaiado em fabrica, 

em regime de OEM; 
Software de gerenciamento do mesmo 
fabricante ou de fabricação para uso 
exclusivo do fabricante do servidor com as 

seguintes caracteristicas: 
0 Servidor ofertado deverá possuir recurso 
para monitorar, no mínimo, os discos 

rígidos, a memória e a CPU, por meio de 

limites de normalidade que possam ser 
definidos pelo usuário, e informar quando 
houver o funcionamento fora dos valores de 

normalidade pré-definidos por meio de 
notificações de alertas. Tal recurso poderá 
se apresentar na forma de “display", LED, 

alerta sonoro ou outro dispositivo que avise 

dafalhe; 
- O Servidor ofertado deverá possuir uma 
interface Ethernet exclusiva e dedicada com 
Interface RJ-45 para gerenciamento do 

equipamento; 
Deverá ser fornecido um software de 

gerenciamento que permita a utilização de 
interface web e de linha de comando 

«O equipamento ofertado deverá 
possuir recurso de gerenciamento 
compativel com o padrão IPMI 2.0 

(Intelligent Platform Management 
Interface) que possibilite o 

gerenciamento remoto por meio de 

Controladora de gerenciamento 
integrada com porta RJ-4S 

dedicada: 
o A controladora de gerenciamento 

integrada deverá suportar as 
seguintes características: 
v Compativel com os protocolos 

de criptografia SSL para _acesso 
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coMIssAo DE LICITAÇAO 
a console WEB; 

9 Deve permitir controle remoto 
por meio de Chaveador KVM 

mesmo quando o sistema 
operacional estiver inoperante; 

a Deve informar o status do 

equipamento indicando 
componentes com falha e 
notificando via e-mail ou trap 
SNMP; 

Deve possuir 
- emulação de mídia virtual; 
- Deverá ser possivel a 

inicialização (boot) do servidor 
por meio de mídia instalada na 

unidade de DVD física; 
- Capacidade de monitorar o 

consumo de energia do 

servidor; 
Deve permitir desligar e reiniciar o servidor 
por meio do console de gerenciamento, 
mesmo em condições de indisponibilidade 
do sistema operacional; 
Deverá comprovar conformidade corn as 

normas FCC, CE, UL e IEC 60950; 
Energy Star comprovado através do 

linkwwwgngrgystguxgov; 
Apresentar documento 

comprovando 
que a proponente está apta. a 

comercializar o equipamento 
ofertado. Será aceito documento do 

distribuidor autorizada juntamente 
com o documento que ateste esta 

condição para esta comprovação. 
Poderá apresentar link do 

fabricante onde consta a a condição 
de parceiro para revenda; 
Documento do fabricante 

assumindo o SLA (atendimento e 

solução), quando for de sua 

responsabilidade ou da assistência 
técnica autorizada pelo fabricante 
Apresentar comprovante do 

fabricante que comprove a 

compatibilidade com os seguintes 
softwares: 

Windows Server; 
Linux Red Hat Enterprise; 
Novel SUSE Linux; 
Windows Server Storage; 
VMware vSphere; 
Todos os equipamentos de 
Hardware fornecidos neste 

Item do edital deverão 
possuir garantia do 

fabricante seguindo as 

seguintes regras: 
o Período de garantia: 36 

meses 
o Tempo de atendimento on- 

site: até 2 (dois) dias 
úteis: 
Intervalo de cobertura: 24 
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x 7 (24 horas por dia, 7 

dias por semana); 
Os serviços de garantia de 
funcionamento deverão ser 

realizados pelo fabricante 
e/ou empresa por ele 

autorizada e o prazo de 

garantia contará a partir 
da data do faturamento do 

equipamento; 
Para garantir maior 
disponibilidade de uso aos 
equipamentos ofertados 
além das caracteristicas 
descritas nos itens acima 

os serviços de garantia 
deverão incluir: 

. O fabricante deverá 

disponibilizar acesso por 
telefone (24 horas por dia, 
7 dias por semana - 
inclusive feriados - 365 
dias por ano) para os 
membros da equipe de TI 
uma Central de 
Atendimento onde deverá 
haver especialistas 
técnicos capazes de ajudar 
na assistência para reparo 
de problemas de hardware 
e software no idioma 

português; 
o O suporte telefônico, 

preferencialmente em 
português, deverá buscar 
equacionar os eventuais 
problemas remotamente 
sem prejuízo dos prazos de 
atendimento on-site 
estabelecido termo de 

referência.; 
o Na tentativa de abreviar o 

tempo de indisponibilidade 
do equipamento a Central 
de Suporte Telefônico 
deverá; 

o Disponibilizar um Analista 
Técnico capaz de ¡nteragir 
com o cliente de modo a 

obter informações 
relacionadas ao incidente 
para: 

identificar mensagens de erros 
recebidas, analisar ¡Aistórico de 

ocorrência, apurar procedimentos 
realizados pela equipe de TI; 
Executar procedimentos com o 
objetivo de diagnosticar problemas. 
Quando não resolvido o 
problema remotamente, deverá 
ser feito envio de técnicos 
certificados para o local de 
instalação da máquina para 
suporte do mesmo, observando 

_os _prazos de atendimento e 
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_ ' solução previsjços neste Termo; 
UNID Impressora Jato de Tinta Térmico, 

Ploiítgr A1 
Oi t-Ai i v i " "004690 

Funções: Imprimir 

Especificações de velocidade: 
Tempo de impressão de imagem colorida 
ISO NS (ótimo, métrico papel acetinado A1): 

15.3 minutos/página 
Tampa de impressão de imagem colorida 
1363 NS (normal métrico papel acetinado 
A1): 9,3 minutos/página 
Tempo de impressão (ie imagem colorida 
ISO N5 (rascunho, papel caated A1): 1.3 

minutos/página 
Tempo de impressão de imagem colorida 
ISO NS (normal métrice papel coated A1): 
4,1 . minutos/página 
Tampo de Impressão ele desenhos lineares 
(economode, A1 papel comum): 70 

segundas/página 
Velecidade de impressão de desenhos 
lineares (sconomode, A1 papel Comum): 40 

Impressões A1 por hora 

Mamóvlã. pndrãn: 25a MB 

lãapscifieàçõeg técnicas 
fàuglldada de ¡mpressãp (melhor) 
QQ?? !até 12GB x 1290 dpi otimizadds 
::ar-am t; bfãñcüi Até 1209 x 1290 dpi 
piimizêáaa de 600 x 600 dpi de entrada e 

gsisiilzãçãci para papel Fotpgráfico 

@alias-derme 

TÉQHGIQQÍQ de impressão: 
:leite: de Tinta Térmica 

Bâúmpre dia; par-páginas da imprassãp: 
é (planta, magisnta. amarela, preto) 
Tigas d: tinta: 
Bãâãããü em tinta (C, M, Y) 

passado em Iãigmentos (K) 

Brçeiaãa dp linha: 
&Q1912; 

Densidade óptica máxima (preto) 
S L* min/Lil) D 

(Cpm midia fotográfica brilhante de 
secagem Instantânea HP Premium e tintas 

HP originais.) 

Manuaaic d: papa! 

Hanusaia de Impreasõas acabada: 
alimentação de rolo; cortador automátlço. 

Tings de mídia suportados: 
Papéis cpnwuns e revestidos (comum, 
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_ LiClTA  ~;.;:_'-  
::Lrnícfi amami  

revestido, revestido de grañíatura alta, 
reciclado, simples, branco brilhante), papéis 
técnicos (papel vegetal, vellurn), filme 
(transparente, fosco), papel fotográfico 
(acetinado, brilhante, semibrilhante, 
gremlum, polipropileno). autoadesivo 

(adesivo, propileno) 

Gramoturas de midia, recomendado: 
60 a 280 g/m? (rolo/alimentação 
thanualnõü a 220 g/m? (bandeja de 

entrada) 

Formatos padrão dos suportes (rolos 
métricas): 
Larguras de 210 a 610 mmnoios de 279 a 

610 mm 

Tamanhos de midia, personalizados: 
Bandeja de entrada: 210 X 279 a 330 x 48.2 

mrmallmentação manual: 330 X 482 a 610 
x 1897 mrrurolo: 279 a 610 mm 

Diâmetro externo do rolo: 
100 mm 
Espessura da mídia: 
Até 1 1,8 milímetros 

Conectividade, padrão: 
Fast Ethernet (aooaasw) :certificado para 
usa 2.o de alta velocidadeiwisFi 

Efiolância de energia: 
qualificado pela ENERGY STAR® 

Garantia: 
Garantia limitada de 1_ ano para o hardware 

Conteúdo da caixa: 
Impressora A1¡ cabeçote de Impressão; 
cartuchos de tinta introdutórios: eixo; guia 
de referência rápida; pôster de 

configuração; software de inicialização; cabo 

de alimentação. 

Software incluido: 
Cd com drivers para Windows 7, 8 e 10. 

VI' 004193 O1 UNID. Impressora multifuncional jato de tinta 
colorida 

@Tecnologia de Impressão: Jato de Tinta 

aFunção Cópia: Sim 

«Função Scanner: Sim 

«Função Fax: Sim 

-Imprassão Colorida: Sim 
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-Impressão Frente e Verso: Sim 

-Cópia Frente e Verso: Sim 

-Conectividadez Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 

2.0 
-Velocidade Max de Impressão: 35ppm 
Resolução Máxima de Impressão: 
6000x1200dpi 
tMemórla: 256 

-Capacidade Bandeja de Entrada: 250 x 

2 

-Capacidade Bandeja de Saída: 50 folhas 

Capacidade Alimentador Automático: 30 

folhas 

-Tamanho de Papel: A3, A4 210 x 297 
mm, Carta 215 x 279 mm, Oficio 216 x 356 

lTllTl 

-Tamanho Max do Original para Cópia: 
A3 

-Capacidade minima de impressão 
mensal (pags/mês): 26000 

Capacidade Recomendada mensal 
(paga/mês): 1500 

-Slstemas Operacionais Compatíveis: 
Mac OS X, Windows 7, windows 8, Windows 

Vista, Windows XP 

oAllmentação: 110 V 

-Itens Inclusos: Cartucho Amarelo, 
Cartucho Ciano, Cartucho Magenta, 
Cartucho Preto, Cd Instalação c/ Manual, 

Guia Rápido de Instalação, Manual do 

usuário 
Dimensões sem caixa (L x A x P): 55,3 x 

43,3 x 31cm 
VII 004357 01 UNID. Licença de uso backup exec Server ed 

win 1 server Onpremise standard 
License + essential maintenance 
Bundle initial 36mo corporate 13670- 

m0032-br 
VIH 004195 16 UNID. Licenças de uso Officestandard 2016 

SNGL OLP PT__BR. 

IX 004355 06 UNID. Licenças de uso Windows 8.1 PRO SNGL 

OLP Com opção de downgrade para o Win 7 

PT_BR. 
X 004356 20 UNID. Licenças de uso WÍnSVrCAL 2012 SNGL 

OLP NL DvcCAL 1218-0427? 

x1 004153 01 ' PÇ. Rack 

Rack fechado padrão 19" com 800mm de 
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licitacoes saae iumhLc 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
CNPS: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) ?raça Zeca Soares, 211 »v 37925-000 PIUMHI/MG -v 

Telefazg 37~3371-133g_ 
CGMISSAO DE LICITAÇÃO 

largura; 24U de altura 'e profundidade de 

1000mm; 
Fornecer todos os acessórios necessários 

para plena utilização do rack; 
Deve ser fornecido na cor preta; 
Deve atender as especificações 
ANSI/ÊIA RS~310=D, 1EC297-2/D/N41494 

partes 1 e 7 ; 

O equipamento deve ser totalmente 
desmontável para facilitar a montagem e o 

transporte ; 

a estrutura deve ser em aço SAE 1010/1020 

de 2 mm; 
Deve possuir parta frontal em aço SAE 

1010/1020 de 1,2 mm, com perfurações 
hexagonais (tipo Colmeia), com índice de 

ventilação superior a 71%; 
Deve possuir porta ou tampa traseira em 
aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm, com 

perfurações hexagonais (tipo colmeia), com 
índice de ventilação superior a 71%; 
As portas devem possuir fechaduras 
escamoteávels com sistema automático de 

destrave; 
Deve ser fornecido com tampas laterais lisas 

em aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm, 
removíveis através de fechos rápidos, corn 

opção para colocação de fechadura; 
O teto deve estar preparado para instalação 
de kit de ventiladores, tipo bandeja; 
Deve possuir planos de montagem frontal e 

traseiro, galvanizados, antiestéticos e 

numerados de 1 a 241); 

Deve possuir 2 guias de cabos verticais em 
EIÇO SAE 1010/1020 # 1,0 mm, corn anéis 

internos em termoplástico de alto impacto, 
nas dimensões de 440 x 95 mm x 70 rnrn (A 

x L_ x P), sendo fixadas na parte Frontal do 

Rack: 
0 teto e a base do Rack devem ter abertura 

para entrada e saída de cabos, e tampas 
removiveis; 
A estrutura do Rack deve possuir terminais 
de aterramento; 
Deve ser Fornecido com pés niveladores e 

rodízios. sendo 02 com travas e 02 sem 

travas; 
Deve ter grau de proteção IP 20; 
O Rack deve possuir pintura micro epóxi na 

cor preta RAL 9004; 

gçesgóggos 
Par de guias verticais de 24U compatível 

com o rack disponibilizado; 
Klt de ventilação com no mínimo 02 (dois) 
ventiladores .com ruido máximo de BOdB/A. 

Tomada deve possuir conector no padrão da 
norma NBR 14136. Tensão de trabalho: 

Bivolt: 
Kit com 50 porcos gaiolas utilizadas para 
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  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitgcoesçqsaaepigmhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - 
Telefax 37-3371-1332 

coMIssÃo os LICITAÇÃO 
. fixação de equipamentos aos planos de rack 

com furos de 9x9 mm; 
Gaiola em aço SAEIO? bicromatizado e 

porca M5 em aço SAE1010/1020 

bicromatlzado; 
Parafuso philips nlquelado M5 x 16 mm com 
duas arruelas sendo uma fixa e outra de 

pressão. Tipo de cabeça: redonda tipo 
panela com base chata. Possuir fenda do 

tipo Philips no parafuso; 
02 (duas) PDUs com o mínimo de 12 (doze) 
conectores de entrada tipo NBR 14136. 
Corrente suportada: 16A. Tensão de 

trabalho: Bivolt; 

;Nsmuigào 
O fornecedor é responsável pela montagem 
do rack nas instalações do SAAE de PIUMHI- 
MG. 

XII 004194 18 UNID. Nobreak 

oCapacidade de Potência de Saída: 825 

Watts/ 1500 VA 

o Potência Máxima configurável: 825 Watts 
l 1500 VA 
-Tensão nominal de saída: 115V 
-Eficiência em carga total'. 92.0% 

-Freqüência de Saída (sincronizada com 

rede elétrica): 60Hz +/- 3 Hz 
»Fator de Crista: 0,125694444444444 
cTopologia: Line interactive 
o Tipo de Forma de Onda: Senoida! 

aproximada 
e Conexões de Saída: (8) NBR 14136 
(Bateria de Reserva) 
;Eficiência com Meia Carga: 93.0°/o 
o Tensão nominal de entrada: 115V, 220V 

«Frequência de entrada: 60 Hz 
-Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 

o Comprimento do Cabo: 1, B3 metros 
-Intervalo de tensão de entrada ajustável 
para as principais operações: 95 - 140 / 185 

- 260V 
-Corrente Máxima de Entrada: 123 

- Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo- 
Acldo livre de manutenção, a prova de 

vasamento 
nTempo de recarga típico'. 12 hora(s) 
-Cartucho de substituição de bateria: 24008 
o Quantidade de RBCT": 2 
o Eficiência no Funcionamento da 

- Bateria: 80.00% 

Comunicação & Gerenciamento 
«Painel de controle: Display de LED status 
com indicadores para On line, Troca de 

bateria e Falha no cabeamento 
o Alarme sonoro: Soar alarme quando na 
bateria distinto de pouca bateria, tom de 

alarme continuamente sobre carregado 
Proteção contra surtos e filtragem 
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 ?v Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
QEÇitQQQeSQ-saaegiumhLconLbr CNPJ: 23.782.816/0001-10  e -e 

Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 «- 37925-000 PIUMHIIMG »- 

Telefag 37-3371-133g 
COMISSAO DE LICIYAÇAO 

oClasse de surto de energia: 80 Joules 

:Cor: Preto 

XIII 004691 01 'UNID- Receptor GNSS L1L2 RTK 
(especificação mínima) 

'fatalmente integrado e licenciado com 

no :minimo 120 canais; 

habilitado para rastrear GPS 

(Ll/LZ/LQC/LS), GLONASS (Ll/LZ) e 

SBAS; 
aiatena integrada com supressão de 

multiceminhamento; 
suporte sistema RTK UHF e GSM, 
¡tiemória interna de 256 MB + 4 GB SD 

Card; 
Precisão estática Horizontal de 5mm + 
0,5 ppm e Vertical de 10mm + 0,5 ppm; 
Precisão RTK Cinemática Horizontal de 

10mm + l ppm e Veitical de 20mm + 1 

ppm; Interface/comunicação com cabo 

USB, Bluetooth e Wifi; rádio interno de 

até 2W; deverá possuir 
impermeabilidade contra água e poeira e 

suportar quedas de 2 ¡netros de altura 
sobre COlICFetO; 

rádio interno; base nivelante com prumo 

ótico; adaptador para base nivelante; 
rádio externo UHF 25W; 

tripé de bastão GPS Alumínio; bastão 

GPS 2.60 metros; 
tripé de aluminio para Estação Total; 
Coletor de Dados RTK e receptor GPS 

incorporado, Sistema operacional 
Wlindows Mobile, Memória RAM 256 

MB, Cartão lvlicro SD de 2GB, Display 

colorido, Câmera digital, Bluetooth, 
'Fransmissão de dados e telefone via 
GSM/GPRS, Índice de proteção IPÕS, 

software licenciado para coleta de dados 

RTK que pennite a visualização do 

levantam-lento em tempo real, soñware 

em português; 
Manuel ::le uso: 

Maleta de transporte para todos os 

equipamentos; 
2 baterias para receptor GPS L-l/LZ, 

carregador bivolt de bateria de receptor 
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 . : Serviço Autõnúmo da Água e Esgoto  
!ÍÇÍÍBCOESÇQ sgaegigmijfpggghg; CNPJ: 23.782.816/0001~1D 

Autarquia Municipal (Lei 1oss/'aojbráçà Zeca Soares, 211 .u 37925-000 PIUMHI/MG ~  
Tetefax 37~3371-133g 

COMESSSÃQ ::a LICITAÇÃO 
V j'  n' '  GPS LJ/LZ, 'Todos oá sofíwarés' é 

gquipamcutos deverão ter suas licenças 
devidannesltç ativas para o uso. 

'Freinamento para uso dos equipamentos 
no município do comprador e suporte 

técnico gratuito por no :mínimo 6 aneses. 

Condiçôas Gerais: 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias.. a partir da data de abertura do pregão. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Slgnatària) 

Representante Legal 

4B 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: PREGÃO O 

ELETRÔNICO N° 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO n° 134/2017 - 
MENOR PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI através da Pregoeira Oficial vem 
tornar público a abertura do certame para a contratação de empresa 
especializada para a aquisição de Equipamentos de Tecnologia da 
Informação, Licenças de Software e Antivírus, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência em Anexo I. Início da sessão de lances: 
28/04/2017 às 10:00 hs. Local de retirada e realização do Edital: No site 
www.iicitanet.com.br e www.saaepiumhi.com.br. Fone: (3713371-1332. Piumhi- 
MG, 10/04/2017. Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira. 

CERTIFICAMOS PARA rms DE CUMPRIMENTO 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 0 L I 0 _ l 

WNIÉJPAL QUÊ PUBLIQUE! A(0) No ouaono na 
AVI D0 MUNICÍPIO E POISTAL DE TãANSPARÉNCIA: 
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  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoesgmsaaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Anta rquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO oe LICITAÇÃO 

EDITAL com ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO E DATA oe 
ABERTURA oo CERTAME RETIFICÀDA 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE SOFTWARE E ANTIVIRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:30 hs do dia 19/04/2017 até às 08:59 hs do dia 
09/05 de 2017. ' Í ”_ 5 .' 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 09:00 hs até às 09:59 hs do dia 09/05 de 2017. 

INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: a_ partir das 10:00 hs do dia 09/05 de 
2017. 

TEMPO DE DISPUTA POR ITEM: 02 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar 
de 00:00:01 (um segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado peiosistema. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília-DF. ' ' 

LOCAL: www.Iicitanet.com.br "Login" 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: - _. 

Endereço: Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG - CEP - 37.925-000 - Setor:de 
Licitações. o - 

Pregoeira: Jaqueline Aparecida de Souza 
Telefax (37) 3371-1332 



 Serviço Autônomo de Agua e Esgoto 
licitacom@suaegiumhi.com.br CNPJE 23.782.8l6/0001-.l0 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUIVIHIIMG -Telefax 37-3371 -1 332 

COMISSÃO De LICITAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

O objeto das orientações contidas nO presente documento é O processo de licitação, que tem 
por finalidade a contratação de Empresa Especializada para a aquisição de 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE SOFTWARE E 

ANTIVIRUS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste 
edital. 

Contém, para tanto, instruções gerais e minutas de documentos que instruirão O processo 
licitatório. Além de contemplar Os aspectos legais pertinentes, deverão, em sua essência, ser 
rigorosamente seguida pela entidade promotora da licitação e licitante. 

ANEXOS DO EDITAL 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANexO II EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO. 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO. 

ANEXO IV MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR-No QUADRO 

DA EMPRESA EMPREOADORAJj e ' A ' * .' " _ ' - - 

ANEXOV MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DETODAs AS EXIGÊNCIAS cONTIDAs 
NO EDITAL. 

ANEXO v1 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME_ DE- MICRO 
EMPRESA OU EMPRESA DE_PeQUENO PORTE (NA HIPOTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU 

EPP). 

ANEXO VII MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS, CONTENDO PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
E PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS. E - -- - 

ANEXO VIII MINUTA CARTA CONTRATO 
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 03/2017 

paocesso LICITATÓRIO 11013412017 

M ENOR PREÇO PORvITEM 

0 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG, leva ao conhecimento dos 
interessados que se acha aberta a presente licitação sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRONICO N° 03/2017, tipiñcada como de "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme 
descrito neste ,Edital e seus anexos. Os trabalhos serão conduzidos pela servidora do Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi, Jaqueline Aparecida de Souza, designada Pregoeira e 
integrarão a Equipe de Apoio as servidoras: Maria Luciana Goulart de Castro e Sônia Roseni 
Costa, designadas pela Portaria/SAAE-PIUMHI N° 18/2017, publicada em 24/02/2017. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Le¡ n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, Resolução n° 114/2011 e suas alterações, e, subsidiariamente, a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar n. 25/2010 (que institui 
o Estatuto Municipal da ME, EP_P e MEI), Lei Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 
2006 com a redação dada pela LelComplementar n° 147/2014, bem como pelas normas e 

condições estabelecidas no presente Edital. 

Nesta licitação não será concedido exclusividade à participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte nos termos do Art. 48, Inciso I da Lei Complementar 123/2006 tendo em 
vista "não haver um mínimo de 3 (trêslfornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas e empresas de pequeno porte sediados, local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas ,no/instrumento convocatório" uma vez que no arquivo 
fisico não foi encontrado três fornecedores do ramo pertinente ao objeto Iicitado cadastrado no 
quadro geral de fornecedores desta Autarquia e que se enquadrem na classificação de ME e 
EPP definidas pela LC.123/0.6.i 5.5.1; . v.  .  i  _  r l s.  . . . 

A motivação da abertura-dessalicitação de modo a possibilitar a participaçãodo mercado em 
geral, ou seja, sem/EXCLUSIVIDADE paralME/EPP. se dá porque foi.instauradoanteriormente o 
Processo Licitatório n° .251/2016, Pregão Eletrônico n° 05/2016,, para .a, aquisição 'de 
Equipamentos de Tecnologia de Informação, Licenças e. Software e Antivírus, para atender o 
SAAE de Piumhi o qual restou frustrado-porque não credenciaram o número .mínimo 03 (três) 
fornecedores competitivos que se enquadram nessa categoria empresarial, comprometendo, 
assim, a “competitividade peculiaraos processos licitatórios". Realizada a sessão pública com' a 

abertura da fase de lances; nenhum licitante manifestou interesse em participar do certame, 
tendo sido este declarado deserto. . 

Por isso, em relação ao objeto rem-referência, impõe.-se a“ repetição do certame, conferindo-se 
a exceção prevista no» art._...49.: inc. .III.da Lei Complementar 123/2006, com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar 147/2014. "Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 
e 48 desta Lei Complementar :quando: III- o tratamento diferenciado e simplificado para =as 

microempresas e empresas de pequeno porte. não for vantajoso para a admini'stração.públilca 
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a sercontratado": = . : 

1. OBJETO: _ a 

Este termo tem fporrobjetoi=a «contratação de Empresfajspecializada- para aaquisição Icle 

EQUIPAMENTOS »DE/'ÃTIEGNOLOGIA DA INFORMAÇAO, LICENÇAS DE SOFTWARE E 
ANTIVIRUS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste 
edital.  = ' ' ' - = 
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coMIssAo DE LICITAÇÃO 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da 

LICITANET - Licitações On-Iine. 2.1.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do SAAE PIUMHI-MG, denominada 
Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo "Pregão Eletrônico" constante da página eletrônica da LICITANET - Licitações 

On-Iine: www.!¡c¡tanet.com.br. _ 2.1.2. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

3.1. 0 fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para inicio da disputa especificado na 

página 01 (um) deste edital. 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação, toda e qualquer empresa individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no País, que seja credenciada como empresa do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas 
neste Edital e seus anexos; E 

4.2 - Devendo .estar regularmentecadastrada junto a LICITANET -Licitações On-Iine .no 
sítio: <www.lici_tanet›.com.'bt>, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da 
mesma, denominado HABILITANET, no máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a 
conclusão da sessão de disputa de preços, a apresentação do cadastramento não desobriga eo 

participante a apresentar a documentação exigida para a habilitação relacionada no ANEXO 
II. ' ' - ' ~ . - 

4.2.1 - A habilitação dos -licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral prevista .na Cláusula .IV deste Edital, »noaplicativo HABILITANET, no 
máximo, até 24 (vinte e quatro). horas após a: conclusão da sessão de disputa de preços. 
4.2.2 - O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao HAEILITANET é conditio 
sine qua non "para.sua?efetivàyhabilitação na modalidade licitatória Pregão.E-letrônico. 
4.2.3 - Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no 
aplicativo HABILITANET, no prazo constante no item 4.2, devendo cadastrar todos os 

documentos que se encontram elencados no ANEXO II. 
4.3 - E vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, 
empresas estrangeiras que não funcionem no Pais; 
4.4 - Não poderá participar da. licitação a empresa que estiver sob concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 
Administração Pública ou impedida. legalmente. . _ l 

4.5 - 0 custo ;de operacionalização pelo...uso.da ..Plataforma .de .Pregão Eletrônico, a titulo de 
remuneração pela utilização =dosarecursos~da= tecnologia da .informação ficará. a cargo do 

licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

3o dias É"lRÀ-*so-dias..  . íisiçfàaas_ l .. "Rossana-sen. 
R$165,41  “R$211,58 ' R$288,71. - -R$ 407,15- 

4.6_- O referido-epagamento/remuneração possui amparo legal noinciso-III--do art. 5°- da Lei n° 

10.520/02. 

5. REGULAMENTO OPERAOIONAL DO CERTAMEI- 
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5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

valor item; 
g) verificar a habilitação do(s) proponente(s) classificado(s) em primeiro lugar; 
h) declarar o(s) vencedor(es); 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
'k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

6. Credenciamento NA LICITANET - LICITAÇÕES ON-LINE 

6.1 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home 
Broker, o quai deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
6.2 - O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta 
de preço e lances sucessivosrdeipreços, somente se dará mediante prévio cadastramento e 

adesão aos planos elencados;'no-subitem..4.5..a 6.3 - O login e a senha do licitante 'poderão ser utilizados em qualquer preg-ão eletrônico, salvo 
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET - Licitações On-line, ou 

canceladas por solicitaçãoadotzlicitante.  a a) A manutenção ou,alteração;da..senha ..de Acesso será feita através de pedido do licitante 
junto ao Atendimento On'.-_I.=in'e-'(.CHATc) do-siteLICITANETi- 'Licitações' On-line, sendo 
enviada para seu email a nova senha de forma imediata. 
6.4 - É de exclusiva responsabilidade do licitanteosigilo» da senha, bemxcomo seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET - Licitações On-line a 
responsabilidade por :eventuais-danos.decorrentes -deruso :indevido da senha, ainda que por 

terceiros. . a  ; 6.5 - O cadastramento' do licitante junto a , Plataforma __de Pregão Eletrônico' implica a 
responsabilidade IegaI-pelos-atos praticadosme a presunção* de capacidade técnica.para 
realização das transações-inerentes ao certame. 6.6 '- As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos 

telefones: --(34)3014-6633,:e;(34à%a9807-6633 rouapelo e-mail zcontato@licitanet.com.br. 
6.7 - DO CADASTRO NO HABILITANET 6.7.1 - 0 HABILITANET- constituigum _aplicativo de registro cadastral: da LICITANETL», 
Licitações On-Iine. I  e -. i - i ' - a --  ' 

a) A habilitação dosrfornecedores-zlem licitação pertinente là aquisição de bens e. serviços, 
inclusive de obrasre.rpublicidadegpoderão sencomprovadas por meio d.e prévia e regular 
inscrição cadastral no..HABILIã'ANE_Tr:,._desde. que os documentos comprobatórios estejam 

validadoseatualizados; :    = t. 
b) Para a habilitação rnesteatPregão,.orlicitantesdceverá, estar' regularmente-.reg.istrado:no 
HABILITANET, devendo.cadas-tra'r-.os~ documentos que -seencontram elencados :no ,AnexolII-..L 

_r_ 

7. DA PARTICIPÁÇÃÓãÊwi. -_  5 

7.1. A participação no lEregãoÀÉleti-ônico se dará por meioufda digitação- dafseriha 'pessoal 'e 

intransferivel d° 'i°iiañ.t.e..;_s. 5955391290332.;.9P.°ê"?¡0“3"?9.'it°~ da.. rprolnostae. de precos. 
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados datale horário limite 

5 
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estabelecidos. 7.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica 

ou da desconexão; 7.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida 
pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 

8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORM ULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão pública do pregão 
eletrônico, corn a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a 

avaliar a aceitabilidade das propostas; 8.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados _ 

ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
8.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema; ._ 8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele "que" for 

recebido e registrado em primeiro lugar; 8.5. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serãoiinformados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado." A plataforma não identificará o autor dos lances aos 
demais-participantes e nem ao Pregoeiro e Equipe de Apoio; 
8.6. No caso de desconexão; comic-Pregoeiro, no decorrer da etapa. competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônicopoderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornandooPregoeiro, quando possível, sua atuação. no certame, sem. prejuízos 

dos atos realizados; 8.7. Quando a desconexão.persistirpor tempo superior .a 10 min. (dez rninutos),.a. sessão 
do Pregão Eletrônico será suspensa e tera' reinicio somente após comunicação expressa (via 

chat) aos operadores representantes dos participantes; 
8.8. A etapa de lances dasessão pública seráencerrada por decisão do Pregoeiro mediante 
aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que 
transcorrerá período de tempo .extra. 0 período. de tempo extra ocorrerá em um intervalo que 
poderá ser de 01s .('um._segun'do.) 'a 30min. (trinta minutos), .aleatoriamente determiínado 
pelo sistema eletrônico, .findo _orqual será automaticamente encerrada a recepção de lances, 

não podendo em hipóteseaalgumaas.empresasapresentar novoslancesç...   . . _. 8.9. Em face de imprevjsão do tempo extra.; os .licitantesdeverão estimar o seu va_lor.mínimo 
de lance a ser ofertado; evitando 'assim,ecálcuios de última hora, que poderá resultar em uma 
disputa frustrada por-falta de; tempo hábil; I . - . 

8.10. Poderá o Pregoeiro, antes “de anunciar o vencedor do item, encaminhar, pelo sistema 
eletrônico contraproposta:diretamente ao 'proponente que tenha apresentado o lance de menor 
valor,.para que seja obtidamelhor .proposta, observando os critérios de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentesdaquelas previstas no edital; .. . . , - ê . _ - . :. 

8.11. O sistema informaráawproposta-:de “menorgvalor do item¡ imediatamente após o 
encerramento da etapavde :l-anceswou, quandovfor o caso, após negociação e decisão pelo 

pregoeiro acerca da aceitação do lance de. menor valor; .. . . _ . . 

8.12 - Após a conferênciaie consulta "ON-LINE" do HABILITANET, ese os documentos 
comprobatórios de habilitação estiverem de .acordo com o solicitado, será declarado o (s) 
licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de intenção de 
interposição de recursoysendoxque nesse- momento ficará franqueada a todos os licitantes a 
consulta dos documentosícadastrados noHABILITAN-ET do (s) licitante (s) vencedor (es) do 

lote/item. a  - .  .- . : . 8.12.1 - Caso o licitante ..não-esteja .cadastrado no HABILITAvNETao final da disputa de preços, 
será concedido o prazo de no »máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-Io e de 05 
(cinco) dias úteis pararencaminharos documentosoriginais. via sedex. . _ l . ._ . 

8.12.2 - No.caso e ocorrênoia-do.íi__te'm. 8.12.1, ao final da disputa,.o Pregoeiro., ao conc der o 
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prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos 
possam acessar o chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão 
estar conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso 
haja interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se 
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de 

recurso posteriormente. 8.13. A licitante deverá encaminhar SOMENTE a cópia da proposta de preços ajustada, 
contendo preço unitário e global com até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o 
e-mail: <licitacoes3@saaepiumhi.cOm.br> para que ;a Pregoeira possa verificar a 

conformidade com o preestabelecido neste Edital, qtdewendo ser encaminhado 
posteriormente O Original dos documentos de habilitação ou cópias autenticadas, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados apps ser declarado vencedor do 
lote/item, juntamente com a proposta de preços readequada, para: 

 

Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG - Setor de Licitações 
Endereço: Praça Zeca Soares, n° 211, Centro, Piumhi/MG ' 

CEP 37.925-000 
Pregoeiro: Jaqueline Aparecida de Souza 

ENVELOPE - PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL OO LICITANTE ' ' “ _ _ 

PREGÃO ELETRONICO~N°'='“037'2017-aSERVIÇO -AUTONOMO DE AGuA- E ESGOTOVDE  1 ' -Çà "'35 if' ~_  :2"*':'  .-› "- ' u. f' -  , . i.  . x' .-_  
PROCESSO LICITATORIO N9r1-34/2017:.  _ f E . o -- -   - --  
8.14. Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação 
da empresa vencedora. e . E › -- . i . e '- .- 

8.15. Os documentos. exigidos-deverão ser.entregues, no endereço citad.o, :diretamente ao 
Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio. 0 Pregoeiro e membros da equipe de apoio 
não se responsabilizam. por documentos entregues em outros, setores. Não caberá ao. licitante 
questionar posteriormente. iavalidade de qualquer entrega, .direcionada .para quqlquer outra 
pessoa. ' '-  * ' ' ' ' "  í  
8.16. O não cumprimento do= envio dos documentos de: habilitação dentro dozpiêazo acima 
estabelecido acarretará nas. sançõesprevistas no item 14.2,.deste .Edital,.po'dendo' o Pregoeiro 
convocar a licitante queíapresentou apropostaou olancesubsequente; ' = ' y  ~ '- 

8.17. Se ;a proposta :ouwo ~=lance_v--do='item 'de menoru valor -global não for aceitável, por 
inexequlbilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou .o .lance -subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assi'm sucessivamente, até a apuração 
.de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá 
'negociar com o participante paraque seja obtido valor melhor; ' 

8.18. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor valor e o valor do item estimado para &contratação; 
8.19. constatando .o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado 
ao(s) autor(es)' da(s).'propdst>a(-â)'ouxla^nce de menor valor do item. E e  l . A .  -  
9. PROPOSTA NA 'PEÀTAFORMA ELETRÔNICA 

9.1. O encaminhamento de proposta(s) para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. _O Licitante.será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome nosistema eletrônico, 
assumindo como firmes everdadeiras suas propostas e lances; ' ' ~ 

9.2. Poderão ser inabilitadas ascpropostas. inseridas nosistema eletrônico que .deixarem de 

conter: _ _ _ a) as especificações do Objetoofertado, em conformidade' com as especificaçoes constantesvno 
Termo de Referência;    -   * ' '  ' - ' l j'.  ' l    Univ-Í'. 
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b) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data de abertura da sessão pública do DTEQãOpHO silêncio assim será considerado; 
c) valor unitário clo item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais; 
9.3. A não inserção de proposta contendo as informações solicitadas na alínea "a" do sub-item 
9.4 implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa, face à ausência de dados suficientes para 

a classificação da(s) proposta(s). 

 

10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

10.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(am) enviar à Pregoeira do SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUHMI-MG, no prazo do item 8.13, a(s) proposta(s) de preços 
escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, preferencialmente 
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo representante legal da empresa citado 
nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

deste Edital; 

10.2. Na proposta escrita, deverá conter: 
a- Descrição do objeto da licitação, conforme especificado no Termo de Referência - Anexo I 
deste Edital, com a especificação clo equipamento. Importante: especificação da indicação 
da marca ou fabricante do equipamento ofertado. ' ' 

b- Apresentar a garantia dos equipamentos. . Importante: As garantiasexigidas paraios equipamentos.especificados,no Título 21 
do edital e Anexo I Termo dekeferênciasão-.mínimas, o.licitante-deverá.indicar na 
sua proposta a garantia ofertadas -  _ -' -  ' -  
c- A licitante deverá apresentar, com sua proposta.acomercial;*prospectoadosequipamentos 
ofertados, onde apresentestoüoskas;,especificações exigidas-,para-oequipamento). conforme 
especificado no Termo d_e:Refer_ência Anexo I do edital. 
Importante: caso falte alguma especificação no prospecto apresentado, a Pregoeira e 
equipe de .apoio, podem'. consultar no.site do fabricante. E importante que caso o 
prospecto não apresente alguma das especificações exigidas, no site do fabricante 
deverá apresentar. r p* a a i e ' - 2 

d-preços cotados em reais, com' valores .unitários e totais, já incluídas todas _as despesas com 
transportes, fretes, descarga-da "mercadoria, imposto, taxas, seguros, 'bem como os ônus 
decorrentes de contratação» deupessoal, leis trabalhistas, da Previdência .Social, encargos 
fiscais, comerciais, de.-outras;.que:dire-ta.=o.u.indiretamente..inciclirem sobre a .contratada ;xdatae 
assinatura do representante legal da proponente; 
e-razão social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

f- endereço completo; ..  e e g- prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado; 
h- valor unitário do item, contendo apenasoz (duas)rcasas.decimais; . 

i- valor global , contendoapenasn: (duas), casas decimais; 
j- valor total da propostaçporlextenso. ,t k-Prazo de .entrega. clo-objeto.; Deverá; serde-:no máximoAS (quarenta e cinco) dias.,,'e 
será contado a partir. dab.0_r.dem._.de_Eortíecimeato (Nota,desEmpenho.).quandmsolicitado ,pelo 
SAAE. ~  É:: :nr:   
 

À etouOs .aprodutosrdevem, :ser entregues .nas :mOdaIidadeLCI-F( 
incluso o .frete. nos .preços-:dosfiyrodutosynnoAlmoxarifado do, SAAE. de -Piumh.i:-MG',.allocalizado .à 
Praça Zeca Soaresxnã:Zlleicentro' 'na', CidadeLde _Piumhi-MG, devidamente embalados, 
acondicionados e transportados-toma' segurança, sob a' responsabilidade .da contratada, sem 
qualquer ônus para o-SAAE¡  -.~. Ç .   . e. Ã í . . - a . 

l- Local dasentre aff-dossmh 

10.3. REFERÊNCIA' eeoGnÁsícA: 'A cidade de Piumhi está localizada na Mesorregião oeste 
de _Minas Gerais, na Microrregiãoade Piumhi. Ficalocalizado a ZSOKm-da: capital mineira,.90 
Km da cidade de Passos ;f63;Km' da Cidade de 'Formiga e496km da cidadeüesãoPaulo.  ' 
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10.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos; 10.5. Atendidos todos os requisitos será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 

oferecer(em) o MENOR PREÇO POR ITEM; 10.6. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor. 

11. CRITÉRIOS os JULGAMENTO 

11.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR POR ITEM, observado o prazo para 
execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

demais condições definidas neste Edital e seus anexos; 

11.2. Da Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: 

11.2.1. Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às MicroEmpresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), como critério de desempate, o direito de preferência para 
ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas 

categorias. 11.2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superior ao menor preço. _ 11.2.3. Para efeito do disposto no art. 44 da 'LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á 

da seguinte forma: _ _ 11.2.4. A Micro-Empresa ou_ Empresa_ de Pequeno Porte mais bem- classificadapoderá 
apresentar proposta de preço_ ihferior àquela considerada vencedora do certame, Serviço 
Autônomo de Agua e Esgoto licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - Telefax 
37-3371-1332 COMIS$ÃQ DE LICITAÇÃO 11 devendo tal proposta ser registrada, situação em 
que será adjudicado éírifsgêifffãfx/gor “o” objeto licitado; 
1'1.2.5. Não ocorrendo a contratação da Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do inciso I do caput do Art'. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem' na 'hipótese do § 2° do art. 44 da LC 123/2006, na ordem 

classificatória, para o exercício cio-mesmo direito. ' 

11.2.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Micro-Empresas ou Empresa 
de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2° do Art. 44 da LC 
123/2006, sera' realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
usar do direito de preferência. - o ' - - - - t - 

11.2.7. O direito de preferência _.das Micro-Empresas ou Empresas de Pequeno Porte será 
instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 
11.2.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 'do 
certame. .  z' . w '- u t - .. ' 

11.2.92 O disposto no,Art. 4 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada ponMiero-Empresa ou Empresa de=Pequeno Porte. . 

11.2.10. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentaçãoexigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que 'esta apresente algum-a restrição, na forma do art. 43ida Lei 
Complementar n° 123/20064, ' - . .. ' . i' ' A f .  
11.2.11. Havendo alguma-restriçãonacomprovação da regularidade fiscal,.será asseguradoao 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, :cujo termo. inicial corresponderásao- momentouem. ,quero 
proponente for deCIaradoLQA/'enceordolcertame, prorrogáveis por igual periodo, a critério do 
SAAE PIUMHI-MG,'paraaregularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais .certidões. negativas .ou ositivas, comefeitode. certidão 
negativa, cuja comprovação será** exigida somente para efeito 'da assinatura do contrato ou 
instrumentos que o substitua;  '  j 

. a _n_ 
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coMIssÃO oe LICITAÇÃO 
11.2.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2° do Art. 43, da LC 
123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na Ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 11.3. O Pregoeiro anunciará O licitante detentor da proposta Ou lance de menor valor, 
imediatamente após O encerramento da etapa de lances da sessão pública Ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca.da aceitação do lance de menor valor; 
11.4. Se a proposta ou O lance de menor valor não for aceitável por inexequível, O Pregoeiro 
examinará a proposta Ou O lance subsequente, na ordem de classificação, verificando também 
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital; 11.5. Ocorrendo a situação a que se referem os sub-itens 8.16 e 8.17 deste Edital, o Pregoeiro 

poderá negociar com a licitante para que seja Obtido melhor valor; 
11.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na quai estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

12. HABILITAÇÃO 

12.1. Está em conformidade_ corn __o ANEXO II, que faz parte integrante deste "Edital. 

13. IMPUGNAÇÃO Ao eoIzrAe eznecunsosx. _ r 

13.1. Qualquer cidadão. éf parte-legítima para impugnar- este. edital r ,diante de' alguma 
irregularidade, devendoenviaro pedido até ,02 (-dois)rclias úteis antes da data. fixada para 
recebimento das propostas no e-mail licitacoes3@saaepiumhi.com.br, devendo a Pregoeira 
encaminhar à autoridade superioríparadeoidir sobre-a petição-no prazo de 24hs.(v¡nte“ e 
quatro) horas, a contar'da:ihora..do recebimentodo atoque a tenha motivado. . -  . . 

13.2. Não serão reconhecidas. às impugn-ações e Os recursos que não seja na forma eletrônica, 
ou apresentada .forardoüprazo-'legal -e/ou' isubscritos» por representantewnão habilitado 
legalmente Ou-»não-identificador-no:processo-para.respondervpelo proponente.;~í=›._íz=  a 2   
13.3. Deciarado. .o. vencedorçrez-:tlisparadossoavisorde; recurso.. no .chat-,z-quálouer; licitante ?que 
desejar poderá manifestar-imediata: esmotivada-mentea intenção -de recorrer'- dentro ido prazo 
de 03 (três) minutos clicando no botão RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar em 
local próprio sua intenção .com.lregis_tro da síntese das suas. razões.. - _ 

a) Ao(a) Pregoeiro(a) caberáo-juizo de admissibilidade nos termos da Resolução n° 114/2011. 
a.1) Não serão recebidosirecurso :sobre assuntos- meramente protelatórios' ou quando não for 
suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante; 
b) Aceito O recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo 

de 03 (três) dias úteis. c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a: correr do término do prazo do recorrente: . e ' 

13.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
13.5. Os recursos contra decisõesLdo Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 
13.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; .  '- '  -:  . -2 t = . e e  - 

13.7. Os casos omissos quanto à impugnação- e. aos recursos, serãoresolvidos-pelo Pregoeiro, 
nos termos da Resolução n°:1.14/2011. ' ' . _ . ' - 

14. MULTAS e sANçõss:AoMINIsTkATIvAsÍ r ' 

14.1. A: Licitante vencedoraàsujeitarrse-á',--em :caso dee-inadimplemento de suas obrigações, 
definidas neste.instrumentoiouaem,outros;que ;o- complementam;asuseguintes multas, sem 
prejuizodas sanções;Iegais.;rAet.d86za.88 :da Lei '.8=:.666/93:e.responsàbilidadeszcivil egcriminal::  

A a) 0,33% (trinta e tresr-'centésimosípor centoy' por dia rde-atrasoyna entrega-dos produtos 

:em 
1.x, 
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COMISSÃO os LICITAÇÃO 
objeto deste Pregão, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite 

de 9,9% (nove vírgula nove por cento). b) Até 10% (dez por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento, pelo 
descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste Edital, exceto prazo de entrega. 
14.2. Aos proponentes que forem convocados dentro do prazo de validade da sua proposta e 
não se apresentarem para celebrar o Contrato ou a retirada da autorização dos serviços, ou 
deixarem de entregar ou que apresentarem documentação comprovadamente falsa, dentre a 
exigida para a participação e habilitação na presente licitação, ou que ensejarem o 
retardamento da execução do certame, ou que não mantiverem a proposta, que falharem ou 
fraudarem a execução do contrato, que se comportarem de modo inidôneo, que fizerem 
declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao SAAE PIUMHI-MG pelo 

infrator: 
a) advertência; 
b) multa; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o SAAE PIUMHI-MG pelo prazo 

de até O5 (cinco) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE PIUMHI-MG enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem or(s) devido(s) proces_so(s) adm¡nistrativo(s), que 
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo-: - ~ -. a . . l  . . A -   
15.PAGAMENTO'   =  
15.1-. O pagamento .decorrentedaconcretizaçãodo objeto desta licitação. será efetuado pela 
Tesouraria do SAAE PIUMHIêMG, por processo legal,.após a. comprovação da entrega do 
objeto licitado nas condições exigidas e-apresentação dos documentos. fiscais devidos.: no 
prazo de 07 (sete) diasúteis.; sob penasde multa de..0,5°/o;ao mês, oufração (pro rata- die), 
sobre o valor da faturar." e .' .. e A _ . ' a ' 

a) se o objeto não .for entregue: conforme. condições-deste Edital, apaga-mento. ficarásuspenso 
até seu recebimento definitivop.. _  l¡ ;l . _ _  M. e . . w . l 
b) A Nota/Fiscal/Fatura emitjdapelo contratado deveráconter, em local de. fácilvisualização,.a 
indicação do n° do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim de se acelerar o 
trâmite de recebimento dos equipamentos e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 15.2. O SAAE PIUMHI-MG, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá devolve- 
Ia à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 
estipulado no "item 1" .será contado somente ,a partir da reapresentaçãodo documento, desde 
que devidamente sanado o vicio.  - E 

15.3. O pagamento devidopelo SAAE. PIUMHI-MG será efetuado por meio de depósito em 
conta bancária a ser informadapela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma que v_ier 
a ser convencionada entre as partes, sem nenhum ônus para o SAAE PIUMHI-MG. l “ _..~ 

15.4. O pagamento nãoserá. efetuado, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à alteração de 

preços, correção monetária, compensação financeira. 
15.5. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao SAAE 
PIUMHI-MGpIena, geral. eai-rretiratávelequitação da remuneração referente aos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou .exigir a qualquer título,- tempo ou forma. . . 

15.6. O SAAE PIUMHI-MG poderá retero pagamento dos. equipamentos, objeto desta 
licitação, nos seguintes-.casosam ' .  l. . i'  . .e w  - -  -  . - 

a) Se alqualidade dos. produtos não corresponder às especificações exigidas no instrumento 
licitatório, 'os ,mesmos -serãmdevolvidos ao Fornecedor para regularização no.prazo máximo de 
05 (cinco dias), independentemente da aplicação das penalidades cabíveis; 
b) Obrigação do Fornecedoi-_lcom terceiros-que¡ eventualmente, possaprejudicar o SAAE 

_ u.: .':..;-..' j _EÊ.'-,.¡'.,:_ :. '. ::E542  Ú  .- .__~~,! 'L .. g_...' ,  
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COMISSAO DE LICITAÇAO 
PIUMHI-MG; c) Débito do Fornecedor para com o SAAE PIUMHI-MG quer provenha da execução do 

contrato, quer resulte de outras obrigações; 
d) Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido 
até que o Fornecedor atenda a cláusula infringida. 
15.7. Nenhum pagamento isentará o Fornecedor das responsabilidades e obrigações, nem 

implicará na aceitação definitiva dos produtos. 
15.8. No preço ajustado na proposta final incluem-se todas as despesas verificadas tais como 
transportes, imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, bem como os ônus decorrentes 
de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, 
e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada; 

16 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
16.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os bens fornecidos; 
16.2. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
16.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e _cinco por cento) do valor contratado; ' 

16.4. Fornecer o objeto, nopreço, prazo-e forma estipulada na proposta. 
16.5. Credenciar um representante junto ao SAAE para prestar esclarecimentos que forem 
solicitados, cujas reclamações ,se obriga a atender prontamente; 
16.6. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem prévia 
anuência do SAAE; . ” i “ " ' _ .  i › 

16.7.Responsabilizar-se pelos danos que causar ao SAAE ou a terceiros, por culpa ou dolo, não 
servindo como excludente ou. redutor dessa responsabilidade o fato de haver acompanhamento 

e fiscalização por parte do SAAE; . . 16.8. Entrega do objeto; conforme especificações do Termo de Referência, que será avaliado 
em relação à conformidade e aqualidade, de acordo com o edital e proposta. 

17 - OBRIGAÇÕES DA coNfRArANTE. 
17.1. Atestar nas notas fiscais' e/ou” faturas a efetiva entrega do objeto do contrato, conforme 

ajuste representado pela nota de empenho; 
17.2. Aplicar penalidades, quando forro caso; 17.3. Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 
do contrato; 'à a - a . : - 

17.4. Efetuar o pagamento-no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, atestada no 
setor competente; .  A a- ' ~ 

17.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer' sanção. 

1a. RECURSOS oRçAmrzuiráRxos-  .e   
18.1. Os-recursos orçamentários-r:correrão -por conta 'da seguinte dotação orçamentária 
consignada no Programa.a1.7.122.002-1.2165 e. Elementos 3.3.9039 e_.4.4.90.-52,' do 
Orçamento do” SAAE PIUMHI-MG em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional 
Programática, e demais disposiçõescontidasna Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso. V, 
do art. 55, da Lei n° 8.666/93,tem combinaçao com o §. 1°, do art. 18, da Lei Complementar 

n° 101/2000. . I 

19. FISCALIZAÇÃO E - RECEBIM ENTO-A. 

19.1. A área competente parawreceber,autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a execução 
u 

do objeto desta licitação observando se o mesmo esta atendendo os padrões exigidos neste 
edital, será o Setor de Patrimônio Material e Transporte do serviçoAutônomo de Agua 
e Esgoto de Piumhi-MG, bem 'como pelo Técnico em Informática Sr. Wilso Faria 

- r .  frzíêllijfs ii_ u:  1 
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Figueiredo que e' contratado da autarquia para prestar serviços de assistências a 
máquinas e equipamentos, observados os artigos 67 a 76, da Le¡ Federal n98.666/93. 
19.2. O SAAE reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou se considerado em 
descordo com o edital, fora dos padrões de qualidade ou insuficientes, conforme os termos 
discriminados na proposta da licitante, cabendo substitui-los por outros com as mesmas 
características exigidas nesse edital, no prazo a ser determinado pelo SAAE, podendo aplicar 
as penalidades e sanções previstas e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da lei federal no 

8.666/93. 
20. A não entrega do objeto, será motivo de aplicação das penalidades previstas no 

Título 14, deste edital. 20.1. Permanecendo a inexecução contratual o licitante será DESCREDENCIADO e impedido de 

contratar com o SAAE PIUMHI-MG. 

21.-. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 
21.1 - A contratada deverá dar garantia de funcionamento conforme descrito abaixo, contados 
a partir do Termo de Aceitação Definitivo dos equipamentos, sem prejuízo de qualquer politica 
de garantia adicional oferecida pelo fabricante e da garantia legal prevista no art. 12 da' Lei 

8.078/90. . 

> ITENS I e VII, VIII, IXÂX :Às-Antivírus e Licenças não incidem garantia uma vez que não 
são bens depreciáveis,ifcomtexceção.das mídias; de. .instalação que devem ter garantia 
de funcionamento de acordcxconi 'as normas vigentes; I v: 1 -. . -' a 

P» ITENS II e III - Computadores: 36 (trinta-e seis)¡meses; = 

> ITEM IV - Servidor: .'36 (trinta ea seis.) meses .com. atendimento -in ,Iocu quando 
necessário comdiagnóstico de atendimento viaihelp desk; l r a . . - 

> ITENS V e V-I r .Impressoras-z, 12.(doze) mesesy'  a -. 

> ITEM XI- Rack:'.12.(doze)«meses;=  U . e -- - › 

> ITEM XII - Nobreak: 12 (doze) meses; 
> ITEM XIII - Receptor GNSS L1L2 RTK 12 (do 

_...› _..,.. w 

ze) meses. 

22. DO REAJUSTE 

22.1. Os valores das propostas' não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição de 
restabelecer o equilibrio-econômicmfinanceiro do contrato, mediante requerimento do 
CONTRATADO e corn comprovação documental, nos termos da Lei 8.666/93. 

23_- DISPOSIÇÕES FINAIS ' 

23.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade 
superior revoga-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato 
superveniente.comprovado,. ou anulá-lapor .i|egalidade,›~de ofício ou- «por provocação mediante 
ato escrito e fundamentadonisponibilizadono. .sistema. para conhecimento.dos participantes da 
licitação. A autoridade superior "poderá, ainda, prorrogar, .a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas' ouzpararsua abertura; - 

23.2. O proponente é responsável¡pelacfidelidade e legitimidadedas informações prestadase 
dos documentos :apresentados em' qualquer* fase da walicitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentadoñouar-al¡inverdade&das; informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do. .proponentequecoativer apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 

rescisão do .contrato ou-.do.pedidosdejcompra, sem prejuizo das demais sanções cabíveis; 
23.3. E facultado -ao -.Pregoel-rórê ou à' ,autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
23.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
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COMISSAO DE LICITAÇAO 
23.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta; 23.6. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 
SAAE PIUMHI-MG, a finalidade e a segurança da contratação; 
23.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação (ex. email, fax, etc.) ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial designado pelo SAAE PIUMHI-MG; 
23.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 

deste Edital; 23.9. Não cabe a LICITANET - Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas 
obrigações assumidas pelo licitante com o SAAE PIUMHl-MG, em especial com relação à forma 
e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira 

da negociação realizada. 23,10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o de Piumhi-MG, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro. 
23.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará_ p_a_rte 

integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  ' 

23.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data' marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação do .Pregoeiro em contrário. e ' - 

23.13. Em caso de discordância- existente entre as especificações deste objeto-descritas na 
LICITANET - Licitações On-line e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as 
mümas _l - ._ - - - - - . ~ ' 

23.14. Os casos omissos neste. Edital serão resolvidos' pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente_  .- -,E ; ._. .i __ .. . 

  ELICIZIT'  c 

Laznnçezs o - _     

.Piumhi/MG.,.1_9 deabril die:201_7. e 

 
 Jaqueline  ' 
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ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 03/ 2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

1. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

1.1. A regularidade dos licitantes cadastrados tempestivamente no aplicativo 
HABILITANET/LICITANET para fins de habilitação será confirmada por meio de consulta 
"ON-LINE", sendo impressa declaração demonstrativa da situação do licitante, a qual sera' 

juntada ao processo de licitação. ,a 

1.2. O licitante ME/EPP cadastrado no HABILITANET/,LICITANET que apresente qualquer 
irregularidade no ITEM 2 deste anexo, deverá providenciar a devida regularização junto ao 
aplicativo HABILITANET/LICITANET, no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis, contado a partir 
da notificação pelo (a) Pregoeiro (a), no chat da LICITANET - Licitações On-line; 
1.3. Após o prazo mencionado no subitem acima, será realizada nova consulta no aplicativo 
HABILITANET/LICITANET para verificação: *da .regularização da licitante. Caso o licitante 

permaneça irregular, o mesmo será inabilitado no certame; 1.4. Ficam os Pregoeiros autorizados a receber, nos certames licitatórios, diretamente do 
fornecedor já cadastrado, a documentação pertinente que porventura estiver irregular no 
HABILITANET/ LICITANELÍquàhdo da. consulta "ON-LINE", ocorrer problemas técnicos que 

venham a inviabilizar a consulta; 1.5. O disposto no subitem 1.4-somente será aplicado. quando o fornecedor apresentar 
documento válido e atualizado que comprove a sua regularidade perante os órgãos emitentes. 
1.6. Após a conferência e consulta "ON-LINE" do HABILITANET/LICITANET, e se os 
documentos comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será 
declarado o (s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de 
intenção de interposição dei. recurso.. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os 
licitantes a consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET/LICITANET do (s) 

licitante (s) vencedor.(es) do lote/item., A 1.6.1. Caso o licitante não esteja cadastrado noHABILITA-NET ao finalda disputa de preços, 
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro.) horas para faze-lo e de 05 (cinco) 
dias úteis para encaminhar .os «documentos via sedex. 
1.6.2. No caso e ocorrência do item 1.6.1., ao 'final da "disputa, o Pregoeiro, ao conceder o 

prazo de 24 (vinte e quatroyhoras, registrará no chat a.data e horário paraque todos. possam 
acessar o chat e verificar .a. documentação .no HABIII-ITA-NET. As empresas .d.everão estar 
conectadas na data ehorários marcados, paraque. possaimiveriflcar se deritrodo .prazo de 24 
(vinte e quatro) horas.foramrcadastradosvos*documen-tos das concorrentesre- assim, caso' haja 
interesse, manifestar..intehçãoqde recursozíao :sera-aberta esta. fasep-.A .empresa .que .nãozse 
conectar no horário definido:: peloí Pregoeiro, .decairá do direito de manifestar intenção de 
recurso posteriormente.  = -  . - . . r . a '  .- A 

1.7. A licitante deverá no prazomáximo deAOS (cinco) dias úteis, a propostafinal- readequada e 
os documentos comprobatórios... de. habilitação (original, por-qualquer. processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou através de exemplares publicados em órgão da 
Imprensa Oficial), sendo -que tais documentos: deverão-ser encaminhados pessoalmente ou 

através _do Correio para-acsededousAAEsPIUMHI-MG, .situada. à Praça Zeca Soares,in° 2141, 
Centro, Piumhi/MG,.CER 37.925-000, aos »cuidados da Pregoeira Maria das Graças Ferreira 

Barros Goulart, Setor deuLicitações, observando oprazodoitem 8.13 doEditaI.: . i  :  
tl    
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1.8. Para fins de habilitação no certame, com o devido cadastramento no 
HABILITANET/LICITANET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 

 

2. DA HABILITAÇÃO 

1 - Para _comprovar sua plena habilitação a licitante deverá apresentar no ENVELOPE 

HABILITAÇAO - em apenas uma via, os seguintes documentos: 

1.1 - Cédula de Identidade (no caso de sociedade de todos os sócios;  
1.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

1.1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigorl, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, os documentos já 
mencionados acompanhados do documento de eleição de seus administradores; ' 

1.1.4 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; ' o 

1.1.5 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e,_ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Orgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

1.1.6 - Declaração expressa deiq-Uerealicitante”não, emprega trabalhador-menor nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República , assinada pelo 
representantexlegal da licitante, conforme modelo constante do Anexo IV. 

O licitante que.. cumprir os ,requisitos .- legais. .para .qualificação .como 
Microempresa.: (ME): 'ou..-.Empr _sa de .Pequeno ..Porte (EPP), art. 3° da Lei 
Complementar n.° 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos 
impedimentos-do: ~§Ê=r49:-_rdeste-,'-_ar-t¡go, »acaso _tenhawinteresse em usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá 
apresentar além. ;dose-tdocumentos «mencionados neste item, a Declaração 
conforme modelo Anexo VI e Certidão Simplificada expedida Junta Comercial 
do. Estado comprovandomsua. condição de ME wou EPP, :ouuoutroxdocumento 
oficial- que comproveressacondição. . * - e .' ~ r l - í 

O licitante gue apresentar declaração falsa responderá gar seus atos, cível. 
administrativa e genalmente. e A - e ñ 

OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e 
compatível com o objeto da.Iicitação, quando especificado em seu corpo. . .. 

1.2- Regularidade. Fiscal e trabalhista: 
1.2.1 - Comprovante de inscrição-no Cadastro- Nacional: dePessoa Jurídica (CNPJ) do 

estabelecimento-que.participará-da licitação,   .  w a -› = - .o  -  
1.2.2 - prova de reçjularidade para com a l-'azenvda Federal conjuntamente com a Prova de 

regularidadeperante .o Sistenwaii-de nseguridadeÁsocials  mediantesa áipresentação da CND' 
,r . 

1 NOTA EXPLICATIS/Azt$si;aê-zêite'aeõsãzaseat9tai1sl99e›,..tiverem ..Sldfl celsoiidêdês  .dczcumenm 
devidamente. registradonanlunta Çggnçercki_l,,;ba§tar§_ía,al3resentação,do contrato social consolidado, documento que 
consubstancia a consolidação de tqda§f_a§,a1terações realizadagDo contrário, o licitante poderá apresentar aversão 
original acompanhada das alterações promovidas _e registradasçtno órgão competente¡ ' 

'ló  
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- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da 
Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 

1.2.3 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

1.2.4 - prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

1.2.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

1.2.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA D0 TRABALHO, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 
5.452, de 1° de maio de 1943; . 

1.2.7- O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio poderão efetuar consulta ao site da Receita 
Federal na internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, 
ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos 

órgãos emissores, para fins de habilitação. . 1.2.7.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo, observando-se que: a) - se o licitante for a matr.iz, todos os documentos deverão estar em nome, da matriz; 
b)- se o licitante for a filial, .todess os documentos deverão-estar 'em nome da' filial;: 
c) - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto 
os documentos da matriz quanto. .os da filial? .. A - . Í ' 

d) - serão dispensados' ;da  filial aqueles documentos que, pela: própria . natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

1.2.8 - Na ausência de documentos constantes do item 1, o(a) 'Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio 
poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos. 

1.2.9 - O SAAE não se responsabilizará .pela eventual indisponibilidade dos' meios eletrônicos, 
hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitanteiserá 

inabilitado. 

1.2.10 - As certidões deverão ser apresentadas em-cópias autenticadas e valerão nos prazos 

que lhes são próprios; - - 

1.3- Qualificação Econômica -' Financeira, será comprovada, mediante_a apresentação da', . 

seguinte documentação: - 

Certidão Negativa de Falência-ouConcordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica com clata de expedição não superior a 90 (novena) dias da data da abertura da 

licitação. i . - 

2 NOTA EXPLICATIVA: Embora a- matriz_ e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa juridica, _crdireito 

tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, considerando cada um deles um 
domicílio tributário. Logo, se a filial for a empresa a ser contratada para executar o objeto, o documento de regularidade 

ñscal deve ser apresentado em nome _e de acordo com o seu CNPJ. 

17 
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1,4- Qualificação Técnica: 
1.4.1-Apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de 

desempenho anterior que comprove a capacidade 
para fornecimento de todos os ITENS do 

objeto desta licitação, podendo tal comprovação ser efetuada por 01 (um) ou mais atestados. 

ITEM II E III - COMPUTADOR 

F 
0 equipamento possui conformidade de compatibilidade do equipamento com o sistema 
operacional fornecido, ou seja, com a da fabricante, na categoria System/Desktop, 
certificação Windows Logo' cl Product List para Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10; 

Comprovação de que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de dados 
disponibilizado na Internet que permita obter a configuração de hardware e software 
ofertado, periféricos internos e drivers de instalação atualizados e disponíveis para 

download a partir do n.° de série dos mesmos; 

Nenhum dos equipamentos ;fornecidos conter substâncias perigosas como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs), em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) comprovado 
através de certificação emitido por instituição credenciada pelo INMETRO; 

Os equipamentos possuir certificação de compatibilidade corn a norma IEC 60950 ou 
similar emitida por instituiçãoacreclitada pelo INMETRO; ' 1 - › 

0 Fabricante .possuincadastro Tlíécnicofederal de Atividades Potencialmehte íPoluidoras 
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; a 

Apresentar documento comprovando que a proponente está apta a comercializar o 
equipamento ofertado.- Será aceito documento do distribuidor autorizada juntamente 
com o documento que-ateste esta. condição para esta comprovação..Poderá apresentar 
link do fabricante onde consta a condição de parceiro para revenda; 

ITEM IV - SERVIDOR _ . 

> 
Deverá comprovarconformidade com as normas FCC, CE, UL .e 'IEC.;6095Ó;Energi/: Star 
comprovado através 'do link ;« ' s_ 4 

Apresentar documento comprovando que a proponente está apta a comercializar o 
equipamento ofertado. Será.aceitddooumentddo :distribuidor autorizada juntamente 
com o documento que' ateste esta condição-para esta comprovação. Poderá apresentar 
link do fabricante onde consta a condição de parceiro para revenda; 

Documento do fabricanteiassumindo o SLA (atendimento e solução), quando for de sua 
responsabilidade ousda assistência técnica autorizada pelo fabricante; t. 

Apresentar comprovante do fabricante que comprove a compatibilidade com os 

seguintes softwares: 
Windows Server; 

51a 
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Linux Red Hat Enterprise; 
Novel SUSE Linux; 
Windows Server Storage; 
VMware vSphere; VVVV 

OBS: Todos os documentos relacionados no item Qualificação Técnica deverão ser 
devidamente anexadas no aplicativo HABILITANET no campo OUTROS. 

2 - As proponentes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes 

apresentem alguma restrição. 2.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual periodo, a critério 
do SAAE, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 
2.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). - _ 

2.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias 'úteis 

inicialmente concedidos. o ç 2.4 - A não regularização .da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93, sendorfacultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, nos termos do item 8.17, do Titulo 08, ou submeter o processo à 

Autoridade competente' para ;revogação 

3 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatóridpoderão ser apresentados em 
original ou, por... qualqu'eiz;.-pitocesso;_i.,.de.ucópiaulegível, .. autenticada. por cartório 
competente, com exceção'. _dosgextraídos pela; ¡ntefnelçcom vigência plena na data fixada 

para sua apresentação. 
4 - Serão admitidas totgcónpias-_serri_autetnticaçãogca(total, desde_ que_ os respectivos originais 
sejam apresentados ao=Preigoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação das referidas cópias, 
na Sessãoxdoiãregão_ _'  a    .  .   :'   -. -« ., _-- 

= "'  '- "a  7"-':-"".' *A M( N  r ' ' “' _  '. '  - " - i , . 

5 - Os documentos mencionados' neste' Titulo não poderão ser substituídos por *qualqueiirtipo 

de protocolo, ou apresentados. POITJTIEÍO defitas, discos magnéticos e filmes.. . n u 

6 - Os documentos que.. não ::possuírem ,prazo de vigência estabelecido pelo órgão' expedidor, 
deverão ser datados .dos últimos. 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura-do Pregão; 

7 - A apresentação dos documentosem. desacordo com o previstoeneste titulorou a ausência, 
salvo o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto. no .item 8.17 ido' 

titulos. A  ~ - A .- r r»  
8 - Uma vez incluido no- 'processo .licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituido por cópia reprográfica autenticada. 

9 - O 'licitante obriga-.seaà declarar a- supervelniênciaedetfatowimped-itivoa da, habilitação, 
observadas as penalidades: cabíveis. E '  x   7 i - l -' “ - : = - :: ' 
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AN EXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N” 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

A Signatária  ,__,, ,CNPJ ;í_______?_______________,aneste ato representado(a) 
peIo(a) Sr(a) , RG n ' SSP- e do CPF n° , 

Declara, que até a presentecidata'encontra-se' desimpedida de participar da licitação, 
obrigando-se, ainda, a cleclarar,._sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93. 

     

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE 'INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NOQUADRO DA 

' EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO  ; *a  :vi- ~ r  
5-., .-.›¡..›.-~.~..-. ›-. t. Á~-I.\V n-r ... mr_ .. 

A Signatária , CNPJ , neste atO representado(a) 
pe|O(a) Sr(a) ______, RG n° _________ SSP-____ e do CPF n° , 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n° 8666/93. 

  

LOcaIeData --LL '-   '-  ' ' 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal 

gdaãl'..A-a_v.ii~1reu. r- ».- 

OBS.: 
1) Se a empresa licitante possuir menoresde 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição 
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AN EXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO É** 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MODELO DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS 'NO 

 

EDITAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatária    neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a) ,“RG""ñ° i' “  " ' ' SSP-i' "e 'do CPF n° , 

DECLARAMOS, para fins de part-i'cipaçãoí5nio› processo licitatório em pauta, sob as penas da 
Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações 
pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas 
incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão 
incluidas todas as despesas com, imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, bem como 
os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, 
encargos fiscais, comer'ciais';'...e.outras que 'direta ou indiretamenteincidirem sobre a 

contratada. _ 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatá 'a) 
Representante Legal _ e» -: 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR pareço POR ITEM 

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

DECLARAÇÃO 

A Signatária , CNPJ , neste ato representado(a) 

peIo(a) Sr(a) , RG .n°_ ___r__?r_ SSP-p_ e do CPF n° 
  

f  
DECLARAMOS para todos os fins_ de direito, :especificamente para participação de licitação na 

modalidade de pregão, que estamos sob' o regime de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Local e Data 

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária) 
Representante Legal - 
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ANEXO VIII 

MINUTA CONTRATO N° (***)/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito 
Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na 
Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo Sr°. 
Odecio da Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento e 
Meio Ambiente, portador da Cédula de Identidade n° 645.658 SSP/MG e CPF n° 236.095.166- 
15, residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por 
SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 53.666/93, da Lei 10.250/02, da 

Resolução n° 114/2011 e suas alterações , das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO N° 03/2017, por 
deliberação da Pregoelra Oficial e Equipe-.ge Apoio__,.e homologada pelo Diretor Executivo, Sr. 
Odécio da Silva Melo, e a empresa....................., inscrita no CNPJ/MF n° .................. .., 
estabelecida na ............... ..;._,, representanteleg_al, _qualifjcação(estado civil, profissão, RG, 
CPF, doravante denominado apenas por CONTRATADO, tendo em vista o resultado do 
procedimento licitatório na-:modalidade .Pregão- Eletrônico, homologado em ___/___/2017, fica 
justo e contratado sob o regime da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteriores 
alterações, observadas as conplj/ções _anunciadas_ nas. cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO ' 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico 03/2017. 

Cláusula Segundau- DO OBJETO, a   o 

O objeto do presente_ d_e gmlztr-.esa/_paraui aguisiçãopde 
EQUIPAMENTOS DE» TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, LICENÇAS DE SOFTWARE E_ 

ANTIVIRUS, conforme especificações _do Termo de Referencia em _Anexo I do edital. 
l 

mem Cód. Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto t Preço Preço Produto Unitário Total 

SAAE 

1 004196 2o '  "HUNIDf *Anti-virus* ' ' '   
"   ' " WORRY-FREEBUSINESS ' 

. , - ;- . - _  .SECURITY SERVICES... 

II 004689 02 .1 . . o UNIP- .ÇQMEUTADQB= 

0 Processador E '    - Arquitetura 'x86 -de 32/64-'bits"~ ' 

-. Processador intel corel? . 

..- Clockqeal de 3.3._ GHz, Cache L3 de 6 MB. e 

FSB de 1.333 MHz 

'V Memória 
- Instalada 16 GB (2 x 8_ GB Dual-Channel) _ 
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 
- Padrão DDR3 ou superior, clock de 1.600 

MHz; 
- Expansível a 32GB; 
- Deve implementar tecnologia dual-channel; 

Placa-Mãe 
- Deve ser de fabricação própria e exclusiva 
para o modelo ofertado. Não serão aceitas 
soluções em regime OEM ou personalizações; 
- ONBOARD, com arquitetura ATX l BTX ou 
superior e FSB de 1.333 MHz: 
- BIOS Flash ROM com suporte a Flash 
Recovery (4 Mb) e compatível com Plug & Play, 
SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0 
- Interface/Controladora de video com 01 (um) 
conector VGA ou DVI e 02 (dois) conector 
DispIayPort, on-board. 
- Controladora de rede Gigabit Ethernet 
10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector 
RJ-45, on-board 
- Controladora de drive com 02 (dois) 
conectores SATA 3.0 (GGb/s) e 01 (um) 
conector SATA 2.0 (3Gbfs) 
- Acompanha: 02 (dois) cabos SATA 

- - 01 (um) slot PCI Express x1 ou x4; 
- 01 (um) slot PCI Express x16 
- 04 (quatro) slots de memória DDR3 1.600 
Dual-Channel 

   
.F. I . l E¡ ¡ 

(rssaectsxcAçño _ ANTERIOR W À 
Retificação). _ ' _ _ g i 1 

- 04 (quatro) conectores USB na parte 'frontal 
do gabinete, on-board . ' __ 

- 04,(quat_ro) portas USB 3.0 
- 10 (dez) USB, on-board no total sem o uso de 
adaptadores; ' 0 ' 

vídeo a 

- Deve possuir placa de vídeo_ of-board mínimo 
de4GB DDR3. . ' 

- Com minimo de entradas 1 HDMI e 1 VGA. 

Disco Rígido 
- Armazenamento de 500GB mínimo. _ p 

r Interface (SATA 3.o '(6Gb/s),"7.2oo RPMÇ e_ 

Cache de 32 MB 

- Tagsa_ de transferência int_erna de _100 MB/s 
- 'IecnoIogiaSMART integrada, isto é, o disco 
rigido deve ser capaz de identificar e relatar 
estado de _iminência de falha, e, isolar _setores 
defeituosos de maneira permanente; ' ' ' 

Drive Multimídia 
- Gravador CD¡DVD-+RW 
- Suporte a DVD-+R DL (Dupla Camada) l 
DVD-ROM l DVD-RAM ' 

- CDROM 24x / DVDROM 8x 

Fonte_ de Energia , _ 

-;_ Possuir eficiência de 85°/o ou superior a urna 
carga nominal de 50%, com tecnologia PFC 

Ativo (Active Power Factor Correction). g _ 

- Fonte de alimentação da mesma marca do' 

fabricante do equipamento, com consumo e 
potência de no máximo 260 Watts Real. 

- chaveamento automatico Bivolt 110/220 VAC 
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COMISSÃO DE LICITAÇAO = 

- 50/60 Hz 
- Possui PFC ativo 
- Padrão ATX l BTX ou superior; 
- Total compatibilidade com a Placa-Mãe e 

componentes fornecidos; 

Gabinete 
- Small Form Factor (SFF) ou Torre. 
- Possui Sistema de Circulação de Ar interno 
com entrada frontal e saída traseira; 
- Possui Speaker interno 
- Possui Conectores frontais: dez portas USB, 
sendo que no mínimo quatro portas deverão 
ser 3.0, pelo menos 2 portas 3.0 deverão estar 
na parte frontal do equipamento. Não serão 

aceitos hubs; 
E . ¡ 1 . F .i  
estais-amantes 
Deve possuir conectores frontais para 
Headphone e microfone; 
- Possuir local para uso de cadeado para evitar 
acessos indevidos ao gabinete 
- Não será aceitoGabinete tipo monobloco 

(integrado ao monitor); 
- O gabinete deverá ter caracteristicas "tool 
less", isso é, não há necessidade de uso de 
ferramentas para: abertura do gabinete e 
remoção .de disco rígido, unidade óptica e 

unidade ,qe _. disquete. Não serão aceitas 
adaptações, tais como”o'_'uso d_e parafusos 
recartilhados. d ' 

-""Ó'” gabinete bem como todos os seus 
componentes internos devem estar em 
conformidade com o padrão internacional 
RoHS, ' '“ ' . l .   

   N çsspsctrtcAção 
@NTEKÇQQA RETIFICAÇAO). ' ' ' i l 

Mortitor dê Vídeo Colorido 
_areia _plana de _23"(poIegadas_) LED_ do_ mesmo 
fabricante do equipamento, devendo seguir o 
mesmo padrão de cores do gabinete, não será 
aceito regime OEM, mantendo os mesmos 
padrões de garantia do gabinete; ' 

- Resolução WXGA+ (1600x900) 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 mrn 
- Contraste Estático de 100021 
- Luminãncia de 250 cd/m¡ 
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 

LICiTA 
LiCáTAÇÕES o 

- Tempo de resposta de máximo 8 ms 
- Possui Controles Digitais para todos os 
ajustes (brilho, contraste, tamanho, posição 
horizontal e vertical da tela) 
- Seletor de tensão automático AC 100/240V - 
SOISDHZ; 
- Devem possuir regulagem de altura 

Teclado 
- Enhanced Brasil ABNTZ, 104 teclas 
- Possui Apoio Ergonômico 
- Interface de conexão USB; 
- Teclado do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete 

Dispositivo Apontador 
- Mouse óptico com resolução de 800 DPI 
- 3 botões com scroll 
- Tamanho padrão para desktop 
- Interface de conexão USB 

- Acompanha Mouse-Pad; 
- Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter 
os mesmos padrões de cores do gabinete; 

Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado e 
Mouse da mesma cor e do mesmo 
fabricante; _ 

Sistema Operacional windows 10 Pro 
- Idioma Português 1 Brasil' ' '_  _ ¡ _ 

f_ ,Ultima *vei-são disponivel _quando da entrega 
do_.'equipainento', com' tbdasas Atualizações 
Critiic s instaladas ' ' " '  
f",l?éi-te'í'ersta_r.etivado e prpnto..p_acra utilização 
pelo usuário' t" ' ' 

¡ ,Licença de utilização da Microsoft; 

softwares 
- Acompanha Softwares eDrivers necessários à 
perfeita configuração e operação dos 
dispositivos instalados . no equipamento 
(mouse, vídeo, discosplacas, etc), compativeis 
com o sistema operacional fornecido, incluindo 
manuais e midias de instalação para cada 

unidade de equipamento fornecida _ 

-Todos os_ softwares que acompanham este 
equipamento devem possuir as respectivas 
midias __de ICD-ROM_ e/ou Disquetes de 
Instalação, bem como Certificado de 

Autenticidade 
- Todos os' softwares devem estar instalados e 
integrados ao Sistema Operacional, prontos 
para utilização pelo usuário; 

Descrição Técnica 
Relacionar_'fabrican_te, marca e modelo do 
equipamento "eÍsejusp acessórios, anexando 
documentação comprobatória das informações 
e suas' respectivas( páginas na; proposta 'ido 
üçiltantç.: .. ,  .. . .  .. . 

:Confiabilidade e Certificados * 

-0 Não serão aceitos equipamentos fora de 
linha; mesmo que ainda estejam disponíveis 

comercialmente no mercado; 
-' _O fabricante do equipamento deverá te_r_ o 
nome presente na lista do conselho (Board) .de 
tecnologia do site DMTF_ 

http:fiwwwdmtñorg/about/list 
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COMISSAO oe LICITAÇÃO 
- Certificação EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) na 
classificação Gold, do equipamento ofertado, 
disponível através do link 
httpcfjwwwepeatnet; 
- A proponente deverá apresentar documento, 
específico para este processo licitatório, em 
papel timbrado, declarando que a mesma 
possui credenciamento do fabricante para 

fornecimento do produto; 
- A proponente devera' apresentar documento 
informando que a fonte suporta a configuração 
máxima do equipamento ofertado; 
Devem ser atendidos todos os itens deste 
anexo, sob pena de desclassificação: os 
requisitos mínimos obrigatórios, a sequência 
dos itens e o formato desta especificação. 

III 004190 10 UNID. Computador: 

Processador 
- Arquitetura x86 de 32/64 bits 
- Processador intel core 15 
- Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e_ 

FSB de 1.333 MHz 

Memória 
- Instalada 16 GB (2 x 8 GB Dual-Channel) 

- Padrão DDR3, clock de 1.600_ MHz; 
- _Expansível a 32GB; T i 

- Deve implementar tecnologia dual-channel; 

Placa-Mãe 
- Deve ser de fabricação própria e exclusiva 
para: .o, modelo ofertado. Não' serão aceitas 
soiuçõesern regime OEM ou personalizaçõesf Í 
-_ ONBOARD, com _arquitetura *Afrx / BTX leu. 
superior e_ FsBãde iQ333_M'l-'iz: i' ' ' 

'- ;BIDS .Flash 'ROM"com suporte a _Flash 
Recovery (4 Elb) ejcompatível corn Plugs: Play', 
SMBÍÓS_ 2_,3._1,_A_CPI 2.0, WFMZO Y " ' ' 

- Interface/Controladora de video com 01 (um) 
conector VGA ou DVI e 02 (dois) conector 
DisplayPort, on-board. _ i . ' í 

-. _Controladora de rede Gigabit Ethernet 

10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector 
RJ-45, on-board 
- Controladora de drive com 02 (dois) 
conectores' SATA 3.0 (õGb/s) e 01 (um) 
conector SATA 2.0 (BGb/s) 
- Acompanha: 02 (dois) cabos SATA 
- 01 (um) sIotPCI Express x1 ou x4; 
- 01 (um) slot PCI Express x16 
- 04 (quatro) slots de memória DDR3 1.600 
Dual-Channel 

'mcificação Audio HD, cr. board 
(ESP-'EWÇÍIFICAÇÃO ANTERIOR À 
RETIFICAÇAO). 
- 04 (quatro) conectores USB na parte frontal 
do gabinete, ont-board ' 

- 04, (quatro) portas USB _3.0 
4 19 (dez) USB, on-board no total_ sem o uso, de 
adaptadores; ' i ' ' i Í " ' 

Disco Rígido 
- Armazenamento de 500 GB mínimo. 

F 

- Interface SATA 3.0 (õGb/s), 7.200 RPM e 
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 
Cache de 32 MB 
- Taxa de transferência interna de 100 MB/s 
- Tecnologia SMART integrada, isto é, o disco 
rígido deve ser capaz de identificar e relatar 
estado de iminência de falha, e, isolar setores 
defeituosos de maneira permanente; 

Drive Multimídia 
- Gravador CD/DVD-+RW 
- Suporte a DVD-+R DL (Dupla Camada) i 
DVD-ROM I DVD-RAM 
- CDROM 24x f DVDROM 8x 

Fonte de Energia ' 

- Possuir eficiência de 85% ou superior a uma 
carga nominal de 50%, com tecnologia PFC 

Ativo (Active Power Factor Correction). 
- Fonte de alimentação da mesma marca do 
fabricante do equipamento, com consumo e 
potência de no máximo 260 Watts Real. 
- chaveamento automático Bivolt 110/220 VAC 

- 50/60 Hz 
- Possui PFC ativo 
- Padrão ATX l BTX ou superior; 
- Total compatibilidade com a Placa-Mãe e 

componentes fornecidos; 

Gabinete 
- Small Form' Factor (SFE) com volume, de até 
12.000 :m3, , ' _ _ _ . _ 
¡Poisstri Sistema de Circulação de Ar, interno 
com .entrada frontal e saida " ' ' 

traseira; . 

'i-i Possui Speaker interno ' 

- _Possui Conectores frontais: dez portas USB, 
sendo que' no minimo quatro portas deverão 

ser; 3.0,_ _pelo menos 2,' portas 3,0 deverão estar 
na:: parte frontaido.__equipamento'. Não serão 

aceitosbubs;  V_     
I 

Deve' 'possuir "conectores frontais__p_a_r'a 
Headpbõneemicrofone) ' ' , o À' ' i 

- Possuir local para uso de cadeado para evitar 
acessosindevidos ao gabinete. ' ' " i 

- Não será aceito Gabinete' tipo, monobloco 
(integrado ao monitor); 
- 0 .gabinete 'deverá' ter caracteristicas "tool 
|es5", isso é, não ha' necessidade de uso de 

ferramentas_ para: abertura do gabinete e 
remoçãode disco rigido, unidade óptica e 
unidade de disquete. Não serão aceitas 
adaptações, tais como o uso de parafusos 

recartiiijados. - .O gabinete bem como todos os seus 
componentes internos devem estar em i 

conformidade com o_ padrão internacional 
RoHS. ç 

¡Gabinete com volume de até 12.000 cm3, 
permitindo; utiIizaçãoba posição horizontal e 

vertical sem comprometer os componentes 
internos_ _e o funcion_'a_me'rit_o'çlo_ computador_ ' ' 
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COMISSAO oe LICITAÇÃO 

 
.| . l. .F n. .. i  

l' 

 ;ESPECIFICAÇÃO 
ANTERIOR A RETIFICAÇAO). 

Monitor de Vídeo Çolorido 
- Tela piana de 19.5" (po|egadas)podendo 
chegar a 21"(polegadas) LED do mesmo 
fabricante do equipamento, devendo seguir o 
mesmo padrão de cores do gabinete, não será 
aceito regime OEM, mantendo os mesmos 
padrõesde' garantia do gabinete; 
- Resolução WXGA+ (1600x900)' 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 mm 
- Contraste Estático de 1000:1 
- Luminância de 250 cd/m* 

-Tempo de resposta máximo 8 ms 
- Possui Controles Digitais para todos os 
ajustes (brilho, contraste, tamanho, 
posição horizontal e vertical da tela) 
- Seletor d_e tensão automático AC 100/240V l- 

50/60Hz; 
- Devem possuir regulagem de altura 

Teclado l _ 

- Enhanced Brasil ABNTZ, 104 teclas 
- Possui Apoio Ergonômico 
- Interface de conexão USB; l 

-Tecladow do mesmo fabricante da CPU* e 
manter; os mesmos; 'padrões' de cores do 

gabinete 

Dispositivo Apontador ' 

¡Mouse óptico corn resqluçãooeiaoo _DFI 

- 3j botões com scroll ' ' ' 

-jramanhopadrão 'para desktop 
- Interface de_ conexão USB 

“ççctigniíxaríñàí MouseiPad: ' 1:_ .' í Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter 
osmesmos padrões de cores do' gabinete; 

Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado e 
Mouse da mesma cor e domesmo 
fabricante; 
Sistema Operaclonalswindows 10 Pro 
- Idioma Português - Brasil 
:Ultima versão disponivel_ quando da entrega 
dcxeciuiparnento, com todas as 0 

Atualizações Críticasiristaladas 
-' Deveestar Ativado: e pronto para utilização 
pelo usuário 
- Licença de utilização da Microsoft; 

Softwares _ _ 

- Acompanha Softwares e Drivers necessários à 

perfeita _configuração e operação dos 
dispositivos _instalados _no equipamento 
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 
(mouse, vídeo, discos, placas, etc), 
compatíveis com o sistema operacional 
fornecido, incluindo manuais e mídias de 
instalação para cada unidade de equipamento 
fornecida; 
- Todos os softwares que acompanham este 
equipamento devem possuir as respectivas 
midias de CD-ROM e/ou Disquetes de 
Instalação, bem como Certificado de 

Autenticidade; 
- Todos os softwares devem estar instalados e 

integrados ao Sistema Operacional, prontos 
para utilização pelo usuário; 

Descrição Técnica 
Relacionar fabricante, marca e modelo do 
equipamento e seus acessórios, anexando 
documentação comprobatória das informações 
e suas respectivas páginas na proposta do 

licitante; 

Confiabilidade e Certificados 
- Não serão aceitos equipamentos fora de 
linha, mesmo que 'ainda estejam disponiveis 
comercialmente nomercado; 
-.0 fabricante do equipamento deverá ter o 
nome presente na lista do conselho (Board) de 
tecnologia _ _ do ç site. _ DMTF 

httpí//www.dfnttorg/about/Iist' '  
- Certificação EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) _na 
classificação Gold, do iequipamentoofertado, 
disponivel através do link 
httpJ/wwwepeatnet; _ _ 

- A proponente deverá apresentar documento, 
específico para este processo licitatório, em 
papel timbrado, declarando que a 'mesma 
'possui 'credenciamento do fabricante para 
fornecimento do _produto; ' 

'-' A proponente deverá apresentar documento 
informando que a fonte suporta a configuração 

máxima doequipamento ofertado; 
Devem: ser 'atendidos todos os itens deste 
anexo, 'sob pena de desclassificação: os 
requisitos minimos obrigatórios, a sequência 
dos itens e' o formato desta especificação. a 

IV 004191 D1 UNID. SERVIDOR 

Gabinete 
Tipo Rack minimo de 1U; _ _ , 

Deverá ser fornecido kit de trilhos do mesmo_ 
fabricante do equipamento ofertado, para 
fixação dos equipamentos _em rack. 19 
polegadas; . f. .. .'  -Ç 

'os "trilhos 'devem' _permitir o' ' desIizamentof-'çlo 
equipamento a fim de facilitar a manutenção; 
Possuir_ fonte de minimo 495W, redundantes_ e 
hotswapfDeverá entregar 2 (dois) cabos de_ 

energia, padrão NBR 14136; ' ' 

Por questões de eficiência, a fonte utilizada 
neste. servidor deve 'constar no 80 PLUS 

Certified Power_ Supplies and Manufacturers, 
Publicado " ' _ 'no 
sitethttpêlfwww,plugloadsolutionscom",_ , “em 

home do próprio fabricante do equipamento, na 
categoria' 8091115 Platinum; * 

Possuir ' ventiladores redundantes _e 
i-lotswaplfHotplugj A - 

Possuir mínimo 8'(oito') baias para discos; 

Possibilitar a instalação' de discos SATA, SAS, 
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 
SAS Near Line e SSD; 
Possuir tecnologia para retirada/inserção de 
partes e peças sem utilização de ferramentas; 
Deverá suportar mínimo 2 

(dois) processadores; 
Possuir mínimo 24 (vinte e quatro) slots de 
memória e suportar frequência de 1600 MHz, 
1866 MHz e 2133 MHz, possibilitando a 

expansão de até 768 (setecentos e sessenta e 
oito) GB de memória com a inclusão do 

segundo processador; 
Possuir mínimo 2 (dois) slots PCIe 3.0; 
Possuir placa de vídeo com mínimo de 16MB de 

memória; 
Possuir 4 (quatro) portas USB externa; 
Possuir 2 (duas) portas VGA, sendo 1(uma) 

frontal e 1(uma) traseira; 
Possuir instalado, no mínimo, 1 (um) 
processador com 6 (seis) núcleos cada, 6 

threads e litografia de máximo 22nn; 
A frequência de clock, por processador, deverá 
ser de no mínimo 1.9 GHz e 15Mb de cache 
Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 

bits e -AVX 2.0; 
Deve' implementar Hardware-Assisted CPU 

Virtuaiization; 
Deverá possuir mínimo de 16 (dezesseis) GB de 
memoria_ _em módulos de 8GB. LRDIMM ou 
RDIMM, frequência mínima de 2133MHz e, ECC 
_(cp'l:feç_à_o_gé__erros)_líf;,__  '_' " _ _   
SlÓtsÍDIMMÍs deverá' suportar 'as tecnologias 
ECC; (correção ” ' 'de erros), Mirroring 
(espalhamento) 'de' ,memória e suportar 
memória desbêxrek '  . , .. -  Í 

Deverá_ ;ossuir Oijyzrnaxcontroladora dedisco 

Recurso _de RAID _de _discos _implementadçzpelo 
lràtdyvare r 'da _controladora suportando no 
ÊjÍÍ_ÀlÍfTÍ|bY'_RA_I,D_O e_ 1.' Não será aceito RAID via 
software; , a . . _A 

Possuirjcànais suficientes (para controlar 'a 

'ciuañtidãda de discos; suportada pelo 
equipamento, _ permitindo que' eventuais 
acréscimos' de área em disco sejam' feitos 
apenas pela' inserção de discos físicos; . 

No mínimo 2 (dois) discos, com as seguintes 
características: _ . _ 

“ ' '.' Capacidade' minimáde 300 Ga__c_a__da 

disco; . _t _ _ ' l 

'- 'Os discos, deverão ter perfil de 2,5 " . polegadas; l ' ' l "S" 

' o 'Padrão SAS; 
. (o. Hot Swap ou Hot Plug; 
Velocidade mínima de 10.000 RPM; À . e _ 

' o _Taxa de transferência de dados_ 
' ' á mínima de 12 'Gb/s; ' _ l ,' " 

o' Tecnologia) de) pré-falha' S.M.A.RIT. 
'A (Self Monitor Analysis _Report Test); p 

o 'Todos os discos deverão ser instalados 
d' no gabinetedo próprio' servidor', 'não 

_ sendo aceitasgavetas de expansão 
_ _externas para _o_ atendjmento__à 

. “l o capacidademiriima requerida; ' 

iiloiíminirfio. 4 Assalto) _clis99s» csm,_..a.s 
seguintes' caracteristicas: 'l ' '* ' " 

. z. i _ _Capacidade mínima de ÍTBÀ cadaÍjdisco; 
' fo; Os discos deverão ter perfil' 'de 2,5  " polegadas; , . 

I Padrão NEAR LINE SAS; 

"  'Fist Swào 99 ÍHPt Plug: 

szi  



l É 

à  Serviço Autônomo ida_ Água e Esgoto 
licimcoesgwsaa;egiumhicomdnr ' CNPJ: 23.782.816/0001-10 ' 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 21¡ - 37925-000 PIUM HUMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇAO 

 
o Velocidade minima de 7.200 RPM; 
o Taxa de transferência de dados 

mínima de 12 Gb/s; 
o Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T. 

(Self Monitor Analysis Report Test) ; 

Todos os discos deverão ser instalados 
no gabinete do próprio servidor não sendo 
aceitas gavetas de expansão externas para o 
atendimento à capacidade minima requerida; 
Deverá possuir unidade DVD ROM, SATA, 
interna. 
Deverá possuir 1 (uma) placa de rede com 4 
portas de lGbps cada, podendo ofertar placas 

on board; 
Sistema Operacional Windows server 2012 R2, 
Standard Edition, instalado em fabrica, em 

regime de OEM; . 

Software de gerenciamento do mesmo 
fabricante ou de fabricação para uso exclusivo 
do fabricante do servidor com as seguintes 

características: 
O Servidor ofertado deverá possuir recurso 
para monitorar, no minimo, os discos rígidos, a 

memória e a CPU, por meio de limites de 

normalidade que possarnser definidos pelo 
' usuário." e informar quando houver o 

" *WI  _- _funcionamento fora dos valores de normalidade 
^' pré-çlbefinigo,s_l__,pg_rt wnqle_i_c_›___êde, notificações de 

alertas.  .recurso ,pgqergâg se_ ,apresentar ,na 

forma de,,¡“_qi__'_s';playi'__, Irgtpalgerta sonoro ou outro 
d¡5P95¡“V9$9Fll%.ãYlâe çufalrlãi;    
- 0 SEÇV-¡FÍRVHQÍÊÊÊF i9 _ @sx/era possuir. .uma   interface thernet_ _exclusiva e_ dedicada ,lcom 

ill.  RJÉ65".,à?.rs' serenciámento ..de 

Qetye” gamer. [fornecido ' um, software de 

e Atena filé: E9. 7Éiü§;§l?iàir"lià ' iitiliãacãeíisis 
interface 'web e de_ linha de comando _' 

i.'):__vér«7i ¡:í«9:..zÊq9'PÊmÊ9t9:_  *   .yL-.ws ¡¡.P0§§9!'i. teçsrssf, .dia ,ser açiamsnto 
,Mco patível com o padrão IPMI”2.0 

gigante Jlêtfsrm., ,Management 
l ...sçrrü ...rlsuteljr ..nossibilitci JP 

Âgerenciamento" Femotó' por* “meio ' de 

   
   

A “ ...°°r'li.r..ó'asl9râ,_l.   9?Fe“°¡â'3'l?F-*Ê9  sintesraada 199m Pbtta. mas dedicada.; í  .tô. ;S°PEf°'.a99-ia. . °e;=.9?."7e“'.°-¡9W°Pt? 

_E _integrada ' deverá 'suportar' 'as 
,-,  seguintes, características; _ 4 

Compativel com os protocqIosÍde  criptografia_ SSL para '_a'r_.°éss'o'__aj 

_ À _  'console WEB; _ ' ' i '  
'- i Deve permitir controle "remoto por  !nele ,de _chaveatiúr_ KVM' .mesmo 
_ f_ quando' o: sistema, operacional 

.j. __ estiverfiiioilnerante; ' ' A 

_..'  A¡ informar o _ s_tpat;us_'__¡do  __ _equipamento_ indicando 

..s°m.i99ni:-fñtes.__. com_ falha e 
otifcainclogiqia _eêmaii 'ou _trap_ 

Deve DOSSUH' '  'emu,l,aãão, de mídia. virtual; 

 
    
     

  - _DeveH ser_ possível a inicialização 
(boot) '" ,servidor permeia de 

t  'la_da"_l_n'a'.'gunidade _de 

.. _DXÍDfÊSJÇÊL-b _ _ A  Capacidade¡ _de_ monitorar ,o  _ébñsilmofle _energia do servidor; í 
_ Deve perrnitírdesligar ereiniciar o servidor por  l 

i - ç_ ¡ ', 
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comssãíoftbe” Licitação” 
meio do consoie de gerenciamento, mesmo em 
condições de indisponibilidade do sistema 
operacional; 
Deverá comprovar conformidade com as 

normas FCC, CE, UL e IEC 60950; 
Energy Star comprovado através do 
Iinkwwwenergystanggy; 
Apresentar documento comprovando 

que a proponente está apta a 

comerciaiizar o equipamento ofertado. 
Será aceito documento do distribuidor 
autorizada juntamente com o 
documento que ateste esta condição 
para esta comprovação. Poderá 
apresentar link do fabricante onde 
consta a a condição de parceiro para 
revenda; 
Documento do fabricante assumindo o 

SLA (atendimento e soiução), quando 
for de sua responsabiiidade ou da 
assistência técnica autorizada peio 
fabricante 

. Apresentar comprovante do fabricante   -- --  * A que comprove a compatibilidade com 
2   '  '  *osseguiútes softwares: 

. ' o Windows Server; 
=  LinuxrRed HatEnterprise;  ¡uma! ãvããtittulx;  __;  n- nmaryiçr  .' ~' _i 

_ V¡ VMware vSphere; 

' 'Çi\.IQdO§H:9.$F ;ÊBHÊRÉ-_mÉUEPF 9:?  ¡ e FÇ_À:\_.f¡_O'IE'-_F'1ECICÍOS neste r .h-'Lõrsivia 

" '*“ _Í  ÍitemÀ dor_ edital_ deverão 
::j 'j__'possui_r gàrarítiêrdofabricaríte  _  _seguihdoÇ _asfseguintes_ regras: 

'í 'Período' ide garantia: ' 36     ,'  '_°_  _ÍÍÃEñiDQ ..def:..a.tén›dirnentp. oná  '_ sitefatéppzfdois) dias fúteis: _   kdzlfitervafio, de' wcoberturaz' 024 x 
J _' 'E _(2"4\ horas porfdiaj 7 idi__a's 

010W.:*Fíiiplôriãçmanah - 

 
;Qã :Servicos de: Qaifeniiãl dê..  Ífuncionamento 'deverão i ser 

  
  
i_ _ _Çrealigados__ pelo_ fabricante    _embreâãé Por., fere_   .íaiitorizñiclam. s=~.i9A_Dra='-9. .ds  1 g i¡ earaetiêi_ @Sintaxe a ,Partir .da  :mgata do faturamento do  ..;§99¡R?F“**F*t9.¡-i.  :n . ~  't..Ra,r.a...".[garantir r  maior  __'_“_Íi;iisb intimidade” “ae uso ao: 

\ "ÀBÕEU" mentos“_ofertados além  cparacteristicas descritas 
; psjtenfsáeacima os' serviços 

incluir: 
' “deverá 

 

         
9351.55'i=íó'ríí,seiiiéiie.» in. 
feriados - 35_ 'dias pôr an_ 

Para 'os rñemBrQS da' equipe 
.(16. .ÍÍTI Umà  _Céntral  dê. 

Atendimento onde deverá 
haver_ especialistas técnicos 
çãbâifesf def àíudlãír.  .na 

assistencia_ parap reparo. :de 
problemas' fde _hardware e 
softvxvgrej' à 'no " idioma 

Fífiftirigiiês¡ ' 
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CÓMISSAO DE LIcíTAÇÃo 

 

0 suporte telefônico, 
preferencialmente em 
português, deverá buscar 
equacionar os eventuais 
problemas remotamente sem 
prejuízo dos prazos de 
atendimento on-site 
estabelecido termo de 

referência; 
o Na tentativa de abreviar o 

tempo de indisponibilidade do 
equipamento a Central de 
Suporte Telefônico deverá; 

o Disponibilizar um Analista 
Técnico capaz de interagir 
com o cliente de modo a 

obter informações 
relacionadas ao incidente 

para: 

identificar mensagens de erros 
recebidas, analisar histórico de 
ocorrência, apurar procedimentos 

-*'- realizàdos pela equipe de T1; 
"- Executar 'i procedimentos com o 

   - jppietiyajde jqlígnostitarjprobiemas.  .a. a Qgandg 'ijiãp .trescilvido ,o problema 
remgtamenteh _deverá ser. _feito 
envio delttâcpjclçislftze_ Íflicaldos para_ 

o loca: :cietinstgiaeaçf;.aa_.máquina 
Para :siaiaõírtãg 4?: mia-swim. 
observande-»sissi . ;arame ' ..sis 

atendimãngg¡ 'e solução_ _previstos 
neste Termo; i 

004690 01 UNID 

'Llixiiaz 

Impressora Jaté§§§¡'ÍjÍijjt;a'fTens-riem_ Plbtter_ 
A1 . _ . V iq  

 
11'* ...v v" .. o . NI¡ 

Funçoes: Imprim¡rmmj_,J _, a 

Especificações r 
" "wíLi- e 

Tempo de imprerstâãoygq u __  [liso N5 (otimo, me eriçgtãrpapel. _acetinado  
16,3 ¡M! '.Í,'l":í'_r1iriu_oszpáígima 

Tempo de impress___t'a_'.,de imagem cdlorjd ._I_S_ÓÍ 

NS (normal métrico_ papel acetinado 1A1).._f9,_'3 

minutos/página jÍg" ' ' a d' '  ' 

Tempo de impressão de imagem colorida ISO 
N5 (rasíçgplip, __ papel_ çoated _A1_.): 61,3. 
minutos/pafiqinaí" ' ' ' ' 

Tempo      
NS (normaigrrntétriço .papel _coated A1):* 4,1' 
minuotos/pãgiira!"   _  a ,_ 

Tempo at?  Lemes??.Ídsidéàenheã "iñéareà" 
(ecogom ' eginapAlüzlu  
5e9“"?d°5&Êãlããunautaa s¡.i'-.~.:=:='-.= 5a._ n» a: 
Vemuda ãa9Êa'!-HPEÊ§ÊÊ9;F.'Ê edÊ5§°aHÚ95= 11H33... :  
(economodsg-.Aéq RêPel-ÉQWHEUJF..4Q.Í“1PFS$§ÕEÊ 

 
u¡ 

A1 Por here: 
 

Memór¡a°Í”§'áÍàÊâà'á12*5_5 MÊÍÍ .g  JI, ..¡-,¡...L›¡h.¡. 1.. ¡.¡›:-4  ñ r S: í u: -.se ,, .. -'..§.-... 

sgsgsiããâás-'g ..  -.=     ..Fãs-Filetes l ade de Impressao (melhor) 
or: Até 1200 x 1200 dpi otimizados 

Eçgggê-_Pmçdbrancor_ Até 1200 x 1200 dpi m ot¡ zadõsilde' 60h x 600 dpi de entrada e 

ÊÉÍÊÀÉÊÉÊÉEÉEÊ; pa pe' “E99 ram” 5Ê'ÊE¡.-Ê'Ê'.Ê99;r: 

:mao riu_ !E"C,[,~2- -.  
?este ele. ~  
.llato de iratajérmico 

  &t; ii.,._'_=,_,-:- -- -_..§  "Til        'Fempu lie tiLLH .s.~...  <.¡-|'~V;\.':i!4 .,._ :g7 
I\J'~ã (normal -1-c3in.-: q» »A .um.  
:mw:- -.*:**' *  . 5; .. ,'«ltiF\J zu. . ; -- u. 



  
' F : 

l l e ¡1  q,  _a_ _ , _. I _ _, 

¡ l 1 _A uma. Il. a...  .. .. 
' I l K :HU ÉÍ'”"'~Í « Ú" 11 . | . 

. u _ ,_ _ 

' 1¡ J = :W 5  _. 9:_- ; =\:in - « .if :l-l: 
. 1 _ _ 

é] i . i ' r'Í-.':|r_r¡l'i.'iL 3'_ 5.55:": a .Luli, :É l  -_ r _ ›. .   '  "' “' \  v qiá" ":"4*' ' ' ';“"' . ¡ e 

.. - . a 
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Número de cartuchos de impressão: 
4 (ciano, magenta, amarelo, preto) 
Tipos de tinta: 
Baseado em tinta (C, M, Y) 

baseado em pigmentos (K) 

Precisão de linha: 
5:0.1°/a 
Densidade óptica máxima (preto) 
8 L* minj2,1O D 

(Com mídia fotográfica brilhante de secagem 
instantânea HP Premium e tintas HP originais.) 

Manuseio de papel 

Manuseio de impressões_ acabada: 
alimentação de rolo; cortador automático. 

Tipos de mídia suportados: 
Papéis comuns e revestidos (comum, 
revestido, revestido de gramatura alta, 
reciclado, simples, branco brilhante), papéis 

~'~“='"--técríicoshvfpapel-“vetaíl; velium), filme 
a-~*.=:*1"f-!f“r-'vii=“(franspareqte, "ffosctoí, jpapél"" fotográfico_ 

'  " " i - áéejiriâçro;isriihante;gsemibriihãrgte; premium;  s_ ;  .,i_  gpoligropiljeñrô); autoadesivo (adesivo, propileno)  
g 'hi2 (ríolçlãíiirñenteçêfázr maiwniual) ;soe  das mídia, ,¡rec9me_nqado: 

Q/ÉHÉ" bandejàde ;e=ntrada)  ñádrão “dos ils-Lij-Êlottesl' (relés 
rhétricós):  ' ' '  ' 

HiEQLLiÃÊÊ-qíeeaizqi-Êzãio mmiroios de 279 a 61° 
-VUÇL n_ 

A"-1"~Í!FI:E-“- li-li'  I'--! ll~-" i: 
_jâii-iâñliíós .déi 'Í mídia,  personalizadasa 
Raileisiãisisa. svirêiiàsiãliiíixi ,279 &1339 *,532 

_WQQEIJEÇIQQÍÇQÊQ manoel: 33p_X,4B2 a_510.x 
897 mmirolo: 279 a 610 mm a 

 
Êínlwêfliá 'Í 'a wáítterno do rolo:  ¡ ._. __: ..  ^.-___.¡¡_4.- ._.~  __ :  
eiíg'  ' ' “ f_“¡_rd§í_“.“   _ _ imidià: e .i . u-z cr' . l" -  i   
Êgstíguiigrñet; gqgeggse-grg¡céchficadg para justa 
êlütis=iait -wsiecidaõeêwêtñ i '. a . " 

-1 

r       '  $13.03.,  ENÊRQYs _ .. ÊTARQ    
âêãifiâãliiêllítadãefêe 1ç2n9.9arai9..t~ar9~xa:e_  t. 

Av 'li' :  
    “  
Impressora' A1: cabeçoteüie impressão; 

çeriycznqsqdentinta;,intrgçiutóríogu em; guiada 
refe lag_ rapida; pôster de" configuraçãbi 

g9. .ar-Ç. q.? 'ÚÍ9¡-›a-'Í?E?9ã°.¡- -CÊbQdÊ Ê!¡me"ta5iã9'= 

goitware incluído: 
Çdcomxjriyers, para windows 7,8 e _10. 

v1 '0041930 01 " "uN1o.gm._ “Í” this-eia.. i,iñiiisifiiãêiónalfsàito"até firiíãi 
coiorjt;  .  ._ ~ - 

àiréízñiãiáàiã .ide Ízliíiírêàisláôi” Jato de Tinta 
I '.."'¡,".. ., _-. ML... . .. p_ 

' l'.'!.' 
:sf 



  
1 _,\\i~“'"'3"-'4  fa??? 

 

i a 2:. 
i 'u 21.- 112* . \ 

a    ?$051 Jg?  ¡i1i::'"? . . A ;' $  _ucnf -0 QQ!   Serviços iàulôuünkn  Água e Esgoto . ¡Iclucàzs m4- M 

i a¡cimcàesorsaaegàgçgqgçnns.br (NPJ: 23.782.816/0001-10 ¡ 

;xuugrquia wiunifipal (Lei @sam Praça zâcasoaresçzn - 3792-5+000:P1lÍMHElMG=- Telefax 37-33715133: 

' i @OMISSAQ DE LICITAÇAO 
::Função Cópia: Sim 

oFunção Scanner: sim 

nFunção Fax: Sim 

-Impressão Colorida: Sim 

&Impressão Frente e Verso: Sim 

«Cópia Frente e Verso: sim 

oçonectiviçlada: wi-Fi, Rede Ethernet. USB 

2.0 
vvelocidade Max de Impressão: 35ppm 
Resolução Máxima de Impressão: 
6000x1200dpi 
&Memórlaz 256_ 

ecapaçidade Bandeja da Entrada: 250 x 2 

°capacidade Bandeja de Saída: 50 folhas 

5** * Caiiacidad Alimentador Automático: 30  ^__ :-.  ' foihnas¡ ' -. W V .  i 'etaniahiié deajêaisgáizjças, A421!) x 297 mm, ganga_ Ofício 216 x 356 mm 

;Iagngghg !doando Qriginal para Cópia: A3 

:gñggãgggg _rggjmnjma de impressão mensal (pags mes :26000 
:Eur  ;=;:.,..-;'.:o.  ;.. 
Capacidade Recomendada mensal  a. “JW m. M2:: 

o i _Q1555 eragiggai _gompatíveis Mac  WinÊ3wsÉ7Í 'ihijoãfsñ Windows Vista,  - '  :na i. 

ÉÊÊÍIQF-'Eãâãtâé 51-10 .V .-0  ;tínolluçdà [Cartucho Aumareió, 'Cartucho 
gigiggàdÇaçtuóhp Magenta, Cartucho Preto, Cd 
Insfaiaçãb a 'cl Manual, Guia Rápido de 

içssalasãtcpegânta. Lgoysuáriia,  .a .. .. 

oimêásàesiserirêaifa* (L x A xr): 55,3 x 43,3 

. 5539933155;   4:' .   a. .n. vn 004357 01 UNID. Liêeñçã are üso baéliuphxec Sàrvàr éd win 
¡sgg-vçpgnprgmisggstandand ..  

ii_ \hgSêx-i; eãsentiial maintenance 
Bundle initial 36mo corporate 13670-m0032-br 

VIII 004195 16 UNID. t. çgnçaggeígao_gfgiceqtandalfd 2016 SNQI_ o RPT-..BRÓ     . a '   
1x 004355 os UNID. Eicençaá dé usb' Windows à.: PRO' SNGL 

gg-&Pgâçmaopsaãp .sie siegynsrêgç; gafêxggaawin. 7 

x 004356 2o UNID. lníããiléêãp-sle .Hãnnwinswrt-TAL 241.12.05.090 
9LE.N§:.-DVGCALR1:8›04277 ' 

XI 004153 01 PÇ. Rack - 

C2J$J2'it2ãE1í!'.fÍf' ?âficaan-:uui ;-'::. 2'.: ,,-_.›.-  
3905422210000 ;padrao 19" com 800mm de 
largura, 24U de altura e profundidade de 

1901317001352; 3-_7--=;-'.-:--'.2i7-=.*:v=~ !'=:n=¡';.17=  +"-“:í':.' 

Egrnepeuutqdos. as, açassórjos .necessários-para 
Dionanatiiização do rack; 
Deve ser fornecido na cor preta; 
QQMÊIa-!lí-:LÊÊÊEÚÉF-J ._ as especificações 
ANSI/EIA RS-310-D, I_EC297-2/D/N41494 

: . -Ítrzsfçí*":f1r:"r'i:;: “Wu   ' '* » _  À u' 37 3  
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Lapa¡ [Lei 1a 

Service 
35/90) Prada ganga/gang. 2 

l 

. 

i 

l¡ lia-ck fecãaaalrt- 
. 

.     'Ààúaléilíssiqto . 

;um 23;'fs_2._ii'íé/Êitió_1_i0 ç 

g .44 i 

co›M1ssAõ“be txcmcño'  ' 

47925-000 Piumhi/Moi Telefiiii-3773?_7.l'i-1.332 

= traseiro, __ gaIVanizados, 
g l 'numerãdos 'de 1 a 24U_;* l 

_ _Devepossuir 2 guias de cabos verticais em aço 

partes 1 e 7; 
O equipamento deve ser totalmente 
desmontável para facilitar a montagem e o 

transporte; 
A estrutura deve ser em aço SAE 1010/1020 
de 2 mm; 
Deve possuir porta frontal em aço SAE 
1010/1020 de 1,2 mm, com perfurações 
hexagonais (tipo Colmeia), com índice de 

ventilação superior a 71% ; 
Deve possuir porta ou tampa traseira em aço 
SAE 1010/1020 de 1,2 mm, com perfurações 
hexagonais (tipo Colmeia), com índice de 

ventilação superior a 71% ; 
As portas devem possuir fechaduras 
escamoteáveis com sistema automático de 

destrave; . 
Deveser fornecido com tampas iaterais lisas 
ern aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm, removíveis 
através de fechos rápidos, com opção para 
colocação de fechadura; 
0 teto deve estar preparado para instalação de 
kit de ventiladores, tipo bandeja; 
eveW-possuir planos de montagem frontal e 

antiestéticos e 

§Al§tJ§010/1020 # 1,0 mm, com anéis internos 
'germoplástico ggv alto_¡_lmpa_cto,_ _nas 'Mli-Julill ' 

.imensas aclemu x 353mm ›.< 7o.,mr=_:.'(Af›'<.f.L .x. 

Elgg_ pgopixadas na parte frontal do Rack; 

9 "rã  base dseuRa. k devemltetaizentura  31x52" saidà°1de'"tabo's, 'e !tampas 

zaga 
l a '30 

.s 
-< 3m *- i* nã¡ a' Eifi: 'uai râw: ...w _'_,›"=Zr. 

i i, , iJ-.ai$“di:e,ña§'ê hêlfâllêwãsglf terminais; d: 
ãíerramierarlksohiiiai: polui.: ai¡ I~..;' ¡wÍ-L . ' vãvsihêsi. tiià-tnscirlsi 89W» 'Pés niveladmes é 

mil âQ§ã§9li°lQ3S5°W trai/seem sem travas;  _ra,u.d_pa proteçãogP 20; s_ _ _ .- ._ 

.ré Riisãüir iiirltüra; mero ,énóxi."ria"cgor; 
LÍQOQH .  A " '     ígií_,qe__guias'verticalis CTÉJZNÂÚ' 'corhlààiiiiêikicna  

.açkpdispbnibilizadof ,. _ . . _ = l . ¡ u'. :viii I 'i.l~.1,..Il... =_'.il-.: Li__,.L'.:.:› m; -,. w.'\,,-. 

ii.  !ãlàfllñjêêâ/ ,sem ,np ,riiinI.mo..02.,..(slei.s1 
Vfifêãllâãenss çspmgrvigç :UÂEXÍWQ de' ?Põe/ei 
( &meiga;,deve;_ppss_ui_r:conector 'no padrão da 
FOIEÚÉÉÊR 144.36', Tensão/de trabalho; Bivolt' . _¡l'lU i _VH “H :ii u¡ mui» rh¡ J _.I.-›;-_-_'¡ra1._u..=__-i, ih* 

i; _,,ço__rri_¡__.§Q_./,porcas¡ gaiolas; utilizadas para 
fm. .aovilâçiliquipêmerltos ,ass _salarios .de, nack 
çpmjfiirjps d§=,§><9.'.mm.:. Í 42 ' °  ' ' 

gaiola _em aço.,sAE107 bicrornátiiaclo e°porca 

il§;§m..ê=çàà§áE:aiii/mão,Pisremêtizadoa_.  
Êêñôfllâãnphlllpf'illlãllllàadil MS,J.›<Í..l6..Ím.m .sem " ' en' goes La, i_ w( , do filma_ _fiifa_ e _outra _de  ' 

“v1 
'l c: Q. m U¡  

Fires . eu.:éebêããarêsoisãeine;pensa 
esriàâtgagggshaiàv Ílísiããiiin tam? .Flã-.tlpâ-&fíhlllps O a SO' - ' 

açdiiéàliilãlâllâ cômÍÂgcí Ímiñi.msaíç"dê ".12". cdàzé) 

Tie?) | 

F 

3655.31 . 

qfqggskcie' entrada"" tipo* 'NBR 1211-36. 
,ferias-meia .ifãe Tensão iietrzêbêliws .i  rr=.'¡.'›=--2*i- 2.   Mean"   

forrieisçlsrésrssps ' 
   
__ _ _ _ risaveílypejla montagem do 

ci<,nas;qnstaia_çõesi:fais/vieaemuMHI-MG... 
XII 004194 18 UNID. ...elzrsak'  .e ' 

 
g \-'*Éliíl¡EiL.-|.'°-.'-  ›!:Él'.~ , w :.¡, 
' = . 

3B: 



 
é 'Lin .stage,  

 _  :_- a j'_!:_i 1,' 
i servi?? Autônetnnmle nguareuEsgc-..tq  . . : _   ¡ ;H 'g licitacglesggjepiinnhícorrng_ CNPJ:23.782.8l6l00D1-l0 › 

Autarquia ivluniçipal (Lei R$5.90) Praça Zeca Soares, 211 - 332% PIUMHUMG - Telefax 31-337 1i-1332 

:COMISSÃO: «e .LICITAÇÃO : a 

1500 VA 
- Potência Máxima 'Configuráveh 825 Watts l 
1500 VA 
-Tensão nominal de saída: 115V 
-Eficiência em carga total: 92.0% 
-Freqüência de Saída (sincronizada com rede 
elétrica): 60Hz -i-j- 3 Hz 
-Fator de Crista: 0,125694444444444 
-Topoiogia: Line interactive 
o Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada 
- Conexões de Saída: (8) NBR 14136 (Bateria 

de Reserva) 
-Eficiência com Meia Carga: 93.0°/u 
e Tensão nominal de entrada: 115V, 220V 

-Frequência de entrada: 6D Hz 
-Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 

e Comprimento do Cabo: 1, 83 metros 
-Intervalo de tensão de entrada ajustável para 
as principais operações: 95 - 140/ 185 - 260V 
-Corrente Máxima de Entrada: 123 
- Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido 
livre de manutenção, a prova de vasamento 
-Tempo de recarga típico: 12 hora(s)  -Caftucho de substituição de bateria: 24008 

_*¡+=“z* '-_'-__'   i 'cvQüahtidaçie de RWBC'"__^_:T'2 c' _i ~ 

_e _ &Efiêíênfciauno FuncioiiárnenttLda 
i ...<',>Eã:tBF¡âi*§9-QQ°./.t1 . s. ;- . ›_ _ '  

*Comp ;ação 8: Gerenciamento 
2962119215513 animais?! -.E>.›¡~$9iaix:de,l:-E¡?a 391.14%: :aew 
¡nggçaggres para"Ón"Iine, Troca de bateria e 

Eçigvhasfiç  '. ' 'É ..' 

:pziieiwa paquera:: Seat ;alarme quando na 
Parem-Eta.; iãtiritcíi-,àsa coesa. .biareniaa .tem .de 

Êigrmenlçogtjriuapjente;eobre carregado " 
e: ÊQÊÊÉÊÊPÃÊPEÊÊFÊ-5H"'¡°5:Ê~f¡'t'39?'!3; .z ~ 

-Çjasse de Ísurto deenergia: '80 Jouies 
-Cóíifiãiêtb   ' ' i 

XIII 004691 01 UNEB kéêêiiiiíràiüíííSsxlÍ-IÀILZL :ñTKmi-'ááiíecíñcaiíãõ 

mínima): .n 
49;: ¡n?-"I.'¡r.1=:w.:uivzc..  .~. »: 

Tc§táÍii1§í1te“”*ir_itégr§idó“ie licenciado com no  =   .   
Jíâlàili-.táãiiíñáirêr-íaiütiêef-'GPS .(IÃ1"Í:¡.~2¡.LZÀCÍL5)› 

GLQNASS-(Lzlílaã);&SEAS; :a . _.=  
antena:  integrada.  -com .supressão - »de 

rríulticamirihamento; " * i í_ 

ãuii9tiá*$¡'ãt§màí' RTK *UEIFÂÉ-“a GSM; :memória 
ititiéfriêigdéã-Sõ éi'_.GB"SD'Car:d-éa i A ' 

Eiàsíiãeisaazátiqé .HQEÍÉQQÊIÀQ  t Mnpm 
e Mertiea1xlel0mn1+ (5,5 ›ppm; 
PÉÉÕÍSãO..RTK Cinemática Horizontal de 10mm 

fk'll*-'~íppm55'eíj'\fertical de 20mm + 1 ppm; 
hitíã"i'fãiâe?ó6mír_1iç°_dàão"'“Ídõñi cabo _ USB!  ;Traça inteira? .Tae .aiegzwz 
deyçráãpqsauir.-impermeabilidade contra água e 

poeira eu-suportar quedas: deglmetros de altura 
àobreiconcretog~ -i  < . L  a-r 

iíádiõijicitêriiõgjàásje 'mveiante com priimo ótico; 
àõâiitêiáíôã~iíñia biáétníxíêlàütéií' "  X a . 

l 

.macho externo UHF 25W;““ 

aii; ' cn ' E t' ' Lis-ia.:- ttiaé. fia-bastãogÇiPã Aiumínípabasiãgüfs. Ziáú 

WÊÉÊQÊê:: 

tripé de aluminio para Estação Total; 
Çoisiçn- e _de iniagiospRTK; e reszeptor .GPS 

incorporado?  _Sistema __ operacional Windows 
'v-.Lui 1.5' 2 Z'. '_ â-V_ Í |  



,l Mobile, Memória RAM 256 MB, Cartão Micro 

fassinatura do contrato 

   
3 Serviço ?teçopeinoge agqgeíaegqio   

o ' ' 'CNPJE23.782I816I0001-Il0' _ 
. g licitacou@saaep¡iimiii.com@ ' í l  ' ' ¡ 

Autarquia Municipal (Igi 1 _35/90) Praça Zeca' Soares, 21'. - 37925-090 PI UBÍHIÍMG '- TEIÊÍSX' 37-3371-1332 

COMESSÃO os LICITAÇÃO 
SD de 2GB, Display colorido, Câmera digital, 
Bluetooth, Transmissão de dados e telefone via 
GSM/GPRS, Índice de proteção IP65, software 
licenciado para coleta de dados RTK que 

permite a visualização do levantamento em 

tempo real, software em português; 
Manual de uso; 

Maleta de 

equipamentos; _ 

2 baterias para receptor GPS Ll/“LZ, carregador 
bivolt de bateria de receptor GPS L1/L2. Todos 

os softwares e equipamentos deverão ter suas 

licenças devidamente ativas para o uso. 
Treinamento para uso dos equipamentos no 
municipio do comprador e suporte técnico 

transpoite para todos os 

gratuito por no mínimo 6 meses. 

cláusuia Terçelrm- oo PREÇOpDA VIGÊNCIA E eoos. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

I - Os preços ofertadõs':..pél,á'(_s)_.'.í.em'presà(s_) rsignatar_ia(s) do presente contrato são os 
constantes da íplanilha, de'*"'p'r"éÉjcis àpexafdeste _instrurníento,i_i_c_le acordo com a respectiva 
classificação, elneles já estão ¡nclusos“*t6das*_¡als 'despesas “com, transportes; imposto,§ taxas, 
seguros, descarga dos l 

 
_ ;produtos benj  çontrátãção de pessoal, 

leis trabalhistas, da PrTvidêncta Soc¡aI¡f;e~nc§r9§S-;R¡gcaigàg_jçomerciaig ve-_joutras que direta ou 'indiretamente irhcidirem sobre CONURATAWiAfj_“'“'Í'  " ' l '“ 

II- Da¡ Vigência: O prazo de igência díonjêl"ñtratoçtfserá _de  ' A __ _ 

,de   e “ncerra133593,_rra¡__cl,gftange_,,,  contados apos 
R R emiss o da !Nlotañçdztg-“Émpenho nos termosda Lei, podendo a qualquer 
gtempol ser altenado ou rorrog do anuairpentekçasq _haja_i_nteresse entre as_ partes, mediante 
gtermoladitivo, donform art. 5 da lei  
'Ocorrendo qualquer cl s _ 

;alterações quellhe for m im ostas peiasêiLei:=Eederals-.8.$8-3/94,ro:presente Contratlo será, 

cancelado, garalntidos, àís suas_ etentdrlasptóitoritraditóriduga.axmpladefesaç., ã .    q  _ n' ;'._".'=“.¡“.!._'E.T .;ã:“~..!í  . .~ '.._T_' 

III - Da dotação orçamentária:   'o 

 'Ás _diêspésfãs 'i_:lecorr_ nthesildogipdesente contrato, 
correrão à conta da d tação rçamanteiga__çénsiânardaz_::no?Programa51115310021. 165 e 
Elementos-3-.3.e90.39 e4;4-.90-.i52, dõ-*orçarnento do SAAE' em vigor, segundo o novo Plano 
de Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em 
comb¡nêçã9_c.9minrcis gas ;a - ,5- Q ;LsisIJP-,ãi-,fêêê/Eiíltçem.. combinação .com 0 § 1°› do art- 
18, dale¡ Complêmerãâr Ê°%l3ãS/2%ã0;§"ii °  " “'  ' ' e " ° i 1 ' 

cláusula* Quáirteiüiíifflñiâpfoüñif' “õeslilãtíiããiê 
; . S _ ..rs ›n¡¡1| i1!! 1P). pra 35 112mb' i 

\ guri¡ ,k'i"'«_!';___ _É  
AMEUTÓ ;e ' Í ., r 

' .E"¡_'..Í-.í':\ * .U5  Lj( ?a 

A5 cond¡çõ3é*s,ae^'pãgàglilarttaaée ãtí'liiêàiolrifàimiaiàdêíteiñ'a editalPrégão [Eletrônico 03/2017'.- 
' ..Mind Uangãú( iFJS. !Jtflie ;Aula-an u'. Lau:: naír-sn---rr- '  -. -  ›.›  .  .: -. 

Teñmçãpaãâñieefttíaísngg Premgeilcia SD-:ÉJ-sl, ¡__:KJLÍ.J¡§.:5L_";;'   l\..  .c 1'  ..  . . , '7 

ci'áu's'üiiâ“õiiiñltâ'§“Bl.?' _pPníéhzíiÍãâêísfêfjjÊSEONSAMLIDADES DA CONTRATADA E oo  É. , [M2320 LC viga: (n: |.l'.'.'¡.~.Ê14-'."l.¡.¡ &en; um: s. *qr-  . .. s   ' ' .  . . . . .  .........  e .zmcésr-.rait-.ita se nc.-  ._-2.;,    . 

As obrigáçõesgíllêêfagtn ialialillliãâêsdâlalõààñtir' Ífçáilã? &ea; ='C;_›'_;ñ='_t,r”àtÍaÍrjft§_ ejstãoedeldcijeñeformidade, com Referência ÃHêx6ÍI.'“ "  c?” mui:: 
,- 'T _rmo 
v:: HI; :Sri 9 edital“Preàâí-ÉÉÉÊÊÊÊÍÊÉÊÊLÊÉÊ P!? ai' 

'cláusula' séxiiaaí-*CÕFJbÍEÊlÊÊBE rtíiâfliàãin Euro/Emap :DE ÉENTREGA' oo: osJEro 'E 
bAs.gpÊN;AütiôAibÊsroram impostas pena Leu «LÊÊLÊL-JNÍ    - . v . 

.-  -ff-i-'sVi ijarantndos, às suas detentoras, o conirmrêiizrnvâr*  
_ › 

..z  «i rurirur-   
¡E..r'r:.:Êe› -ue-;sasneerií.àz'êar: i3.._›-;:;=.;«;›.:~ ;'35   4° 

'm' - .P1 :_?:“¡a'_-3ç'r,r›  e:=.,';_';  

t'  _iniciando-se rta data = 

hipólleses pirevi.,',tar›...r.19._art= 523.916, :Lei -Fede.rê.l.-.3-l566/93› 160m as” 

l 

l 



':' ¡Lux-'i  
 ;W-sgé:¡ziásfahilàílaííeb Lu": Lrfuni'iázt-'az'j.ã-e e 

e Ó§%..1t-:.Ç.rncç: Chlfãíliç 'guarita ("it i-láêñ. z 

' Em - _ 

s , ' Cxffñi¡UiçüEzàíslãiltiçbtàíiéíiãíndâdàiüúa*Qfíââfíltís  ::i5 É '-   _ _L _B -í i_ u_ f, ;à licitacoesírlsaaepiumhíconnbr CNPJ: 23.782.8l6I000I '10 
' ' “ ' Q L zültarãnlãÍl/lunicípal (Lei 1035.00) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-090 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

IU' II 
COMISSAO DE LICITAÇA 

 
As condições de recebimento/prazo de entrega e as penalidades estão de conformidade com o 
edital Pregão Eletrônico 03/2017 ~ Termo de Referência Anexo I. 

çláusula Sétima:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
dos equipamentos, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa Matrícula n° 
0039 acompanhada pelo técnico em informática e assistência a máquinas e equipamentos Sr. 
Wilson Faria Figueiredo observando se o mesmo está de acordo com as especificações do 
Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal no 8.666/93. ' 

§1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução 

do objeto contratual. §2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

Cláusula oitavím- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
'.«.- 542!_ ;s á1zLu3".u:e¡L:I.-=:á ,- '.-_=¡.: r .-._---_u›,:i.  Ficam ratificadals as demaiseel-ãustxlasiezaeomidi ões do-edital?Pregão-Eletrônico 0312017 - Termo 

de   ip-nltic-NÍL* ›Í!;l¡.¡.:..;\.:.z. '.\...¡. ~ z :-r'-›..› -_.“::-,~- e ~:. :--,~ - . 

¡ÍAAÊ l::  b; 'É __ ;the b» j* í; z : =: _tz " É¡ :J  m* :m n: üw. .. r. .. 'Ló vw» L › .- :p- w-.,__.-zo a 

Cláusula Nona:- DO FORO 
i . =  wane-mnlento/prazo de:: carltrzêíãa e as ;vFn--=:¡.rírsr1+2=- w-*=;~.-.= r5=~  - -- - .- a - 

Para dirimir..ashquestõesiõríímdãs êiesteC-conlífatoy-'Êserá õompetente o do foro da Comarca de 

Piumhi-MG. 
. _  . r* 1F"§~;“.=.'Íi,~3 _.'§“-'T5Li2;'._!:.i;7§ u;_'3.=.:›  : 'r ty:: ê 'É -s  

Por estarem, assim, justos e contratados assina o presente contrato, em 02 (duas) vias de 

igual teor eformaganar prêsentjaeqãsàtestemünrlasíabaixoeassinadas..- -  .  . . .  › e-  êIFrS, será realizada pela s:er\~.nlrf›or'azl rir.: '~1›"›.-'f›? senna  I»-    seria 51640 técnica em ir1fl,¡ra“-.ç'=iêc.a ra'.- ¡'..=.=::: mc: e.:   ~ . . .   !~.='__,-;z-i:'r2<'1t) ob':s'l?iiumli=i1-MG,r>*i'i1deWJ!$?;d§z201%z:s= ~.;:.;t. 'Íiij e    .s. lmimhi--Mffvi e cia Lei Federal no H ='~›5›<w,f<#”.i  -rwãí.ua.=«. ?Sfilísíf Roseni C051?! do SAAEE atureriz 21mm =n-~~..-::« 2-,-  mu». z. r -' 

_  .a. afz, a. SERVIÇO AUTÔNOMO os ÁGUA  =--~"Ç:=“›.;f i-=F"¡Ê'~ ?imã-EMO E: a ElESGOHQJDE--I-PIUHMEIQ-*MG-  -_ v. i _e ._ ', 

›.-. ;a NNW(-iVãà-'Lniirlâclê cia Lumlícbhtrãtantew rnrn-.rn   -: 

,it .. ixíliil... Cx sit:: Cigialrâtú 

 

Contratada 
TEF-Êtâmilühêíãíiluszra:~ ilêaíã íííãâüíílíklàíçía- íraííxêsíàlsíáã 1 

ñGrñoi -\.,t..;t;urj;:; a-; tã._.:'.1ais cláusulas -ze Contíições do edita": íirecgãtta ã';3.«-.=:;:.w::r:.=: i.:  =  ̂   
nfs:: Hifi: iwliêiii¡  

Rent' .   , ,' 
.  ..-.,«'~¡~Ú..~EC» 

,n raw ›..,.»'.::=Ít›ü_5 üiluliíidià Licraíé* Le'.›-.:i=-,:'ti.., ~-._s-.:› -.=..e;.¡;_;.._...a,.; -..- a3.. 55,., f., ~. ,_ 



  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
IICitaÇQeSQ-sagegiumhi.com.gr CNPJ: 23.782.816/0001~10   Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/  ' 

Telefax; 37-3371-1332_ 
COMISSAO DE LICITAÇAO 

ANEXO COM ALTERAÇÃO OA ESPECIFICAÇÃO' E OATA OE 
ABERTURA DO CERTAME RETIFICADA 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N” 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

  nen ; 
1 - DO OBJETO 

Este termo tem por objeto a contratação de Empresa Especializada para a aquisição de 

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE SOFTWARE E 

ANTIVÍRUS, que-permjgameaatuação çeficienteidos sistemas computacionais existentes na 

autarquia. A .   ,__¡  l:   .  » _ A 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Nesta licitação não será concedido exêlüslvfiãatle à participação de microempresas e 

empresas de pequeno portewrjostermos _do Arte 48, Inciso I da Lei Complementar 
123/2006 tendo em vista ““nãõ'“ñàv'er"”úm“i míhimiõ de 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte 
sediados, local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 

no instrumento ÍalriíÍuiíroffiãicbfnão fo¡ encontrado três 
fornecedores do ranfõkççêrliíírítãhte”aÉHÊbÍêÊO licitailo Êàdastràdõ no quadro geral de 
fornecedores desta Autarquja_e_g_e_se enquadrem na classificação de ME e EPP 

a   "v     ÀWEEII -Êufihx |-""L"\\:_,'V_v .R r' mil'. t. 5-1.; 

A motixíàçãtíeda abertura dessa licitação de modo a 

mercado _eêrilrgietrall giutfseja sem EXCLUSÊIVLDADIE ..pa 

¡nstaürêdé  no 
05/2016repanêtIe 99Hl§lsã9 lãqylpêmsrpites .sis Iáçnología. deízlnfortrnação, Licenças 
e Software e Antivírus, para atender o SAAE de Piumhi o qual restou frustrado 
porque não credenciaram o número mínimo 03 (três) fornecedores competitivos 
que “se Vêñcíüádfrãf-'m PHÊÉÊàÍÉFÕáEeEÊria empresarial, comprometendo, assim, a 

"competitividade peculiar aos processos licitatórios". Realizada a sessão pública 
com a ãbêrtifiramdã”fãs%'rdréz"clãlãtêsj'5'Hêhlíl.l*m“'licitantemanifestoul interesse em 
participar da=ce~rtàlñ=é9 @aos aaa *erêstêiléciárafaó deserto." “ 4 O 

,_._ ___ -___  .___ _, 
11.44.' uln Vinte¡ <lrlnJ !iuunl »i1 

possibilitar a participação do 

ra_l_\_ll__E/EP:P se _dá _porque foi a7... 

='."ÀN..5':CÍIV:!LÊCJ“.S Cu-?ÍEIÃI í"r'iil_í'tflj' 125;:: f. 
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Por isso, em relação ao objeto em referência, impõe-se a repetição dO certame, 
conferindo-se a exceção prevista no art. 49 inc. III da Lei Complementar 123/2006, 
com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 147/2014. “Art 49. Não se 

aplica O disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: III- O 

tratamento diferenciado e simpliñcado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar 
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado". 

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A finalidade da aquisição dO objeto desse edital visa promover a ampliação e atualização do 
parque tecnológico, tanto de hardware como de software para atender a sustentação do 
crescimento Orgânico do SAAE de Piumhi, promovendo ambiente de trabalho necessário 

para atuação' da autarquia como Os insumos tecnológicos adequados uma vez que _Os 

existentes encontram-se foràrdosu-padrõesj atuais bem como apresentam falhas operacionais 

que podem cOmprOrnetei-_Oâtrabalhos dos_ diversossetores administrativossendo estes 
equipamentos uma ferrawrnénta"tecnolódica ..indispensáveis para que Os processos que 
dependam de fatores computacionais,ganhemleficiênciae .eficácia. 

' mlgzg-ãi) :ao abjêtu ::m  i.*=.“=...-'li.' - o 

4 s. CRITÉRIOS ErAçÉlmknzluümAnEãüh nRORosTh::  r -- f - - 

, .- . ..Êw 'f-'x-M-ttL-à Í¡“ll"'l'.ÍJCL.i?ÍL'Ê'Ci9 lIlFlL-Zi [Lui \'..'-.v.›_,.-ÊL fina: Liu: w:  K. r  ' " _ N  '.= - 

"-1. ' 5-.. PIPJPEÉÉS-o°°l%%T°lã1a;sP°°í9Fa eseãsãpàããillta-Éâãi99Flf9.EF!1Ê;FP9°â'-°›9? ,^':?°*9=V".:7 
"°°'.°'9 Edw? PÍRBPÉ-Êçjrêaç omãmãñlx -51 -,%"a›f"§2§s,',° 326252241  ;ÉlHÊI-C?~.“t?°-.P.“.? steel-ias as 
informações' ãli_p'revistas, corn figehtificaçao daçesksxõaijuwridiça' proponente, rifçfido ÇNÍPJ, 
endereço, núniéros%e tfêiÉfôJñenejfÊ '*Fs'¡d-iiie;~" e-7lnâ1"f”e'*ã§sii'iátura do' 'seu 'repríesentantelegial 

Ou credenciadOÇi-ÍÊdêvídáhiéñtêlWdêñüfiêãdõhfãfiíuãIifiêêdãÉ'sem"emendas, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas Ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 

lesões ao direito dos liçitarlrtãsjfràgejuízo à administração Ou não impedirem a exata “q HI »A  - 3.a, ~..à'ÍI¡WÍVf ¡- ' .. 

compreensao de seu conteudo, constafn O: 

- g.. 1;'. ::sur :(43 .- 1- 1:.. '; “gif, _I c:: =~.-.'r"-'_*-"-."n  f-;='--.._ *-; x  _Ew_ -=_ 

a) data e assinaturàçddfi-efpãégeãtãdtêíêfàál Hai blróponentef ' ' -  o 
. .- ;Firm a a* ¡ií'iTíÍ'.«"F.l't? -..'2t'5'-."-  :.==  i. - - "'  7  

b) razão social, cNãPâz-«êcadástro Nacionaldeiiessoa Jurídica¡ '  .;-.~,_s=:l:'r,*-.1iel (wenn .25. iI¡e;ln¡lv=--_ s.   r " ' 

C) endeFf-'ÇO CONDIÇÃO-iam» tam¡ _vma  News. --E:.*.-'-! -~ eu» 

d) VALOR uNITÁRIO'_jÊ'“GÍLóiãA¡L';“c_sü"skêíaí'á_'“sólâiçá*dtfrésuitado 'da' multiplicação da 'unidade 
pelo respéctivpÍprÍeçbÊ 'ríéà¡'§;_'_z:dm' ,até 02 (düasfcásas decimais 
Seráíãó) '=clêséiàssihÊâÉÉÊ3Jtãlís 'Jprbñõslféüsj ::comh'preço';irlanifestamente inexequível Ou 

superior ,aos çpratiçadqsçng_xrperçaçlphggqsítermas.dia,art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas  u.; . l'. -a--ou fl 1k"«¡J.L'.. ;mts Ian. .' à a En.. › \_'..r : w. 

e) Valor total “âãfñráçgiââifáüíãç     :l.~,._.,. , . \- l 

V.: _ñ ,iglall-Ld 'LD llsláicsni, Uil Hill na:: .*-::¡e..› 43nd,:  l'.  a 5:!   '.: .› .,_ 

f) Ocorrendo"isliscortlâiáicia 5e“n-t'-re'~*5Osi5vlá-lOrê§ húméricos e 'pôr extensdilprevalecerão estes 
úmmos_ . a_ .lucro-à em ítlrêfsne e: 'im ~~:¡r:::i-_~e, r-v:›'.:r_«s: e 5,25 .e mm l  0-   _ , - . .. . 

. :..  .lu_\›'.ei.-;¡'.t'.ni.=: l=.l.-;n=ài.__r.=:_$-_2 s: -¡-_›-_- là;s__l_.-:-; e» i ::a _. -  '. --. a - , 

9) Nos pre.ços.›l.p.rc.zpostos›l;deverão sas-tars=i.nclu_i.clasaetddasuas_ despesas .com transportes, 
imposto.. taxas, .Isegi-Irqs.: Contribuições¡asqciaisrÍ.,obrigações .previdenciárias, fiscais, 

. ¡Rvtüti .n- r-¡LÍLJ ÇDFILBÍJCÍU, Cülusíléililli). . 

. ~.~-'1=I« :in-d 51K) ."F?',Ilr'l=-3eáilmila Êiê-[arii fic: iZVÉJQ-ir-r an.; 2 
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comerciais, trabalhistas, tarifas e outros encargos corn o envio do Equipamento - até o 

Pátio do almoxarifado do Serviço Autônomo de Água de Piumhi-MG sito à Praça Zeca 
Soares, 211 - Centro, em Piumhi-MG, inclusive descarga do equipamento. 

4.2- Os licitantes deveram especificar a marca, o tipo, modelo, procedência e outras 
características do equipamento a que se propõe oferecer, além daqueles exigidos no edital, 
anexando grospectos, folhetins, informativos técnicos e catálogos em linguagem 

português. 

5 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

5.1-0s produtos deverão atender as normas vigentes e entregues devidamente embalados, 
acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. 
5.2-Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e acessórios 

necessáriosà sua completa instalação e operação. - - 

5.3- Os produtos ofertados-¡jhardware-e-software) deverão vir acompanhados de toda a n 

documentação, em mídiaigimpressa ou” em DVD/CD, no idioma Português ou em Inglês, 
incluindo manuais de instalação, configuração e operação. 
5.4- Caso os sistemas, para atendem-aos requisitos-desta especificação, necessitem (de 

componentes d°e'pro“g-ràm*7a°§"*l5üja“§ funcionalidades¡'extrapolem "cn-especificado, testes devem 
ser orçados' deñtro-“dfõ “têsblêõtivâ s"“i§Éêñ“*íà'E'~"se”rê'r'1' requerer' liceñçàisiêxteirnas' adicionais' por 

parte doiúsuáritífééñdoeãWoiâtrãtádãurêsiíõñê-ãirélüáõr*qualquer ônus decorrente de marcas, 

registros e patentes relativos ao objeto proposto. _ p 
'  “i "" r =~':= ram essperxirlca' a mai** “e a  :m - 

5.5 - O licitanteÍc-'ílêvefáJgÍornecer. É e ,_ _ _ _ o 

o cátâlogaêikíõrrieêñâêiifé'“Éjmêg,Êêãñiêaíâñjióêfãéjü¡pâhãêñdsiáréitàaojsíj  f'  _ . 

o N u mero ' deltelqefôíñçeüíafrajiãlgtê 'lili-á' 's Éãê-"iàñáfiãárakísftéEiãiéà-àí pa ratos 'eq uiparnenntos 
5.6'-Todo*materiaI deverá ser entregue com frete CIF. 
5.7-O SAAE recusará o recebimento do equipamento que estiver em desconformidade com 

0 Previsto: acima e :neste: termas!, ;üzefeszência-;a T:- :   
5.8-No caso do não atendimento, os mesmos serão recusados, cabendo à fornecedora 

contratada suinstitui:das;psaoutrossçomsasatnesmasgssaracterístiças exiçiidasneste-àtermo, ;no 
Prazo a ser- determiaadraaoeloasfçaE-.a L-.fEQLiFEJFIçSZ   ::a   t;  'fig -::= 1 r = 

5.9~Todas=as.despesaszcam ÍÍÊMQUÂÇãOVSETÊMPDTJSÃ-QntaãQO fornecedora-T:   ..  v"z:.r:i¡'›itta snstaiaifàa u_ ~"..¡)e';'f”'-*.-:Ç;: 

6 - DA QUIAANIÍIDADEESIIMADAE_ pAioescexçñoiao OBJETO . 

A quantidade estimada a,dés'cri'ção§_c'l.o objeto _estão relacionadas neste Termo de 
Referencia parte'\íntêgirifntíêldiíflêditál'."”í““M” 'I  1   ~-J-'.¡'.:c.1s, para air-t “Vi :Fun ILXÊ_  ai.       -_ - 

7'. ESTIMATIVAUDE¡FPREÇOHEJ:DISPONIBILIDADE<0RÇAMENTÁRIA~E FINANCEIRA 
PARAADESRESA. ti.; z'_::;g;e.:iuh.~:,- .~-,;=_~.=.;r¡›«.=_  . :'i-I.a..;'._í Ç:  t_  . _ a ,_ 

Para, detiniçãp. do valQri,g,Lot2al-ies,tim_ad9ipara.es aacpntratação. .foram observados o-preço de 
mercado emcorrfgrmiçlcal_ ,_,çç_r,rpips,,o_gçgmegtpg realizados, os gastos para a aquisição do 
objeto l_içita1clo__flo¡i__de R; 263 880,34(duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e 

_ . ._ .  - 'a ,me ._-'i'; 

ortenta reais e tnñtawé guõàtíro centavos). « -u s :~:.: _  ae-'ieigg 1;'. sumir-LM -...“-~.. -;_ ;. u. 

7.1 Na planilh-á¡<á~segUif;*estãõldisériíminãdósids' valóres unitários máximos admitidos para 
participaçãoinesta licitação?? emnrziue cw*- i-"sf--T - “A 

'- -i .'-,va,:;.za'z=. o recebirrxáariiz_ ?Jo e..-r_¡u'g;-:-r':'~.;¡,í«-- :m:  '  ;lES-ÍÍL; tersno  :Ç:¡'L-'-r:“T-”¡.'É-'_' 

- m. ::r-mn ;io .não atenriiriieretíy. UE; míesrwrws. si* "r  
.'1!.-..'I.'-. :aiznsistasi- im; por rumos com as n:-;==.s=:,~;-¡ _v.1;u'-'; ç  

. '«T;'«,'^¡'-'s¡r1,'ar'lñ _noi-u ?LL-HF 
I .. .. ,._. .:. _m_ .' ,......  . « __ 

- -1--^-.\ ›..-.-. t nl» :i-"Ju-h¡ rh- EL-fiuu ;J-,il A_ :I 5.a! -»-., mu_  : ,A 
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cód. 

Produto 
SAAE 

Item Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

I 004196 20 UNID_ Anti-vírus 

WORRY-FREE BUSINESS 
SECURITY SERVICES 

2.566,60 

004689 O2 UNID 

.¡'\Ê.'-_e¡'4..ü 

COMPUTADOR: 

Processador 
- Arquitetura x86 de 32/64 bits 
- Processador intel core I? 
- Clock rea1 de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 
MB e FSB de 1.333 MHz 

Memória 
- Instalada 16 GB (2 x B GB Dual- 

Channel) ' 

_-_. .EadrãosDDR3 ou superior, clock de 

42520.0 MHZ: 
;-. _Expansível a 32GB; 
:Deve implementar tecnologia dual- 
channel; 

lv _ , 

Placa-Mãe 
- Deve ser de fabricação própria e 
exclusiva para o modelo ofertado. Não 

serãouàceitas soluções em regime OEM 

ou personalizações; 
Vu-*GNBOKRÇELLodmãrüuitetura ATX / BTX 

gáiiíguüéribrei-*sá He 1.333 MHz: 
í7-'BIõ§7F'là§h" ROM com suporte a Flash 

Recovery (4 Mb) e compatível com Plug 

à# PlawvSMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 

2_)Q(_¡*31i~':!:'  ;r .. ' 
= lmterfaceylcontroladoraride video corn 
Ollliéuifn) 'conector VGA *ou ?DVI e7=O2 

(âfoiQFéüinãctdr'ñi§rílâ9l>ort, on-board. 
- Controladora de rede Gigabit Ethernet 
aioi-1oozroooeAsE-Tx com 01 (um) 
coñeetoi--RJ-45¡ oñíboard- E -  
ífohtrõladora de drive com 02 (dois) 

conectoresSATA 320 (BGbf-s) -e-01 (um) 
éoñêõtiír ÍSATA 2.o (3Gb/s) 
= Acompanha: 02 (dois) cabos SATA 

- Oiíum) slot PCI Express x1' ou x4; - i 

-'i01"=('úm) slot PCI Express x16 
- 04 (quatro) slots de memória DDR3 
ÍZÊEiO-BUaF-Channel 

  
(ESPECÍFICAÇÃO ~. a 

Rerrxrrcnçioy e . . 

3 04 êquatroy'.conectores-USB na parte 

  
À 

~ ANTERIOR = ' 

8.678,78 17.357,56 

Frontal cio gabinete, on-board 
z- . _ rh-Ullw --,›  r¡ _. 

,LL 
N e_ .g..j 

'.i¡¡if-¡__:.:. -i :,- -. - 
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- 04 (quatro) portas USB 3.0 
- 10 (dez) USB, on-board no total sem o 

uso de adaptadores; 

Vídeo 
- Deve possuir placa de vídeo of-board 
mínimo de 4GB DDR3. 
- Com mínimo de entradas 1 HDMI e 1 

VGA. 

Disco Rígido 
- Armazenamento de 500 GB mínimo. 

- Interface SATA 3.0 (õGb/s), 7.200 
RPM e Cache de 32 MB 

- Taxa de transferência interna de 100 

MB/s 
- Tecnologia SMART integrada, isto é, o 

disco rigido deve ser capaz de identificar 
e relatar estado de iminência de falha,   › ›«aepisoiarssetoressdefeituosos de maneira  .   :. ; permanente; ' 'i 

- Drive Multimídia   :4'Gravador-CD/DVD-+Rw 
= Suñoiftãà' 'VDÚ-i-'R iai-J' (Dupia Camada) 

/DVD3R0M*/›DVD=RAM= '     
L¡ 'CDROM' 2143( V] *DV DRO M 8x 

Pointe de Energia 
-^ Possüiri*eficiência= de '85°/o'^0U *superior 

avhmma izarga-hóminal de 50°/o, com 
tecnologia *PFC* Ativo ~3(Activé' 'Power 
Factor Correction). 
- Fonte de alimentação da mesma 
marca @daN-Fabricante do equipamento, 
commzonsumo @potência de nomáximo 
zsoswattsrneahfw-   .e .x  
9¡**'*-Ghãx¡e“a'men'tov= -“ automático Bivoit 
11'0j¡*2'20iVAC¡=='5/60'Hz'   '  
i-iñóssu¡ PFC ativo 
- Pádrão ATX'Íi'B'TX5ou"superior; . 

eiFl-'otai?compatibiIidade-com-a Piaca-«Mãe 

'e componentestfoñnecídos: i ” -- 

P., :sim-ar 51:'°.zt-*É..PT7=riii-- . - é 

Gabinete*- 
- Small Form Factor (SFF) ou Torre. 
i7' Possüíl-Sisterña de Circuiação de Ar 
interna:: vcom* “entrada” *frontal e saída 

tràsléinâüt à' u' - i   =  -  
t' iibãsdiispieakeriintérno 
= Põásüiicbnectóresfrontais: dez portas 
USB, sendo que no mínimo quatro 
bortas «deverão-ser 3.0, pelo menos 2 

portas '-'3;O*- deverão estar "na a parte 
frontai* do »-equipamentoi Não serão 

'aiceitdshubs-ç'  - 3 

Ã " i p - .  a,_  ?são EE E_ ;E E E E e  , n -. . 

Deve tiossuir conectores frontais para 
a i r-'jílíil \¡.u~r.í'. Ã¡ -rli 

i  L:I|!"-"<'i1Z'w - 



51mm  . .c Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoesgsaaegiumhi.comgr CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 
Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Headphone e microfone; 
- Possuir loca¡ para uso de cadeado para 
evitar acessos indevidos ao gabinete 
- Não será aceito Gabinete tipo 
monobloco (integrado ao monitor); 
- O gabinete deverá ter características 

“tooi less", isso é, não há necessidade 
de uso de ferramentas para: abertura 
do gabinete e remoção de disco rigido, 
unidade óptica e unidade de disquete. 
Não serão aceitas adaptações, tais como 
o uso de parafusos recartiihados. 
- O gabinete bem como todos os seus 
componentes internos devem estar em 
conformidade com o padrão 

internacional RoHS. - 
 1.a    

 
, _ i. . _ 

(ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR ' À 

RETIFICAÇÃO). 

Monitorde Vídeocolorido 
- Tela- plana de 23"(polegadas) LED do 
mesmo fabricante do equipamento, 
devendo seguir o- mesmo padrão de 
cores do gabinete, não será aceito 

regime' OEM, - mantendo os mesmos 
padrões de garantia do gabinete; 
ri Resolução WXGA+ (1600x900) 
-=Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 

mm e = - 

- Contraste Estático de 100011 
- Luminância de 250 cd/m¡  
ê' Tempo de resposta de máximo 8 ms e 

- Possui Controles Digitais para todos os 
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ajustes (brilho, contraste, tamanho, 
posição horizontal e vertical da tela) 
- Seletor de tensão automático AC 

100/240V - 50/60Hz; 
- Devem possuir regulagem de altura 

Teclado - 

- Enhanced Brasil ABNTZ, 104 teclas 

- Possui Apoio Ergonômico 
- Interface de conexão USB; 
- Teclado do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete 

Dispositivo Apontador 
- Mouse óptico corn resolução de 800 

DPI 
- 3 botões com scroll 

- Tamanho padrão para desktop 

1:... .,  ;.t.,-::Inter:face de conexão USB   y- _  »Acompanha Mouse-Pad; 
.  t. -. - -= Mouse do mesmo fabricante da CPU e- 

” i manter os mesmos 'padrões de cores do 

'gabinete' 
,nw-gir.; v¡ «w ..ii ., 
Conjunto? abinete; = Monitor, 'Teclado 
e nau-se daÍmésma cor=é doírnesmõ 
fáiifiêaíñtef' ir” 'W " 
sistema = *Operacionais windows: 1o 
Pro 
?Idioma Português - Brasil 
- iúitíma-wíérsãoi aiiàiióñíver-'quando da 

entrega' dowequipamentoycom todas as 
Alfüàlizãções Críticas "instaladas 
- ÍDeve= ›estar»roAtivado== e~ o pront= para 

utilização* pelo usuário « 

elx-Licença de utilização da Microsoft; 

Êõftwãr-“es” »v =-'-=í-'  
- 'Whcbmpanhai 'Softwares ?e Drivers 
Hêéessários à perfeita configuração e 

operação dos dispositivos instalados no 
equipamento”  I(~mouse,“  vídeo, 
discosfplacas¡ -etoyrv-compatíveis com o 
sistematoperaoional fornecido, incluindo 
manuais =e midias dezinstalação para 

Cadari-unidade de equipamento fornecida 
«rodas-os softwares que acompanham 
este equipamento devem possuir as 
Fêspê'ctiifas~'4êri1idia§4t›de *GD-RUM* elõu 
Disêruetes ádeí = «Instalaçãog bemr- como 
t-êrtifrcaaorde Autenticidade 
Sic-trocos  'softwares 7-devém" restar 

instalados e integrados ao Sistema 

Operacional,- prontos pararutilização pelo 
usuãrio:: I A- ~' a -  .. A .- 

eleirfugg, :ía   ?um  
Uesérição Técnica e 

RelacionarWabricante¡ =marcã ' 'e- modelo 
doi-equipamento --e- seus acessórios, 
-I_!'f-¡«'._« ›.-- ::na .I_-¡ - 

l  ÊHHÍW* Ê~ rw' 'xi 
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Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/M ' 

Telefax 37-3371-1332 
COMISSÃO os LICITAÇÃO 

anexando documentação comprobatória 
das informações e suas respectivas 

páginas na proposta do licitante; 

 

Confiabilidade e certificados 
- Não serão aceitos equipamentos fora 
de linha, mesmo que ainda estejam 
disponíveis comercialmente no 
mercado; 
- O fabricante do equipamento deverá 

ter o nome presente na lista do 
conselho (Board) de tecnologia do site 

DMTF http://www.dmtf.org/about/Iist 
- Certificação EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) na 

classificação Goid, do equipamento 

ofertado, disponível através do link 
httpzj/wwwepeatnet; 
- A proponente deverá apresentar 
documento, específico para este 
«processo licitatório¡ em papei timbrado, 
"declarando que a mesma possui  '› credenciamento do fabricante para 

' "fornecimento do produto; 
==  A- - i »proponente  deverá apresentar 
doêuméntoünformandor que' va fo'nte 
suporta ='a= 'configiiràçãcf máxima do 
equipamento ofertado; 
Ôevêhñ*=¡àêrv-áteñdTdos-7todos"=-os itens 
deste ›é'=anexo-,-~f= sob» “pena *de 
dascíiassificaçãozfios :requisitos mínimos 

obrigatórios, a sequênciaüdosiitens eíio 
formatordesta especificação. 

III 004190 10 UNID. computàddr:: =§= -z'-<~i= ~ ~  -   5.805,65 53.055,50 

 

Prõcéââadõr* 11 -  › 

Úifnâuitêturá “x86- dé-n/sziiiaits r i 

- Pi-'õéessador intéFcore '15- 

Lciaeknreai: de «3-..3 GHz, cache'. v.3- de 5 

' *eiirss ae 133314142-     L ..:.,í 

Mefnüriã i 

- Instalada* =16“GB «(2 - 'xv s ea *Dual*- 

c-nanhéI-y- ' -'  
›~Pa'drão'DUR3; 'clock de 1.-600'MHz;-= - 

*Expansível a 32GB; '- 

-= ' Deve" -irnpiementar tecnologia dual- 
bhaiineiy '  ' - 

. a_ _--.i-._(~¡:-'- !w-ÍW 

PiaeaêMãe   i ~ - - 

Siüljéize ser= delfabricação *própria *e 

exclusivas'parawoimodelo ofertado. Não 

serão' acéitasasaluêões emwiegime OEM 
õübersonalizações; 'H5 i'  5 ' 

'-'-oN?soARD,.-com 'arquitetura ATX ./ BTX 

õUiSí-.Íder-'iõre -FSB"de' 12333 MHÍ: 'i 

_ íI-axos Fiash Romrcomsuporte a Flash 

"=" i 5'?” 3*? '~'““iÍ=- Rei-covers¡ (4 Mb).e compatível com Plug 

81 Piay, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 

ÊJEJ-"*'í “~' 'V 
'fiiLiLllitjn Ii;  g. Lie_  

i i =, r-p- - - '    -¡-,- _ 



  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
hcitacoes@saaegigmhi.com.br 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 
Teiefag 37-3371-133; 

COMISSAO oe LICITAÇAO 
- Interface/Controladora de vídeo com 
01 (um) conector VGA ou DVI e O2 

(dois) conector DispIayPort, on-board. 
- Controladora de rede Gigabit Ethernet 
10/100/1000BASE-TX corn O1 (um) 
conector RJ-45, on-board 
- Controladora de drive corn 02 (dois) 

conectores SATA 3.0 (SGD/s) e 01 (um) 
conector SATA 2.0 (3Gb/s) 
- Acompanha: 02 (dois) cabos SATA 
- 01 (um) slot PCI Express x1 ou x4; 

- 01 (um) slot PCI Express x16 

- 04 (quatro) sipts de memória DDR3 
1.600 Dual-Channel 

Ema! . .E , E; 1  weem 
z ;ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR À  RETIFIGAÇÃOL- . - 

..e'Ocrutquatrciyconectores USB na parte 
frdñtai BGgEibiñete; on-board “ ' 
ümiçquatroytsortas USB 3.-0  : - 

êaao-(dez) Ussfone-boárd no total sem o 

usodéiadaptradoresrvx  »-  =~ >  4 

ECJÍIJiEJfT , -. _., 

»Dlstid-'Rígidoír - r- = --  -- 

= Arrriàzenamentõídéi 500 GBA mínimoe- - s 

zcnintérfacaa-“êsArníf ê3.o=-"(6'c;b¡s)'.= = 75.200 

RPM-'eitüache de' 32MB! *A nã 

- -Tàãõàíide-transferência ¡iiternàIdé 10o 

MBÍSÍEWH) ~- -« P( ~ a' -5 .r -'; -- . «m ; 

- Tecnologia SMART integrada, isto é, o 

disco rígidoideveser capaz de identificar 
e *réIatan-es-tadovde iminência de falha, 
e, isoiar setores -defeituosos de maneira 

permanente; - 

Drive Multimídia 
-Gravador CD/DVD-+RW 
- Suporte a DVD-+R DL (Dupla Camada) 

l DVD-ROM l DVD-RAM 
-i CDROM-Mx] DVDROM 8x 

Fohte=deiEnergia~ ~ --   w 
9 «Possuir eficiência: de 85% ?ou superior 
a 'Úümãl*cargambimihalê* de " 50%, com 
tecnologia =-PFC *iAtivoi '(Activ'e›i Power 

Factor @orrectiom-.rí 
- Fonte de alimentação da mesma 
'iñatca “dükfabricante do equipamento, 
cdmleonsumore* 'potência de' nomáximo 
2sowwa-'tts'néar.== ' ' ' "  ' ' 

F'r'='3Gha'veame'nto-* aútomático Bivoit 

1170l220-VAG* 50/'60 Hz ' ~' 

“Possui PFC ativo 
-Padrão ATXWBTXÊOU-superior; í Ç 

- FH-..e 'i3 ffigi' ¡4- :. 
E: i-Jir-:rn \' r- wii' u-- nina-qui.-  s-.r i9_- 

p:*I-i'.¡:1i.'-;.-., 

  CNPJ: 23.782.816/0001-10 ' _ 

211 - 37925-000 PIUMHI/M   Í" 
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Telefax 37-3371-1332 

comssÃo os LICITAÇÃO 
- Total compatibilidade com a Placa-Mãe 

e componentes fornecidos; 

Gabinete 
- Small Form Factor (SFF) corn volume 
de até 12.000 cm3, 
- Possui Sistema de Circulação de Ar 
interno com entrada frontal e saída 

traseira; 
- Possui Speaker interno 
- Possui Conectores frontais: dez portas 
USB, sendo que no mínimo quatro 
portas deverão ser 3.0, pelo menos 2 

portas 3.0 deverão estar na parte 
frontaldo equipamento. Não serão 

aceitos hubs; Fa-iere?eae-e 
n 

'à ..a ,. c_ .I--iaaüever possuir 'conectores frontais para 

_..,_,:-,k;_- ;E  .  Headphonee microfone; e 

à   - . » - Possuir local-para uso de cadeado para 

, . e .evitar-acessos.indevidos ao gabinete. 
' .à Não 'será aceito Gabinete tipo 

monoblocdüntegrado ao monitor); 
5' üiftjabinete-"deverá 'ter características 
“tool less", isso é, não há necessidade 

ãê-¡úscfããle ferramentas para: abertura 
dô5§al3metê *e lnêrhoçãofde disco-rigido, 
üñidàdeÍiífpÊlÉa re :unidade de disquete. 
Nãólserãoiacieitas adaptaçõesgvtais como' 

o='us“›'de parafúsos-recartíilhadosíÉ t 

“Oi-gabinete bem como todos os seus 

ctímponentes internos devem estar em 
conformidade '- *coins* t to -3' - padrão 
lnténnacionàl RoHS. › = - =  ' -  
â-'Gabinetetom volume denaté' 12.000 

emâp-'perrnitindcw aa utilização na !posição 
Horiiohtal e? vertical? =s'em cõmprornelfer 

osíêflíicdmponentes internos e o 
funcionamento clo computador. 

  



  
Autarquia Municipal (Lei 1035/ 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Iicigacoes@saaegiumhi.com.br 

90) Praça Zeca Soares, 
Telefax 37-3371-1332 

CNPJ: 23.7s2.s16/0001-io 
211 - 37925-000 PIUMHI/M . 

V 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

i=elwai=e§ 
_ . . . P 

F3 -ã ,.¡ . a.? -  
, . . ¡. 

(ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR À 

RETIFICAÇÃO). 

Monitor de Vídeo Colorido 
- Tela plana de 19.5" 

(polegadas)podendo chegar a 
21"(poIegadas) LED do mesmo 
fabricante do equipamento, devendo 
seguir o mesmo padrão de cores do 
gabinete, não será aceito regime OEM, 

mantendo os mesmos padrões de 

garantia do gabinete; 
.. ,ee-Resolução WXGA-l- (1600x90G) 

, '- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 - 

mm. .. . 

-. - Çpntraste. Estático de 100011 
r - »Luminância- de 250 cd/m?  

- Tempo de resposta de máximo 8 ms 
-' Possui Controles Digitais para todos os 
ajustes (brilho, contraste, tamanho, 
posição horizontal e vertical da tela) 
-~ Seletor de tensão automático AC 

1D0/24OV - 50/60H2; 
»Devem possuir regulagem de altura 

Teclado 
làiEnhãiritediBrasilüxBNTz¡ *104 teclas 
- Possuir-Apoio Ergonômico - ' 1 

#Interface-desconexão USB; - 

-.'I'=ec'lado-'do“-mesmciífàbricante da CPU »e 

mantermos mesmosepadrões de cores -do 

gabinete '-  o rw ~  - i- 

gñT,'!!ur'-'5:'_. $5.94: '-#-'='-': ::I  : 4-::' '  
Disñõsitivoínpontadorv  a '- -  
í-1*=Moii”se'*óiptico%='c'c¡n'i resolução de 800 
DFIÇI-t-.¡'›Ç.jí,._;x,-  ai: 'u -.<-3  AI  
- ãvlbbtõesi-com scroll  -i a' 

“Tamanho padrãp para desktop 
- Interface de conexão* USB 

- Acompanha Mouse-Pad; 
- Mouse do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete; ~ 0- . é  - - 

Conjunto-Gabinete; Monitor, «Teclado 
e Mouse* damesma cor e dwmesmo 
fabricante; 
Sistema .Operacional Windows - 10 
Pro 
3 Idiorñà Português - Brasil 
~ =última~vversãoi disponíveb 'quando da 

entrega dotequipamentm-com todas as 
v [.;!›_:Í--i.'- FÉ: .__›.,_. ›-_s~~.,¡ 

 



   
SGIÊVÍÇO Atãntônomoude Água e Esgoto». . - 

Iumhmfm-.bru.  ..cansa23.7s2.s1s/odo1-ío  . e _ 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 
Telefag 37-3371-1333_ 

COMISSÃO DE LICITAÇAO 
Atualizações Críticas instaladas 
- Deve estar Ativado e pronto para 

utilização pelo usuário 
- Licença de utilização da Microsoft; 

Softwares 
- Acompanha _Softwares e Drivers 
necessários à perfeita configuração e 

operação dos dispositivos instalados no 
equipamento (mouse, vídeo, discos, 
placas, etc), compativeis com o sistema 
operacional fornecido, incluindo manuais 
e mídias de instalação para cada 
unidade de equipamento fornecida; 
- Todos os softwares que acompanham 
este equipamento devem possuir as 
respectivas mídias de CD-ROM e/ou 
Disquetes de Instalação, bem como 
Certificado de Autenticidade; 

-i:..r~  .- . r-vifodos - os› softwares devem estar 
, ,r _._.;, r ç - instalados e integrados ao Sistema  m  i . íoperacional, prontos para utilização pelo' 

¡'_»;..:úsuár?io'; ' 'f a g g 5;_ ». 
Ueséiiçãfíorécnica* í  o - ' 

Relacionar' -fabrióanteí marca e* modelo 

dbli-'eqüipamentoi-"Àe-'f seus acessórios, 
anexando íldocumentação comprobatória 
das informações e suas respectivas 

õáélwásrnar- proposta do licitante; 
- A' (álffu-Hñl; .g ¡-\¡'3l!".'¡g§ "a. - 1:  - 

GonfiabilidadeeCertificados' - 
:v:Nãbíeerãosaáeitos"equipamentos fora 
Claudinha-hhmesinoitique ainda. estejam 
Blspoñíveist F' “comercialmente  riõ 

mej-.Êadgçmà . 11.9  ., ,. ..N .,.   
0 Orifabricante do equipamento=deverá 
terwolrnome- .presentes -na _lista do 
coñsélho ' (Board) *de tecnologia» do ' site 
DMrT F httpa-l/www-.dmtñorg/about/Iist  -- 

¡Gertifltàçãü EPEAT "(Elec':troni'c7'l5roduct 

Environmental »Assessment- Tool) --na 

classificação: Gdlclf ~- do equipamento 

ofertado, disponível através do link i' ~ 

httpzfi-www.epeatinet;--- ' - -: r 

“i itAd' proponente» *deverá* “apresentar 
documento, especifico para este 
processo licitatório, em papel timbrado, 
õeelãfañdoíaquef-?êa mesma possui 
Êredenciamento" "clo~ fabricante' - para 

fbrnecimento-doíprodutop›v= -' - - .s . 

»W Ar *i'~;:iroponen'te= " deverá --apresentar 
documento' informando que al fonte 
'suporta ?ia-configuração máxima do 

equipamento ofertado; 
Éõeiiernlêrseru-áteñdidosi¡todos: os itens 
deste 'l~='“¡'afie2o-_~!r:=== sob' * “pena ae 
desdlãsslficaçãot- dos arequisitós mínimos 

õtírfigatórios, a sequênciaídosVitens e-o 

r,. fomato ?desta especificação. 
ü ="Í="Ê .zíl. :i-  Ii;  

'li-u _- 1¡ 5:.: ,:<-- 

12 
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' 'iágilr ~' -  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

IV 004191 01 

'u-«à-.aâ-'ra 

UNID. 

iiülií. 

SERVIDOR 

Gabinete 
Tipo Rack mínimo de 1U; 

_ Deverá ser fornecido kit de trilhos do 

mesmo fabricante do equipamento 
ofertado, para fixação dos 

equipamentos em rack 19 polegadas; 
Os trilhos devem permitir 0 
deslizamento do equipamento a fim de 

facilitar a manutenção; 
Possuir fonte de mínimo 495W, 
redundantes e hotswap. Deverá 

entregar 2 (dois) cabos de energia, 

padrão NBR 14136; 
Por questões de eficiência, a fonte 
utilizada neste servidor deve constar no 

80 PLUS Certified Power Supplies and 

Manufacturers, publicado no  isite'.'http:/¡www_.plugloadsolutionscom", 
..emxçnome do, próprio «fabricante-lda a A 

' -. equipamento, na .categoria 80Pius 

Platinum; 

'Possuir ventiladores 
HbtsWãpIHàtplug; 
Possuir mínimo 8 (oito) baias para 

Hisêósfi"" 
Possibilitar=a=instalação de discos SATA, 

ÊAS; =sAs Near' [line 'e-sso; ~ 

Possuir tecnologia* ¡àararetirada/inserção 
dêibai-tes e peças sem utilizaçãoide 
ferramentasr-    -  . 

Deverá ?süpórtar minimo 2 

(doisàwprocessadoresgw  e: .- -. E 

Possuir rhínimol245( "nte e quatro) slots 
dewrmemória' e suportar frequência "de 
mBÉJOI-ÃMHZ; 1866 MHz eu--2133- MHz, 

possibilitando-la“expansão de até 768 
(setecentos e* sessenta e oito) GB de 
mefmõriaP-Com á-“inclusâo .do segundo 

processador.;-  * “i  - - 

Põssüitiminimo Z-Idóis) slots PCIe 3.0; 
Põssüiiiaplacal- .de vídeo *com :minimo de 
1'6MB<cle memóriapau- --. -   
PUssuir*4'(quatro)*portas USB externar ' 
Possuir* -2=-(duas) portasVGA, sendo 

Ifüffiajifrontai e 1(uma) traseira; 
Possuir instalado, no mínimo, 1 (um) 
iardcessadrcom 6 (seis) núcleos cada, 
Êthreacls e°Iitog-rafia de-máxirno 22nn,== . 

Áêffrequência de clock, por processador, 
deverá*'ser de rio-minimo 1.9 GHz= se 

í-ãMbíedca-“cachel *~ -  - 

Arquitetura  *C150 ~ de - '32' -- ijits; vcom 
êxtensãdñê¡ bitsYF-:IAVX 2.0; -- ' - 7 

Deve  implementar Hardware-Assiste 

GPU' Virtualizationfú i 
Deverá' “possuir  mínimo de 16 

(dezesseis) GB de memória -em módulos 

redundantes e 

n.3, 

26.759,63 26.759,68 

tie SGBWLRDIMMe dwRDIMM, frequência 
¡ti-'U «a -._; lui' - - 



- - Setiviço AutõnnmoideÁgua e Esgoto,  t  ¡ 

licitacoes s ae iumhLcommr-g r -ncNPJz 232781816 0001-10  _ 

Autarquia Múnicipal Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG  
Telefax 37-3371-1333_ 

comssÃo oe LICITAÇAO 
mínima de 2133MHz e ECC (correção de 

erros). 
Slots D1MM's l deverá suportar as 

tecnologias ECC (correção de erros), 
Mirroring (espalhamento) de memória e 

suportar memória de spare; 
Deverá possuir 01 (uma) controladora 
de disco padrão SAS; 
Recurso de RAID de discos, 

implementado pelo hardware da 
controladora, suportando no mínimo 
RAID 0 e 1. Não será aceito RAID via 

software; 
Possuir canais suficientes para controlar 
a quantidade de discos suportada pelo 
equipamento, permitindo que eventuais 
acréscimos de área em disco sejam 
feitos apenas peia inserção de discos 

físicos; 
-No mínimo 2. (dois) discos, com as 

__ _,-¡.- a _seguintes caracteristicas-z «- 

,_ .a  ;m  a , '.  E. Capacidade-minima de 300 G 

› = * _   cada disco# ' 
.D5, discosgdeverão ter perfil de 

@JM- -2r5iP9'Ê9ÊÊ-j35¡i'~:' 'o  .  i - 

Cwmnr_ Padrão SAS; 

.q.  ,Hiqlgêwaoiígu Hqt Plug; t_ 
Velocidade m¡nima!dê'10.000"RPM; 

l'í"'*""o'”“"l*àxarfü_°e tràrisfêrêríciade dados  l="“'. míniinawae 1-21Gb/s; '~ 3  
Run-w* fa! Tecnologia*  =-de*i pré-falha   ,S.M.A=.R.T'. .' (Self. . Monitor 
m;  Analysiskeport Test); 
p_ g Rg_ Todos os._ci_iscos ;deverãoseij 

' ' instaladosw no gabinete do 
próprio 'servidoi', não_ sendo 

"acéitaâ lgavetas' de' 'expansão' 
" 'externas para -o “ atendimentoà 

3-. lí l   capacidade minima requerida; 
t» .IiLoirmír-iimoasi -iquatroi- discos, com . as 

seguintes.,características _i1  :  
:Erziwt-r (Capacidade: ,mínima .odeg-1TB  .cada disso.; . .r . l . : 

hu¡ ,Losdiscosüdeyerão _ter per_fil_de 
' 2,5 polegadas; 

Padrão NEAR LINE SAS; 

^° “Hot SwapÊduiHot Plug; '- -' ›  
"!=-*fveiocidadeàñiminima de 7.20 

RPMiirlziiir ilrli-ãzll.: -iÊ-' u. ›.* - 

Taxa «de-transferência de dados 
'minima=de«12Gb/s;› i. _. .:.: . 

Tecnologia; - .: de pré-falha 
S.«M=.A.R;-'FS-_ (Self Monitor 
Analysis-ReporLTest); 

miwa-Todosuos «discos-deverão ser 

instalados-moi.;gabinete. do ipróprio 
servidor ?nãoisendoíaceitas gavetas de 

expahsãcfjéfxtéfnaisi para to' atendimento à 

capacidadejmdínimà' requerida; › 7 

Deverá  'unidade' ,DVD ROM, 
SATA, interna¡ f_  Á _ r 

Deverá possuir. 1 (uma): placa. de .rede 
com 4 portas de~1Gbps cada, podendo 

ofertar placas ;on -board ; -~ ' - - 

-il p_ .' ;um |› m, N.. z, :'.': 

      

   n- 
l 
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COMISSAO DE LICITAÇAO 

01- 
211 - 37925-000 PIUMHI/MG 

  wO-Servidor ofertado deverá possuir 
«uma interface Ethernet exclusiva e 

* *gerenciamento do equipamento; 
"Deveráúser fornecido um software de 

 

Sistema Operacional Windows Server 
2012 R2, Standard Edition, instalado em 

fabrica, em regime de OEM; 

Software de gerenciamento do mesmo 
fabricante ou de fabricação para uso 
exclusivo do fabricante do servidor com 

as seguintes caracteristicas: 
O Servidor ofertado deverá possuir 
recurso para monitorar, no minimo, os 

discos rígidos, a_memória e a CPU, por 
meio de limites de normalidade que 

possam ser definidos pelo usuário, e 

informar quando houver o 
funcionamento fora dos valores de 

normalidade pré-definidos por meio de 

notificações de alertas. Tal recurso 
poderá se apresentar na forma de 
"display", LED, alerta sonoro ou outro 
dispositivo que avise da falha; 

'dedicada . com interface RJ-45 para 

gerenciamento !quiirperfñita a 'utilização 
de'interface-iavebiéldeílinha de Comando- 

WIWW r-O 1" 'fequlpanieñto ofertado 
Éwiilü-"ívf = 'deverá-i *~'= possuir =* recurso › de 

*à* '* 'íi-'i =i gerenciamento* compatível com  l*'5¡'*”ÍDL'DaÕÊãGÍ-TPMI' ¡ZO- (Intelligent 
a5 '-<'”--“-~I““Pla'tforfn*** 'I  = -Management 

G "<~r~='v~1nterr›a*ceiñ'*que' “possibilitemo  erenciarnento remoto .por 
BW" 'a "meio. “nde-  controladorat ~de 

*Mr-iu -Ítgerenciamento «integrada com 
" = porta RMS dedicàdai-'vi  == 

A «aim controladora vê- V de 
fun? ngerenciamentom -mintegrada 
112,¡ l,mil-ideverêí-suportar as, seguintes 

'^_.\«C3'.'3CF$V¡5tlCã51 .  .   
çonjpatível  com _ :os 

_protocolos de criptografia 
* SSL 'para acesso a console 
MWEBÊ-;x-t   ,.¡ 

   ifliiji 

.r,  .  ;i Deve? l ~ --oermitir  controle 
.um ,-==.›l~.remoto.~.por meio... de  .Chaveador. KVM -. mesmo. 
ü_ __ , .. ,quandct l  .o __ sistema  , °P9F§9¡°Ú3i- .. 355V?" 
f E_ _  inoperante:  _ A 

~'f  ' *  'Deve :informar o" status7do 
U*- *W  equipamento  'indicando  componentes' com-falha e 

-,!:-,'\›'=,E|Qt'lf¡Ça|'t1.dQl. via_ -e-.mail ou  .tFãP:5..NMP: -  i* ârw -5:'«" 
t;,.f...›sm,v'acã° de mísiiâivirtüêl¡  
1-_ ;Qeverá _ ser Ípossível_ a 

inicialização (boot) dci  “servidorpor meio de mídia 
“* *instalada ria' unidade d 

.,¡›~›~›D.\ID.físicai;   w - -- 

,I-v.; :Capacidade de _monitorar o 
, -. Consumo degenergia do 

.-1 ,. .- *- 
l L' 
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COMISSAO DE LICITAÇAO 

r servidor; Deve permitir desligar e reiniciar o 
servidor por meio do console de 

gerenciamento, mesmo em condições 

de indisponibilidade do sistema 

operacional; 
Deverá comprovar conformidade com as 
normas FCC, CE, UL e IEC 60950; 

Energy Star comprovado 
através do 

linkwwwenergysta ngov; 
Apresentar documento 
comprovando 
que a proponente está apta a 

comercializar o equipamento 
ofertado. Será aceito 
documento do distribuidor 
autorizada juntamente com o 
documento que ateste esta  ..win-condição  r para_ esta 

E comprovação. ' 1 ' , :Poderáju 
v r írcapresentar link _do fabricante  

“ _' onde 'consta a a condição de 

7 parceiro para revenda; _ 

Documento. do fabricante  ?assumindo 'o SLA (atendimento 
..~ ..z esolução), quando-force súa 

“*"="'*i** ' responsabilidade ou ~ da 
 

di: Wassistência "itécnica- autorizada 

DU?"  i- 'pelo fabricante 
7¡'í'~"--fi= IApi-esentar -i*rcomprovante“ = do 
“filmar Ffabriíántêí "que 'comprove a 

compatibilidade com «os 

seguintes softwares:  ' 

- who «Windows Server; 
". l o ›_:.Linux Red  Hal:  ._ .,_En_'cerprise; 

_. o., _pNoveI_S_lJSE.Lin.u3<: _ _  _wineows  Server 
" ' Storage¡ A 

"ÊyMwarevspljertayf  
"Todos"  ' " 'os 

i-“eiquipamtàntcss " “de 
-  ' “ii-iardwãie fornecidos 

l 'neste itéiñ dopedifal 
ijdeverão _ possuir  ”*”'Í"Ê_;íará=n'tia ido fabricante 
'seguindo as seguintes 

' riégéaáe '  
“i o' "Período de 'garantiat  r 36'meses“ e  ' 

- o. Temporde atendimento 
-on-site: até a2 (dois) 

 

  i:.:d_i.as.úteis:. _ 

_. l\ .- Alntervalo de 
À.____  _çoberturaz 24, x 7 (g4  ..horas perdia, 7 dias 

= 2,7395 #mariah .. 
_Os _serviços  

. .sar.a_n.t.ia_   de 
- .funcionamento 

deverão ser realizados 
l ,,  . 

t - J'.._.. ai.:  
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COMISSAO DE LICITAÇÃO 
pelo fabricante e/ou 
empresa por ele 

autorizada e o prazo 
de garantia contará a 

-partir da data do 
faturamento do 

equipamento; 
Para garantir maior 
disponibilidade de uso 
aos equipamentos 
ofertados além das 

características 
descritas nos itens 
acima os serviços de 

garantia deverão 
incluir: 

o O fabricante deverá 

disponibilizar acesso 
por telefone (24 horas 

._ por dia, 7 clias por 
a . ,a Í semana - inclusive   'i ' ' ' feriados - 365 dias por 

' "- " ' * ano) para os membros 
da equipe de TI uma 
Central de 
Atendimento. onde 
deverá. a   haver 
saoiêslaliãtas' ltéenls-:Qs 

@Pêããí-Wm?? ainda!! ana. 

assistência párajreparó 
'def' problernas' 'ele 
hardware "e software' 

noidiomaportuguês; 
- O .-. suporte. telefônico; 

PFSÍBFÉQÇÍãÍFDBTlFÉ- .em 
português, deve_r_á 

buscar¡ _equacionar :os 
eventuais problemas 
remotamente sem 
prejuízo' dosí prazos da 
atendimento : . on-site 
estabelecido termo_._de 

 referência; 
g Na \Qtentativa ,_., _de 

abrevivair õ_ tempo _de 
indispçhi ilidaqe  dçi 

'- \ i 

eqgnzamehtcí-a 'carrear 
de Suporte Telefônico 
deverá; _ (  _' _' 

o Qisponibilizar '_ um 
Analista Técnico "capaz 

ge* 'interagir éorñ' ;o 
ÇJJW.. 7\ ,de modoja 
obter_ " 'informações 
relaçiotqadas 'l _ata_ 

iñtidehitie-Ípàrã: 

identificaEi-'Çmensaqensz;de erros 
recebidas¡__amalisar histórico _de 

ocorrência;   a . - .apurar 
procedimentos realizados *pela 

equipe deTí; ~ - 'V -- '-  
e Executar* "procedimentos com _o 

objetivo _“ de diagnosticar 
problemas, '  i ' 

o Quando °ñão resolvido" ;a 
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problema remotamente, 
deverá ser feito envio de 
técnicos certificados para o 
local de instalação da 
máquina para suporte do 
mesmo, observando os 
prazos de atendimento e 
solução previstos neste 
Termo; 

V 004690 01 UNID 

:iUliJ 

- L ?Tempo de 

Impressora Jato de Tinta Térmico, 
Plotter A1 

Funções: Imprimir 

Especificações- de velocidade: 
Tempo de impressão de imagem 
colorida ISO N5 (ótimo, métrico papel 
acetinado A1): 16,3 minutos/página 
Tempo de impressão de imagem 
colorida ISO N5 (normal métrico papel 
acetinado A1.): 9,3 minutos/página 
Tempo de impressão de imagem 

- colorida ISO N5 (rascunho, papel coated 
(A1): _ . 1,3 minutos/página 

N impressão de imagem 
colorida ISO'. NS.: (normal: xmétrico .papel 

coated <*A1')'-~f= n51' iiminptbs/págiñs 
Tempo Íde_ ;irnííressãdí 'ciéf-"Àdesenhos 

lineares (Êêríêngçripmoüenflíçpagpel comumy' 
70   Â_'lês9.u,ráãá_$fl5á9¡ñã 

Ve|0c¡dacls-~.Qe._-imeressãsudsgiçlessnhos 
lineares (economodeguk-_lnpapel comum): 
40 impressõesgA1 por hora 

 
lr'l',.unâf.íi.ig. ..~.:_.1 4 ..uq 
Meñiórlàppadrão: 256 MB 

Êspeêifíeações-  técnicas 
Qualidade de impressão (melhor) 
Êor=r~~Átê~í12b0~ x 120o dpi-'íotirriizados 
ñreto e branconAté^1200Hx 120o :dpi 
otimikados de 600  2500 dpi-"de-entrada 
éT-“õtirhiiaêão pára ' papel ifotográfico 
"selecionadb u   - l*   " 

Tecnologia ~ l de i, impressão: 
'Jato -de Tinta Térmico 
2101:¡ JI:Ê.- ÍeÍ-Í- Íi" J."  . -i-í-  
Número de Cartuchos de- impressão: 
4 (cianof-"magentanc =ama"relo,i *p'relio) 

rriposulw   ,de I a tinta: 
Bãseaüo “em tinta -(c-,-'= M, ' Y) 

baseado* emh* 0- pigmentos (K) 
l_.¡¡-.¡_ ..  _- ,- ¡._ 

Precisão de linha: 
&Ogjgü/dzí. ,1 =.,:   _ . .. 
Den5idade'~-ópti0a4:. =má7xima= ' (preto) 
8*:  .- L**  z; -min/2,10 D 

(Coro midia fotográfica brilhante de 
êêeagemi. instantãheã- >HP= Premium e 

tintas HP originais.) 
EEp-"sr,;i]i,.ã<__¡é›fí Ii:: 'n--n  

. 

5.571,09 5.571,09 

M¡ l__,,í.l l 

18- 
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T 

Manuseio de papel 

Manuseio de impressões acabada: 
alimentação de rolo; cortador 
automático. 

Tipos de mídia suportados: 
Papéis comuns e revestidos (comum, 
revestido, revestido de gramatura alta, 
reciclado, simples, branco brilhante), 
papéis técnicos (papel vegetal, vellum), 
filme (transparente, fosco), papel 

fotográfico (acetinado, brilhante, 
semibrilhante, premium, polipropileno), 
autoadesivo (adesivo, propileno) 

Gramaturas de mídia, recomendado: 
60 a 280 g/mz (rolo/alimentação 
manual);60 a 220 g/m* (bandeja de 

entrada) 

#Formatos padrão .dos suportes 
â-â(rolos'~r “ = ' métricas): 

Í  uraâÍçlé_ 2'10'à«'_6:'10-mm_;ro|os de_ 279_ 

magazine-rima :Se ::agir-af 

'lâmantios de mídiappersonalizados": 
Bandejevde-entracla: 210 :X 279a 330: x 
&lsívfnmpalimentação manual: 330 X 

482 a 610 x 1897 mrn;rolo: 279 a 610 

"Fama" 7;'  -,~,--.- ›'  
Diâmetiir i 'reiterou -~do' l rolo: 
moeda-mu, 'l_i':¡_-›~. '._. iu. . '.- Í_:-; , 
Espessúraív* -r-l- da»   :mídia: 
Até' "-1 1 ,8 milímetros 'e' l 

n.il_-l_'¡l ›L\_. 1', z-'Êzfí  _ \ 

conectividade-pr  -- padrão: 
Fas-twv-Ethemel:  (vlooBase-T) ;certificado 
para USB 2.0 de alta velocldade;Wi-Fi 
3)! '.i1=:.':'_..s: .* :m: '~ ..V~.'_. 1 ut» L . e- _ . 

Eficiência? lide 2 i energia: 
üualifléacfo» pela* ENERGY - STAR® 

Garantia: 
Garantias--limitada-l-de ~1-›-ano-- ~parai~ o 
hardware     
iriaklwli v: -.§i' -' iu :a  iI;',-_~.~'   ._ ri 
Conteúdo da caixa: 
_Impressora A1; cabeçote de impressão; 
êartüehos dê* tihtafíintroclutórios; eixo: 
¡guia! de referência rápida; pôster de 

configuração; * software de- inicialização; 
cà-bosdeialimentação; l ' -  
Software incluído: 
Õdêebmdriversâpara Windows* 7, a e 1o..: 

VI 004193 01 UNID. impressora multifuncional jato* de 
tintacolorida '  ' ?l 

.-4. »i _.= ::g 

2.586,68 2.586,68 

   



l I _;_'; g ;L- mu' -zl -  
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COMISSAO DE LICITAÇAO 
oTecnologia de Impressão: Jato de 

Tinta 

-Função cópia: Sim 

«Função Scanner: Sim 

-Função Fax: Sim 

»Impressão Colorida: Sim 

-Impressão Frente e Verso: Sim 

ocópia Frente e Verso: Sim 

oconectividade: W¡-Fi, Rede Ethernet, 

USB 2.0 
-Velocidade Max de Impressão: 
35ppm 

?Rey  - wResolução- Máxima -de Impressão: 
'600Qx1200dpi ' 

. :o Memória: 256 

~a  Í-Gápàcidade' Bandeja de Entrada: 
2§Q~;x_r,2.ã;._1"_ V;  ., ': . . - .: 

ill_ 

-Capacidade Bandeja de Saída: 50 
fôlnasfñ** "=* “i '  
G§pâeidaãe="=“=?'=  ~ Alimentador 
Automático: 30 folhas 
vf-“unçafic- :-' 12-: 'fmz', 

-Tamanho de Papel: A3, A4 210 x 297 

nãm›,¡.=caaca:-21-5›Se›2tz92 mim-ofício 216 x 
356 mm 
-\.=_;:u,,..s~.;;-=..=.  . .   . 

oTamanho Max do Original para 
eóliiazsAív  -  - - - 

¡Capatidadc-r minima- de 'impressão 
iüiéhsãl (pags/mês): 26000 
9%.* '4 2.5::: :Jp: .;à.:-. __. 7,-  

: 'Eidade Recomendada mensal 
Êliááãhñêskiílsüàew- d»  ::=  
eine. »ju i 24a» í,  
*Sistemas  Operacionais 
Compatíveis: Mac OS X, Windows 7, 

wiad-owavs:: windowswista, WiriddwsrX-P' 

 

-Alimentaçãcx 110 V 
oíí.'¡o2-;-.ní.'.=.;.-. «L-=-:-::›;?~:: m.:  
?Itens Inclusos: Cartucho Amarelo, 

Cartucho Ciano, Cartucho Magenta, 
êãñüshbhêilPreto, Cd Iñstalãçãb "f-CI 

Flahüãl-fa¡Guia-Rápiüo de Instalação, 
Manual do usuário 
llíimenêõêsisêmiíâaiàfá (ll- “ Nx P): 65,3 ›'< 

43;3x.s1cm'i°'=  í  í ~  = -l 

vu 004357 01 UNID. Eiàêñtjá de uso backup exec Server 6.182,50 6.182,50 
ed win 1 server Onpremise standard 

..I"'. .L. . 

a íÍsnjía-L '\¡ 
20 

'vi .uni-nz ê:_=.=--,'?<-  $151”. -. ;Ig v' 
.¡ . 
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COMISSÃO oe LICITAÇÃO 
License + essential maintenance 
Bundle initial 36mo corporate 13670- 

m0032-br 
VIII 004195 16 UNID. Licenças de uso Officestandard 2.344,25 37.508,00 

2016 SNGL OLP PT_BR. 
IX 004355 O6 UNID. Licenças de uso Windows 8.1 PRO 1.055,50 6.333,00 

SNGL OLP Com opção de downgrade 

para o Win 7 PT_BR. 
X 004356 20 UNID. Licenças de uso WinSvrCAL 2012 198,33 3.966,60 

SNGL OLP NL DVCCAL R18-04277 
XI 004153 01 PÇ. Rack 10.126,67 10.126,67 

Rack fechado padrão 19" com 800mm 
de largura, 24U de altura e 

profundidade de 1000mm; 
Fornecer todos os acessórios 

necessários para plena utilização do 

FX '  rack; . 
' - Deve ser fornecido na cor preta;  'Dever ' atender 5 as ' especificações 

-l-iANSI/EIA -Rs-'310-o, l» -I-EC297? - 

*2/o/N41E49çi partes 1 e 73 ' 

¡O-equipamento deve ser totalmente 
'désmontável para facilitar a montagem 
Êottansporte; ' l* " 
Â! "egtrutüí-á  deve"" ser' em" aço ' 0 SAE 

11010/1020 de 2 mm; 
' = “' 11753* 'làiave' ,ossuiribortalfrontái'em-aço SAE 

. . ._ _130'1=Ó7Í0"20"de§1,2”m'rri, com perfurações 
i7* “PVP hêx-a"gianais'7=(tipo-7Colmeia), com índice 

ãêtíentiiãção* superiõra '71¡°Ío; ^' - -' 

_ ijéveVpossuirltboirta ou tampa traseira  ' ?N l i '- êrñ«aça›'sAE*t01-0/-1020'ae'1,2*rnm, ::em 
__ a íãêifurações“hexagonaisa (tipo "c0lrneia), 

01 ?É 50m* indice de ventilação superior a 

71°/0; 
Âs-li-portas --ÉdeiíemT *possuir « fechaduras 

"Â êscamoteáveis com? *sistema automático 
dedestrave;    - 

Deve *ser fornecido com- tampas laterais 

iisasdemi' «açow-S-AE 'e ;1010/31020 - .de 1,2 
mm, removíveis através de fechos 

rápidos: cornt-'opção-*para ícolocação de 

 

fechadura; l  - 

@P-*itetofl deve 'estar 'preparado " para 
instalação "de .kit de ventiladores, tipo 
bandeja; ' - ' a " '  
Deve* 'possuir ' planos de montagem 
frontal* e¡ traseiro, galvanizados, 
àntiestéticos ewnumeradosde 1-a 24U; ~~ 

Eieveiptissuir 2 guias de cabos verticais 

em açoxSAE=10-1*0/1020f#- 1~,'0 mm, com 
àlíéis›”inte'rnó's em termoplástico de alto 
lmpacttxwlnasl *dimensões - de' 44U -x 95 
'rnm”lx -70immI(A~x L 'x P), sendo fixadas 

na"parte=frontaI>dci-'Rack;~  --  -- a 

Oíteto eVa baseíddkack devem- ter 
abertura lparaentrada *e saida decabos, 
natampas-«removíveisr -w  ~. o : = 

;KW-estrutura do Rack deve possuir 

¡Ág i'__.:*-l'lr:--. .Lr-“l ' ' ' 
.IJ 1¡.-."'l| E77  ' 
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terminais de aterramento; 
Deve ser fornecido com pés niveladores 
e rodízios, sendo O2 com travas e 02 

sem travas; 
Deve ter grau de proteção IP 20; 
O Rack deve possuir pintura micro epóxi 

na cor preta RAL 9004; 

ACE§SQ'R;OS 
Par de guias verticais de 24U compatível 

com o rack disponibilizado; 
Kit de ventilação com no mínimo 02 
(dois) ventiladores com ruído máximo 
de BOdB/A. Tomada deve possuir 

conector no padrão da norma NBR 

14136. Tensão de trabaiho: Bivolt; 
Kit com 50 porcas gaiolas utilizadas 

para fixação de equipamentos aos 
planos de rack com furos de 9x9 mm; 
?Gaiola em aço _SAE107 bicromatizado e 

porca M5 em* ›aço- SAE1010/1020.- 
bicromatizado; ' 

.gvlzParsafuso .philips niquelado MS x 16 mm 

Ê-Êcfórñ"duásçarruelasç sefndo uma fixa_ e _ 

but-ra*“-=*t3le--=<préssão.*Tipo de cabeça: 
Fédonda* tipowpahela- com"" phase” chata.- 

Possüiri-vfendai* do' tipo- Phllipsa no 

parafuso; 
02'~"(duas-)“PDUs -comi-olimlhirno de 12 

(Rozeli :bh 'actores *del entra' daiti po N BR 

M136.; "*3Corr"enté3'"7 ?suportadaz 16A. 

Tensão de trabalho: Bivolt; 
¡r_,-_¡-;.-.A:.f;¡-._-g a'. 
iNsrALAgÃo--w  - - 

0' “fornecedor “ e  responsável pela 
montagem* *donrack  nas - instalações do 

XII 004194 18 

SAÂE:de'“ÍPIUMHIT-MGL“ i  '  
UNID. NobrêáÍ-if-“i i VW""  “Í " 

Sdàpácidade- de -Pótênciàhde-Saída: 325 
Wàtts- l' 1500 VA' I' '- 

›^=~iPotê'ri'cia'7"Máxima configurável: 825 
WattS"/V'1500'VA““'5-"" = -~ ' -- ~ 

¡WerfsãWnorininaI-õêisaída: 115V* ' 

'rEfieiêndia' emcaygaitotai: '-92.0°/o+' 3 -í 7* 

'óFreqüêñciaide Saída (sincronizada com 
FedeelétriõarPõül-iz +1- aiii"    'w 

¡Fàtofldê Cristã: 0§12569Ã444444444 ' 

¡Tõpologiaz ilxinewinteraotive  ~ «   - a: 

ii->il“ipo› del-Forma» de »Ondaíz Serioidal 

aproximada     
¡Cónéxões de Saída: (8) NBR 14136 

(Bauei-'raae Reserva) -   
'ofEficiência-com Meia-Carga: 93.0%  i 

i"Tensão=nomirial de ientradai: 115V, 

'ãeoviw- i -+- -.   
-Frequência de entrada: 60 Hz 

Itáíriprr-iideüeénexão de Entrada: NBR 

ã›*4135'=“~-°=     i :I a 
Ficomprimento dota-Tao: 10,' 83iimetros1  t' 

1.586,97 28.565,46 
r.. ;a 

3 tiixlilíi. 3 *   '-  
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  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
iigitacoescçsaaepiumhi.com.br 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 
Telefag 37-3371-1332; 

COMISSAO os LICITAÇAO 

CNPJ: 23.782.816/0001-10  
211 - 37925-000 PIUMHI/M     

-Intervalo de tensão de entrada 
ajustável para as principais operações: 

95 - 140¡ 185 - 260V 
-Corrente Máxima de Entrada: 123 

o Tipo de bateria: Bateria selada 

Chumbo-Acido livre de manutenção, a 

prova de vasamento 
-Tempo de recarga típico: 12 hora(s) 
-Cartucho de substituição de bateria: 
24008 
o Quantidade de RBC": 2 
o Eficiência no Funcionamento da 

o Bateria: 80.00°/o 

Comunicação B: Gerenciamento 
-Painel de controle: Display de LED 

status com indicadores para On line, 
Troca de bateria e Falha no cabeamento 

o Alarme sonoro: Soar alarme quando 
na bateria distinto de pouca bateria, 

. at' ,J Lil-i' M : :.=.-_ ..s 

interface/comunlçaçao com cabo 
_ühgü- uu !uu .m :zâsizuiiiiu ' _ _ US , Bluetooth e Wifi; radio interno 

ilsunls-::Eãl-..z ?illaamslâvsrá l,._.29%§::í.r, 

:Izílpsrzsêslãzlzsiads:::esta água e 

RPWÊFÊÉUPCM?? Quedas-sie.? metros 

,(1,8 altura. sobre concreto; L  _  
radio -_int_em0;_ _base nivelante com 

::uma @$19.94tâdapnéorrgparalabaêe 

n:.*ísl.a0t9:..› . .. 

u . . .tomada. alarme continuamente sobre 

.a ' carregado a 

a Proteção contrazsurtos e filtragem - 

¡Classe de surto de energia: 80 Joules 

. o o  -  -_<oCor~: Preto. , 

x11¡ 004591 01 UNID. ggajgl-¡fgr _:l(;§§s:~í='=1,1_t,2_ 'j-Rnhç 58.300,00 58.300,00   
»Cututv-“sula ÍQ-ÍinIlVI-r! wir-z tlliivl-Ía.  
Tptâimentê íntêgrado3e'~ licenciado  '* 

ihábiiitadoi para  rastrear .ops 
(LL-lfl-,Z/LQC/LS), í -  - GLONASS 

ÇIJIÍÍÍJ?) .e. SEAS.; 
aútsiiàQiIíiésradáÇÃcom. supressão de 

m-ulticaminhamento; 

09m§rãs..íntsma,ds 256,   4 »GB 

SDaCar-d;,_.._,._:.=-..¡-..  . 

Precisão estática Horizontalde- -Smfn 

,YbFfÍ§PÊ1:Çd°.Ç1ÔmI5 *Ídeí  ::A w. 

PrecisãoRT K Cinemática Horizontal 
gp_,j;_;10;gxg *+*- --1'-“ppm= ê"Véi-tic'a1'”de 

1 Li 4111:?   :l  '- PDTI); 

_ :'-.'zi§“i:i'!;-&  i-Í lk.  
.:i1*.:i¡ix-:'!;: ::uma i m __ -.\ '~ :í: 
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  - Serviço Autônomo de Água e Esgoto _ .A 

iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI 

Telefax 37-3371-1332_ 
COMISSÃO os LICITAÇAO 

 
rádio externo UHF 25W; 
tripé de bastão GPS Alumínio; 
bastão GPS 2,60 metros; 
tripé de alumínio para Estação 

Total; 
Coletor de Dados RTK e receptor 

GPS incorporado, Sistema 

operacional Windows Mobile, 
Memória RAM 256 MB, Cartão 

Micro SD de 2GB, Display colorido, 
Câmera digital, Bluetooth, 
Transmissão de dados e telefone via 

GSM/GPRS, Índice de proteção 
IP65, software licenciado para coleta 

de dados RTK que permite a   '. , ..risualização do i levantamento em 
tempo "real, software em português; 

u ' "Manual de uso; i 

-siér-.tiailísàfàrteêaara todos os 

saiiávaaêntvãa.r.i_ 
ÉsÊFi-?Fiêi-Piiiàieiiiiiêr GPLSí 16312» 

qêitàgasier .Pixels.t;ds-,iitbiatsríaerâs 
çeçeptor GPS Ll/LZ. Todos 'os 

?Qiffñaai-eêa-*iz savipainrntoã  
ter, suas lieenças devidamente ;atirras 

R. .a ?Ps0- -Treiüamentp para uso 49s 
equipamentos, no_ município do_ 

szeraêpraelor.? supslttsâéçsiso SFFWÍFO 

P0!? Iiíiimínimq E6_ rneses. 
. ; s  ¡._¡.:__:__¡,  _g__.; _ ¡_g.=§_ l  

s- REcuRsosioRçAwiENTÁRros     e __ ç i 

E i I a i 

i i , _,  \|.iiI"“.›.l'.I Á-:Â¡V'-IJ :iw- _r-z '. , 5- E..  g ! ' _ 

8.1. Os recursos orçarifientarios correrao por conta,da seguinte. dotaçao orçarpentarla 
consignada no Programa 17.122.00241Í.:2165, eilernenizosr'3.3.9§0.39 e 44430.52, i 

do Orçamento ido SAPÃE PIUMHI-MGÍ eíriimiiiçjõrh, síéguñ 

i 

l 

4 

dói iõ"'hcsvo 'Fâiàno de Classificação É 

.Funcional Programática¡ e demfais disposições coñtidãsbalei hÕ'-4.320/=64, em combinação a 

com inciso V, do art. 55, da Lei n° 8.66;67T3Í;!ep'rn'combinação com_o § 1?, do art. 18, da Lei 

Complementar h° 101/6000.   miik""  “'*”“?'*“-*   i- ' '› r a 

! I i\L.'Í;aÍ¡'i,:;.›:.;EÊLIw. 

9 - DAS condições pe ENÍREGAEEÍRECE0IMENTOÊ* o  * Í ' 3 ' 

\ | ¡ ¡s.¡..i-.j_.'.',\- , . .. . .. ;w   
9.1- Prazo de entrega 'do objeto devenáeserade-.noa máximo, 45..,(quarerÍ1ta e cinco dias), e 

_será contado a partir da Orderri de Fotrnpeçiirxnentokimtgta:_dehiímpenhoyguando solicitado pelo Í 

?SAAE que será enviada ¡via email/fax ao setor¡ responsável. _ _ E _ 

9.2- Os materiais adjukzlicadosi deverãojsêr'hovos;'Iacradiosfeiseiadosi pelo fabricante ou 
fornecedor, contendo eicternannente a; data"de“va“lida'd'e,i' quantidadese outras informações, 

_de acordo com  Iegisiação peTinenteê dreuiformara=garantiri~a-completavsegurança durante o ._ §..t!,='_r-_.t'-':'t' i .t n....|.  . _  i i ' _  
i  iií-Í1h'w5-i2i!u'*";¡E-'i-Wxz_  - Ã 

24  í- 'ZL iii; .És   ?SÍUÃHÉÃÚÊ 
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AASYÊ ' Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI 
Telefag 37-3371-1333_ 

COMISSAO DE LICITAÇAO 
transporte e a identificação de seu conteúdo; deverão ser entregues devidamente 
embalados, acondicionados e transportados com segurança e sob responsabilidade da 
CONTRATADA. O Setor de Patrimônio Material e Transporte - SPMT recusará os produtos 
que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Termo. 
9.3-O Setor de Patrimônio Material e Transporte não aceitará ou receberá qualquer produto 
com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições 
constantes deste Termo de Referência ou em descpnformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições 
necessárias, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

10 - GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

10.1 - A contratada deverá dar garantia de funcionamento conforme descrito abaixo, 
contados a partir do Termo de Aceitação Definitivo dos equipamentos, sem prejuizo de 
qualquer politica de garantia adicional oferecida pelo fabricante e da garantia legal prevista 

no a_rt. 12 daLei 8.078/90. 
> _ITENS'I e VII, VIII, IX, ,X: Antivírusle Licenças não incidem garantia uma vez que 

não são bens depreciá-veis, com exceção das mídias de instalação que devem ter 
garantia de funcionamento de-acordo com as normas vigentes; - 

> ITENS II e III - Computadgríejs: _Làfõjtririta eiséis) meses; 
_P ITEMIV, - S›_ervidor:._36 Egtrinqti-:iejwseisymieses com atendimento in locu quan_do 

~ t  'Hi Taifôàtiâqdêíàléeliüiñfêtitõvià”    A   t 
pirata~i%çãolás:ikigiirr:2éi.meses    ' ÍEÊWÉITÉNSQÍÍ/ke a 

'de ITEM'.'.§'<'I:;1Ra°cÊÍf2e âíêpimss. .s   
' i s# iITÉM"_>Ê_Í_I"'~É_Llt~'íÊl;íÉerãlÍ1:&'_' ?Í gcgiéjifñfêsgàíf; x Ii 

i>   'étéiiiirtis' *Lite 'Ríiâfííêsiíãtêííàãêríi 
- #ços uu iiíiper  u, . 

' l matt": 'T',?rri'.^, a:: UHF -vln- ”'!I'. g¡ __."' __ _;' 11- OBRIGAÇÕESWJÂT NTRATADA_ '. '  
- i  iwi---yias ai:: 0h30 o., .c!E|f-f!'1=_l['.l u i a  

.. m. . "x':..' pena CÊE; 'cipiíCü<.,.;-.0 uq; ;=r:1l\'í...iÉ'.':-. ;.:.-_'.u.~:l_..,..:,_.- ,;. :.:;  ¡__›.«.-.. .,=..r._ã'. ;...__¡=. _ 11.1. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indireta FHETIÍEJÇSOÊJTQ nasaqbietos s», s* ser.. as 
11.2. Manter, durante agvalidade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
11.3. Aceitar-f i nàs~¡?”rnesrñ'a's= Éondiçõesfiosi acréscimos *ou supressõés que se fizerem 
necessários no'*quantitátiiiõitloiõbjetoi* ate?) li'r'niite'de*25°/o (Vinte e-ci“n'5co“-por' cento) ddvalor 
contratado?" ' é. 'ii- ___lí',I!'::'?'“.~Í|?'1 í-idiucsxgil "ii'-'i'›'-..'i-'í  l « -.= . ..  - ~ j ,. *;  - É '- " 

11.4.¡Forneicer=o ÕbÊÉÉBÇ°3IiÍb preço, prazo e forma estipulada na proposta. 
11.5. Substituir _às sua; egtpensas, os laudos de análise _que se encontrarem em 

.. . 1' “X11, .ri ., i.,  .':'lÍ.'›7'Eí':i'3 :Í ill-w'  i Ã.; .¡' Ç _. . _; Í'_ .:. ', -  
d°5°°“f9'?-'~“'4êd°i. 995!' rí°-;›.%i1l$ãí~i9li;l°9'â_d9 Bié-rã? i?? dêfiã' - 
11-6- Nãmtnàpâ er" &ÕÊEÇÊÍERÊI; i9iie,..r~-tót9I:_.9,u-;' Her; 

  
;.'§!rr,i_e_ritç,_ÍÍ  _ocbljzeto 'da incitação, sem 

. r' iilliul LUI i.:- 

préV-Ía aÚÚÇêÚCÍÕxgql$AAgzñmlãteiLaffcLei.; I 33:- Çí. . i. _-  5  _ 

11.7. Responsebilizarrisecípelosidantos:cimeira-usar aosSAAE -ou awterceiros, porn-culpa ou dolo, 
não servir-ido?" 'comoiieíàteltideñtee du s-_r=i'edütõr"'él*ess'a Êrespónsabilidade o fato de haver 

aCOmpanhaímehtqJe  parte' 'doASAAiEf 
11.8. Realigaria eiliiíirâgg_ orifõfrjrrffãe 'espeÍciJljçações do Termo de Referência, que será avaliado 
em re'a9ã°»7àiêônfiimíeãcl? E.Íi'.QF¡ÚÊ'Í¡ÊÉEÍÊ-ÍÃÊ'Ê §99id2$9m 9. edita' e Proposta- 

12 -.lOBRIGAÇÕEaSiDAiQQMERATANIE 

12.1. ÊÃAIÊSÍÕÉAÍÊÊSOLÚQÍÉÃJÍÍÍÊÇQÉHÊÀQHSfatllfñãrêàaNEÍEÊÍVÔÊCBUÍFEQQ-;dQszübjeto ,do contrato, 
conforme aju_s,te;,=rep_«re§ent._ad03pela nota de empenho; 
12.2. Aplicar DalilaÍÍdãd$S$EQ-L1ãUdQ'lf0EiQ .casoç     .e e.  ,ç .,   _ _ 

- - = _as mairt-:azs t_cati_êa-;.f=ij-s,  _.   a  

  

 



  SAÁÊÊ  __ ' " Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
iicitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-í0  

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG -- '- " ' 

Teiera; 37-3371-1331; 
COMISSAO DE ucrrnçno 

12.3.Prestar toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 

do contrato; 12.4. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e objetos 

devidamente atestada, no setor competente; 
12.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

13 - DO PAGAMENTO 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela 
Tesouraria do SAAE PIUMHI-MG, por processo legal, após a comprovação da entrega do 
objeto Iicitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, no 

prazo de 07 (ãete) dias úteis; sob pena de multa de 0,5% ao mês, ou fração (pro rara die), 
sobre o valor a atura; a) se o objeto não for entregue conforme condições deste Edital, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimento definitivo. b) A Nota/Fiscal/Fatura emitida pelo contratado deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação doía? do processo, n° do Pregão e da Ordem de Empenho, a fim 
de se acelerar o trâmite derecebimento dos materiais e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento, g_   . , j_ . _ 13.1. O SAAE PIUMI-\II-MG, identificando qualquer _divergência na nota fiscal, deverá 

devolvê-la à adjudicatária para que-sejamefeitasdas»-.çorreções necessárias, sendo que o 
prazo estipulado enquâiteimr iãiftnseizáàcpiptadostsomenteçza. :parti-.reda. ,te;a=p.i1esentação.._do 

clocumentQ-.ç desde que devidamente sanado o vício. 
13-2- 9:Pêgêimçlllããifêñilllãlii-tPãllã '-1555 làiiliiiláigaüiã..âsráteietuêrãe nar ,meio ,de depósito em 
conta ba_nc_ária_ta____ser_informatçig Êlíazúêld-_ldicataria ou, eventualmente, por outra forma que 
vier 'a ser cônvéñõicciñãdêlênífr”'as' _a'rt'ês" ?em nenhum ônus pareço SAAE PIUMHI-MG. 
13.3. O“p'agameht'¡5'°iiãb ÊSÉFáLÍâ-fétüálilbjíenquantoi7ipeindehté' de "liquidação, :qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito à 

alteração deiíáregésâlfãrreção monetária, compensação financeira. 
13.4. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a adjudicatária dará ao 

SAAE'*PIIJMHitiâllllGííàiêñaflñgéfaii é+1irretiêàtáüei= ;qüitfàçãtr-da =refnuneração referente :aos 

valores nela;Éadãmãislçiiií-"ãtfreçi *ma u éxiagiirjãjiqiüalquerítítujio, tempo 
  

i - l ::a ÚÊFOÊS l3?<'lgl-'“i':"Ê. .  
ou forma- . ..  .  _..  .. - . _ . 

. i v_ .tu uma nas; :aüu ;num :it: lnitãt... tw' d_ -. ii.: =;:'-_'_-_.._=.52§ :igixfrçj :gm:  ..~__,_"~__ 

13.5_. Ç_ sAAEkjglitimíl-!JI- podera reter o pagamento dos materiais, objeto desta licitaçao, 
nos seguintescasQãê fa;- e.._,_,¡_.q.,,¡. ,  - - v - -- - - i- - - ~ - 

a) Se a qualidadeadosiprodiitossnãoi .corresponder às especificaçõesexigidas no instrumento 
licitatório, os mesmas; tserãe.idevolvidosaotFornecedor .para, regularização :no 'prazo máximo 

de 05 (cinco 'diàsjfiiñdepiénõêrítêrñénte' da -ablicáçãoidas- penalidades cabíveis; '  
b) Obrigaçãodo FdrñêÉeã3rrÉ5lm"tércêiroslqúéíieventualmente', 'pozsslaífprejudicar o SAAE 

PIUMHI-"MGF,  'i:'it_=i'.ii!'ia:.-_.-i:tic :":3;:Ê:'_.'l-'Eí' --  t*  ;  -  .- " “ - ;  
c) Débite ,do Eo5ne<s999r.t-Pa,_cê.-;s9m.:9 tP1u:M.lÉl;['-MG. quer prove,nha___da .ekecução ,dci 
contrato. q.ue.r_~,r.e.su;|.tte denoittrats*obtisações-iatr.L  -.  il  .     . o 

d). Não CUMPÊÍmBEIÍIQJÓBSiJDÍDITÍQBÇÕES contratuais, hipótese em que o pagamento fica rá retido 

atéque o-'Forrfefdêdoñiatelidãfàítláüâulaãihfriñgidáií"tê 5"""  «Ft l  s'    ' e - - 

13.6. Nenhum* paçfãmefitõ*iâêritarájo"FoiiHécêdor _das responsabilidadese obrigações, nem 

implicará riá_ atéitàtàârlçjgfiiiígiãafdó$1§rüajitõ§gÍ~'  i ' “ ' - ' - ' A l '- ~ 

tai, ,:i.. 

~ u'- rji:: :-'¡1Ê_í.J I , ,lr I' .|!(*_~ _~ ~ 1"- ' :É _. Íí' -. - _ Â _V_ __ 

13-7- .N°. 959.99 ÍêJ-.§Fâ_-S';%.4P,§iuRIÊiE°ã$âtâh._êl..iwiêliãânltãã,Feçlêã as tdssvuesasi “afiliada-S tals 
como, tVQnSPQÊtÊ-.Êr;¡ml39$81ntW$ê§t,i§Ê9J1l@FiniQÊÊÊÊÍQQÊJ539m0 oàônus decorrentes de A 

contratação depesspala leis¡j15ail§al.iàii_stas;;da~.Rreyidenciaasocialpencargos_ fiscais, comerciais, 
e outrasquetçliretaioqgindiretgmente ineidi,rem-..sobijer-azepntratada;-   

'H le-s §=~'i'.il".;1dí'_r'_7. ;ziairsi r-Liai» I'l'-.;?“à v:: i-i :- --.a:-i=- - i m! 

#Mais -' í 'fñiãflriü- DiJIÍtJf:: M-*iz-i  ¡'>-".:..í› 
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ANE Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes@saaegiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 
Telefax 37-3371-1332 

_ COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
14 - DA VIGENCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será conforme o estipulado no ANEXO VIII do 
Pregão Eletrônico n° 03/2017 Processo Licitatório n° 134/2017, podendo a qualquer 
tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, 
mediante termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Le¡ Federal 8.883/94, o presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 
defesa. ' 

15 - GESTÃO [FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

  

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento- e _a 

conferência dos materiais, serão. realizados pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa 

matrícula n° 0039 - _Chefefd_o:setor defPatrimônio Material e Transporte acompanhada pelo 
técnico em informática e assistência .gmaíguinasteeqiiipamentos Sr. Wilson Faria Figueiredo 
observando se o mesmo está de azcordocomlas especificações do Edital do SAAE de Piumhi- 

MG 'e *da- Iieiã *FedeFàlãnÊÍSÍEBÊEF/'ãâââ l- 
§1° - A servidora atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual. 
§2o - o.›atàompa=r'iíhaiiiienttô éoánristaliíáçãb ldeifquerztrata -estascizáusulaa-não-zexcluem;nem 
reduzem a* responsabilidade") dá ?CONTRATADA apelo-acarreta:cumprimento das .obriga.ções 

decorrentes deãlifêiâgntiltüwlroirogaiio Eâ='iLi?i'?í1I.%'í"=i›'-    = ' - ' 'o - = -- s 

. :   :no aditivo, =':onfc›r:“:-'.. wi. 5,7' r' 1: ê à: :Ézçís:  
16 - SANÇOES 

-. - .: l -ríêwifja zítllciilÍiiifl_ das hipt';ui.c;sesa r,ss«.-:v¡-al_.a-= :m a: z. n.  g .-.   . _- 

Paiol não eFiiJ-.FHPÇÀEHEDÊWéa$i@tlü9§9<3e§“:'@5§U.mid§S7àa9 nsAaE - ~F.¡Um_hieMG' 'poderás aplicar ao 
Fornecedor:vasssssuiiaisãlãanqêsãarestam¡clasazsrlefssêbpitéxie .pnevistalrzs .a $199. 2.877.- ã; 29.«e;9§ 
recursos do art. 109, ambos da Lei n° 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis: 

a) Advertência; 
b)-Multa:Ç1.':- J FrLSL-.ZALIZAÇÃC .ao TJ's.) 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o SAAE 

Piumhi-MG peIQ-lprazo deauãL-Q-Mdqisianos-L_ ..  ._ _ . i   .E  ,, . _ - 

d) Declaraçãolde .inidoneiçladvegparaylicitat,ouscgntratar _com_ o SAAEPiumhi-_Mai _ 

e) ,Ficará-a impedida de:i|.ie:i-ta;r;›e5d.e;,contrata::;com to:-S_AAEzPium.hi-.MVG. pelo., prazo .de até; .05 

(cinco). §n0S21§9ñF§Jñ3l¡§$'->c9z§iÍE&Íi§Q¡ i2rév›ic›.a<:la.,;ci.«t;ação asia,a-rnplardefesa,_.-:enqu.a.nt9 perdurarem 
os motivos, determi-n-,amtesgda (pugfiiçãovpunatéyquepsejal-promovida-la_ reabilitação :perante (a 
própria_ autpridadeigquezaglicgigaa penalidade, a pessoa juridica que praticar quaisquer atos 

previstos. nouattigoitzPaclaaclesiilõeglsraiinê :iQ-sãtzilmz¡       - 

- Ensejaro.:retardamemtcndaaexecuçãosçlo,.certame.;ai  .     
- Nãorman-tiverqat:proposal&injustificadamenteça       E. 

7-..Comportar-sesdeamodpiinidôneo; 
- Fizer declaração falsa; 
-. Çometet-çiiasade fiscal; 
- Falhar ou fraudar na execução do contrato; _ 

- Recusar-se:-injustificadamentel@assinanaoscontratq Qu _cetim-abasnotaa-deempenho. 

'  ~Lã›":3'.'_l'..Ef¡':Í.r'-':5 Seeing-baia, gaaraniãd.: e. ;i-,_-«.-r:«.:   ' ' 

-l  .srt. .PJ-J, arribos cia Lc¡ ra** 8.:_'-.~2-›L~=_"? -_ ;".:_«   .url 

tzancza¡ 
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17 - RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1- A contratação poderá ser rescindida: 
1. Por ato unilateral e escrito do SAAE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII do artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 

a 80 da Lei Federal n° 8.666/93. 
17.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa 

18 - SUSTENTABILIDADE EM ATENDIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

18.1 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que 
couber, ais .exigências do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 12.305/10.. 
(Política Nacional de Resíduos_S_<í›lid_QS)peLeLEstadual, .n° 13.031/09 (Política Estadual "de 
Resíduos Sólidos); DecretomEstadual n° 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas 

contratações públicas de' Minas Gerais) ademais legislações específicas, com destaque": 
a) emprego de mão de obra, materialsbtecnologias e matérias-primas de origem local 
(eficiênciajrecoriômioapüsustgntabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6° do 

decreton° 46.105/12; 
b) redu.çã0~.de¡re§ídu9§¡lEeapmveitamemto;e destinação adequada dos materiais recicláveis; 
C) Utilização deuequiparaeo-.toa oomvbaixo consumoseoergéticoTe-baixa emissão de ruído; - 

d) observação das moramasooalmwãmaeceaçl-arlso 14.000. 
Ressaltando. ainda .asg:›..exig_x_^a,n_cçias-;_=:dio ellecreto Estadual n° 46.105/2012, deverão ser 

atendidospimverbis, 053559111¡MIQSTQUESÍÍOS?!,i_    . , - ~.  _ t. . .- 

Art, 29 ,Nounnomentoxdaêdetimgão do objeto e das obrigações contratuais, o 
responsável;-pela;aquisiçãioadecbens» .contratação de senviços,-e-.obrastavaliará aviabilidade _da 

adoção, de .critériosdeezusteatabilidadeginoste rmosdeste; Decreto. 
§ 1° Para a definição dos critérios referidos no caput, poderão ser observadas práticas 
sustentáveis. utilizariaatoeloe mercado .foroeeexzloet-:s:    r   ; :. '~  ::o . o.  
§ 3° A adoção dos critérios de sustentabilidade de que trata o caput preservará o caráter 

compe-titivodoo.Çertameeateoonomicioadeodxa'.ço.ntrat.a;ção_.a;,-4-:;e-,.;....    . . _ __ _ 

§ 4195.critérioaéeatoratioas;desosteatabdilidada-cle queutrata. este; ..ecreto: serão veiculados 
como,espeszifiçaoãoatéooieaçsdatobáeto;ou;pbtigagão;dagcontratadaz;_     - > ' 

Art. 4° Consideram-aeeanitéciosdeisustentabilidade: ;_'_= - a 

I - economia ,no consumoiadec-_ágoale energia:: _: . ' 

II - minimização idangenaçãoade, residuoswe destinoçã 

adequada do.svcieezfonerrtgeracles-uu:m.. --á -s -- 

III - racionalizaiçãúigp uso de matérias-primas; 
IV - redução-lda emlesão-oewpolue.ntes~e:desgastes:de-refeitoestufa; 
V - adoção;de;tecnologiaswmenos~.-agressivas;-ao›meioambiente; . ;o  o . 

VI À-lutilização der-.pnodutos(alstíxieoszouy quandolnãci; disponíveis no mercado, de 

menortoxicidadem .m, 5x,.;e'àr=.:â;s:» u: 1:»  : a...     ,  r . 

VII .-. g utiliz,açãg;.dg,.prod 01.9.51 ..<mms_o_ui_9§:m;a.m bie ntal sustentável comprovada; 
VIII -- utilização-degprodumaQemcladosggrecigláveis¡ reutilizáveis, ;reapxzoveitáveis ou 

o -finalambientalmente - e 

17:». 

bioçlegrad-ávegisisfàmnosçáveàsi beu, -- -=;::s-,u.:~_.s.:= _ .. .. a; .  .;  .- e, o ;.-; . 71': 

IX. eutiiizaçãosde:.insurnoocqueafo.m.entem._o.desenyolvimentolde.novos produtos e 

- ¡.. \Laçãílíiilãtl dos CFiiuUHu-u ¡'_:=f›-~.ê«i..»: n.,- (rÂ-gifí  ›- - A 

Il. - o 4.I›\ .na- .,-».-.. ..A  .-5- 
« ›- E. w rldii* prix; Inri¡ x . - " ' i w '- 

q _ _ 1  
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processos, com vistas a estimular a utilização de tecnologias ambientalmente 

adequadas; 
X - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
XI - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
XII - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; e 

XIII - fomento às políticas sociais inclusivas e compensatórias. 
18.2 O SAAE poderá efetuar diligências no local de execução do objeto desta licitação para 

comprovar o cumprimento dessas recomendações. 

19 - conoxções GERAIS: 

O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, 
obedecido o disposto no § 1° do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
A contratação será formalizada por meio de nota de empenho de despesa, nos termos do 

artigo 62 da;Lei n° 8566/1993. 
. 

. . 

y 2333:' W 5 . 'Tia 

1 u. 4 .. "É"  
-*~=*39F1E.  ",.“.."-.'[lml_ilñl" *e -!É55i."3=.-'À~í' di" *ri "^'_':-"~. '   " 
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N:  _politicas :sociais ialiiklaivzaiá a: :.=.›¡i~_¡-;.:.~;«'.í-›,    ,i=.=¡.'l»«.ré= efetuar diligénclesra u::- IÚCÕÍ Lie c“::~:v'>;'.l.i. za.;     - - 

unrrrprizazanto (Lie-asas r"1,ÃJ,-IHicíwlflilçiín'.  
- -   -.';.'_"~_'* -Mz-w .e num_ 
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Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que integra o 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoesgsaaegiumhi.com.br 

Autarquia Municipal (Lei 1035/ 90) Praça Zeca 
Telefag 37-3371-1332_ 

COMISSAO DE LICITAÇAO 

ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROcEssO LICITATORIO N° 134/ 2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 
MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
Razão social do Licitante: 
CNPJ: 

Endereço: 
E-mail: 
Telefone/fax:  
Representa nte :Legal: 
Nome: 1 a: 
Identificação: 
Qualificação: 

,.-..-V,g-_;_¡.,L_~,e4;›=-2.  

  
CNPJ: 23.782.816/0001-10   _ 

Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG  

cód. 
Produto 

SAAE 

Item Quant. METCB Unid. E t' u' - Especificação do Objeto 

.HEKÊÉÉ-Íí) 'n53'- 

Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

I 004196 20 M? 
?E302 ÉÊÉFÍ) i 

: l   
- - p' e» p-r _ _w a. «- t - - . ',  1K"" ›_Í' f ;.34 ,i a7 

,T . _ .__ 2. . ;rg-v 7mm_ 

'IE-Íslusxlíitsíã." ' 7 

fsgcuiíli-'tsízavxces 
II 004689 02 

nc 

--Jhrf-Íã 'unir-- 'r 

z »la la. :tac 

- ÍÊEEYCCÚÍ 

M :a ir.? a 

 
i-'lfn FTE:  

IIÍ¡ .' 

ÕÓMPÍJTADDÍI:  " “ 

!Praêasàadcir : 
= eérglrquitetura x86 de 32/64 bits 

- Processador intel core 17 

¡- Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e 

FSB de 1.333 MHz 

Memória 
- Instalada 16 GB (2 x B GB Dual-Channel) 
- Padrão DDR3 ou superior, clock de 1.600 

MHz; 
- Expansível a 32GB; 
- Deve implementar 
channel; 

tecnologia dual- 

Placa-Mãcw-   ::ça “RL-dz 
- Deve ser de fabricação própria e exclusiva 
para O modelo ofertado. Não serão aceitas 

soluções em regime OEM Ou 

personalizações; 
- ONBOARD, com arquitetura ATX l BTX Ou 

supêriOreFSB de 12333 MHz: 
5~'B10S'Flash ROM com suporte a Flash 

RedOVerV-(ü Mb) e compatível com Plug S1 

Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0 

'-“'?Interface/Controladora de vídeo com 01 

(umycohectorivGA ou= DV-I' e 02 (dois) 
cdhectorlüisplavPort, onl-vboard. 

= ¡Éontroladora de95rede ?Gigabit *Ethernet 
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CNPJ: 23.782.816/0001-10 
211 - 37925-000 PIUMHI/MG 

10/100/ IOOOBASE-TX com 01 (um) conector 

RJ-45, on-board 
- Controladora de drive com 02 (dois) 
conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) 
conector SATA 2.0 (BGb/s) 
- Acompanha: 02 (dois) cabos SATA 

- O1 (um) slot PCI Express x1 ou x4; 
- 01 (um) slot PCI Express x16 
- 04 (quatro) slots de memória DDR3 1.600 

Dual-Channel 

EHE;. .E ,E5 ;. ¡E!  
(ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR À 

RETIFICAÇÃO) 
- 04 (quatro) conectores USB na parte 

frontal do gabinete, on-board 

- 04 (quatro) portas USB 3.0 
- - 10 (dez) USB, on-board no total sem o uso 

-de adaptadores; a 

*. :Viggo ; 

Jllüevei i possuir "placa “de A vídeo of-boárcl 

?hinimo deí4GB-DDR3. 
- cõmVrrííñirhotíie-ê-ntradas 1 HDME e' 1 VGA. 
(fluir: !un-y 'j-..ÂNÀ _iv -.›-- u-'l w- \lJJÍ-l 

oiscdníçiiaii-    i- 

- ÁffnãZehámeñtbide500'GBWiínlÍno. 
- lÍritéFfa'ce5-SATA'3.-O.›(õGb/s); 7.200 RPM e 

Cache-de 32 -MB- › = i ' ' = - 

- Taxa oeítransferêncian interna ide~100 MB/ss 

'-“°'l"ecn'ologia* SMART integrada, isto é, o 

disco rigido deve ser capaz de identificar e 
relatar estado de iminência de falha, e, 
isolar i setores defeituosos de maneira 

permanente; i ' 

Drive Multimídia” 
--Gravador CD/DVD-+RW 
~ 5uborte~a=DVDs-+R DL'(Dupla-Camada) / 
DVDÀROM ;[4 DVIJ-*RAM ' 

- GDROMí24x j*- DVDROM 8x * 

Foríteãcle Energia 
- Possuir eficiência de 85% ou superior a 

tfmat-'carga nominal de 50%, com tecnologia 
PFcwAtivovúAcuive Power Factor-Eorrecítibn); =í 

:Fonte de alimentação da mesma marca do 
fabñicantei=do equipamento; com 'consumorie 
potência de no máximo 260 Watts Real. 
üiehaveàxhento automático Bivolt 110/220 
VÂG;~'-5'0l6GrHz=-'i-  7 'i '  í 

- Possúinprcíátivo 1- ~ = -i '= r  =-=à 1-: - 

5--PãdrãofATX*"/"BTX ou superior; 
= *Fatah-compatibilidade 'comia Placas-Mãe' e 

componentes fornecidos;  i ' o i 

ng.. l. :4 

Gàbihetel - ' 

' “A451” l.*' 1›  ›  
-',.:._i. 
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- Small Form Factor (SFF) ou Torre. 
- Possui Sistema de Circulação de Ar interno 
com entrada frontal e saída traseira; 
- Possui Speaker interno 
~ Possui Conectores frontais: dez portas 
USB, sendo que no mínimo quatro portas 
deverão ser 3.0, pelo menos 2 portas 3.0 
deverão estar na parte frontai do 

equipamento. Não serão aceitos hubs;  
Deve possuir conectores frontais para 

Headphone e microfone; 
- Possuir local para uso de cadeado para 

evitar acessos indevidos ao gabinete 
- Não será aceito Gabinete tipo monobloco 

(integrado ao monitor); 
- 0 gabinete deverá ter características "too| 
less", isso e', não há necessidade de uso de 
ferramentas para: abertura-oo gabinete e 

“remoção de disco rígido, unidade óptica e 

unidade de- disqúete. Não serão aceitas 

re'éã"rtílh'à'dos.=“i=i"-t?  ' - 

- Poti-gabinete? 'i bémí-torño =todos7=os *seus 

componentes** intetnos Vdevem *estar em 
conformidade comí-*ovipadrão internacional 
RoFispí-u '~ r às v ;u    

. adaptações, tais como -o uso de parafusos 

1 

' . (ESPECIFICAÇÃO 
ANTERIOR à RETIFICAÇÃO) 

  
Monitorde Vídeo Colorido 
- Tela' plana de '23~"(polegadas) LED do 
mesmo fabricante do equipamento, devendo 

seguir- o mesmo padrão de cores do 
gabinete, não será aceito regime OEM¡ 

CNPJ: 23.782.816/0001-í0 
211 - 37925-000 PIUMHI/MG - 
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mantendo os mesmos padrões de garantia 

do gabinete; 
- Resolução WXGA+ (1600x900) 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 mm 

- Contraste Estático de 1000:1 

- Luminância de 250 cdfmz  
- Tempo de resposta de máximo 8 ms 
- Possui Controles Digitais para todos os 
ajustes (brilho, contraste, tamanho, posição 

horizontal e vertical da tela) 
- Seletor de tensão automático AC 100/240V 
- 50/60Hz; 
~ Devem possuir regulagem de altura 

Teclado 
- Enhanced Brasil ABNTZ, 104 teclas 

- Possui Apolo Ergonômico 
- Interface de conexão USB; 
#Teclactoidwmesmo fabricante da CPU e  ,a ;  manter os mesmos 'padrões -deycores do 7  r  *gabinete-à  3 i “ i' 

l ” ç Dispositivo Apontador 
'-= Mouse ópticocom- resolução de BO0~DPI= =~ 

4 3 botões com scroll 

- Tamanho padrão para desktop 
- Interface de iconekãolUSB 

- Acompanha Mouse-Pad: 
= imensa-do mesmo ifãbricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete; - › e - a 

- Vivian¡ (Í_.-guã.~.'.i ~ 13v.; L  :   - 

conjunto¡ (Gabinete, "Monitor,- Teclado' e 
Mousásda 'mesma cor e do mesmo 
fabricante-r   ' - w» 
Sistériiaoperacional Windows 10 Pro 
- Idioma Portuguêsi-"Brasii -i i ' 

- Última versão disponível quando da 

ãntrêgê? do equipamento, com todas as 
Atualizações 'Críticas-instaladas 
'- Deveiestariâtíivadty-e pronto para utilização 

Deloiusuário*  m** wii-V 

- ljicençá“de"utilizat;ão da'Microsoft;' = "'›"“ ~ 
I7!'<›_'l-¡'7t'í U5 ilhínllíif¡ l--HÍl-?P -J.-" ' -Ça iii, 

Softw" 5 ares 
- Acompanha .Softwares e Drivers 
ñecêssários* -ià-“Vperfeita configuração e 

operação *dos " 'dispositivos instalados no 
equipamento (mouse, vídeo, discosplacas, 
etc-);lcoriipatíveis= corn o sistema operacional 
fornecido, ihcluindowí-manúais e mídias de 

instalação* ~ para* *cada unidade de 
equipamento fornecida"   --"-¡ ~ 

JTodõs os softwares queacompanhameste 
equipamento devem possuir as respectivas 
mídias de CD-ROM e/ou Disquetes de 

instalação,  lêem" mesmo ficertifíicado» »de 
¡Pmtehticidade '”"7"' '   ' ' ' 
í-"Fodos osfsoftwares devem estar instalados 

ànn. Â.- -: Í . . .. 
i  n:  - 2,. 

l E ¡ -jr¡=,r.z':;u,_.,-__,_.... ,~.- _. Ç 

i ' 'Jlülrlrz .m.  l ':Ê'  
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T e integrados -ao Sistema Operacional, prontos para utilização pelo usuário; 

Descrição Técnica 
Relacionar fabricante, marca e modelo do 

equipamento e seus acessórios, anexando 

documentação comprobatória das 
informações e suas respectivas páginas na 

proposta do licitante; 

Confiabilidade e Certificados 
- Não serão aceitos equipamentos fora de 
linha, mesmo que ainda estejam disponíveis 

comercialmente no mercado; 
- 0 fabricante do equipamento deverá ter o 
nome presente na lista do conselho (Board) 
de tecnologia do site DMTF 

http://www.dmtiíorg/about/list 
- Certificação EPEAT (Electronic Product 

. . Environmental Assessment Tool) na 

_  ._ 4- ' . _. ~classificação Gold, do .equipamento ofertado; 
l ,  .and * I. disponível atravésdo link?" 

' http:][www.epeat'.het; 
'-:› _A proponente deverá apresentar 
documentopespecificõ' para este processo 

licitatóriofem ' lbapel' timbrado, "declarando 
que a mesma possui credenciamento do 

fabricantefpáraiforñecimento do produto; 
É* *A *l 'proponentew deverá " apresentar 
dõbúriieritoi=informahdo= 'que “at-fonte suporta 

a* “configuração máxima' -doü-'equipa mento 
ofertado:: “ A  'ie '    
Devem-ser atendidos todos os itens deste 
anexo, sob pena de desclassificação: os 

requisitos'niiriirnosíobriga'tórios, a sequência 
do“s5itens e o formato desta especificação. i ' 

111 004190 10 UNID. Coiñputadorh = '   ~ =   
Píoéessaddr A  -' ' -' -' - 

-Hnirquitetura :x86 de-32/64 bits 
?Processador-intel core'I5 ' 5- '= 

*Glock- real-de=3.-3"GHz-, Cache- L3 de 6 MB e 

FSB-déw1l333 Ml-lí' - " - -r  ê 

üsmstaiádà 516~GB~(2-x¡8*GB Dual-Channel) 
Upacihão- DDR3, clock- de 1.500 MHz; 
- Exñansível â-azeiar; A c' = - 

i-Íw Deve* implementar» -tecnologia"~ dual- 
*chànhiegc  ¡=:;^.-*': ÊLÓÍ 1.5 - ' 'x25  
::w-s  ;r.--'-_-.==.='      -_ ~.› 

iilâcacàlnlãe"^”l *i 'i 'i = '  - ' - 

- Deile serrde fabricaçãobrópria er exclusiva 
para?) modelobfertadoJNão serão 'aceitas 

soluções "'“~em «regimeí - "OE-M  '-60 

personalizações; 
ñonraoneimcom árquiteturaATX f-'BTX ou' 

superlore FSBcde"-1.333=MHz:- 

'-'-"'-BIOS"lFIash' ROM confsuporte 'a 'Flash 

Recovery (4 Mb) ecompatível cbmlPlug 81  in É _ 'mn-rx . *Í^-*~'=:'-'='-" :a 

o 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0 
- Interface/Controladora de vídeo corn 01 
(um) conector VGA ou DVI e 02 (dois) 

conector DisplayPort, on-board. 
- Controladora de rede Gigabit Ethernet 

10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector 

RJ-45, on-board 
- Controladora de drive com 02 (dois) 

conectores SATA 3.0 (õGb/s) e 01 (um) 
conector SATA 2.0 (BGb/s) 

T- Acompanha: 02 (dois) cabos SATA 
- 01 (um) s|ot PCI Express x1 ou x4; 
- 01 (um) s|ot PCI Express x16 
- O4 (quatro) siots de memória DDR3 1.600 

Dual-Channei 
_ E . ¡ , I. ¡ 

    (ESPECIFICAÇÃO  :a  “RETIFICAÇÃOL-v « e - 

'- -e. 04 (quatro) 'conectores USB na parte  frontal ado gabinete; on-board 
9504 (àüàtrõ) portas USB'3JO~ 'a " -- 

à 1'0'(dêi)- USBfoni-board no total-sem to? uso 
üe'=aüaptado'res;“~-“~"i›"'- w “i7 -  = 

(Ífiiiiá-\Iie a E_'.=<.'v.i.:-_-›Jn'›r-_ m. :w q.; 

oiécorkígidur »i =   r - e - 

-'“iÀrHiâieniámtehto'deÍ500 GB mínimo. E' " 
#interface-SATA 3.0 (õGb/S), 7.200 RPM e 
Caêheüe-:Bã MB  ~ a 2 -  
ífiTaxã!dcitrariàférêñcia interñaide 100 M515: 

-íi-'FechotogiáasMARiíwintegrada, isto é, o 
diàcoírigido' deve 'ser capaz deidéntificar e 

relatar¡ estado' de? iminência' de falha, e, 

isoiar  setores” -defeituosos i * de maneira d permanente?  -.¡:- - ;JE-hr ~..'::u: 

Drive Multimídia 
'- Gravador CD/DVD-+Rw 
- Suporte a DVD-+R DL (Dupla Camada) / 
DVD-ROM I DVD-RAM 
- CDROM 24x l DVDROM 8x 

. ANTERIOR a _à 

Fonte de Energia 
- Possuir eficiênciavde- 1859/0 ou superior a 

umàircarga :nominal de 50°/o',= com tecnologia 

PFC Ativo'- (Act-Nei Power-Factor Correction). 
- Fonte-"de *aIiihentação-damesma- marca ?do 

fàbridante*dovequipamento, com consumo e 

potência de no máximo 260 Watts Real. 
tmehaveàmento automático Bivolt 110/220 
VÁC--4-50/60-Hz'-=--  ' '- ' ' 

- POSSO¡ PFC"'át'I\Ío ' "  . 

#Padrão ATXJÍBTX ou superior; 
- 'Tütai- *compatibilidadei-com' a ' Placa-Mãe' e 

componentes forñet-iüosif  i ' ' ~ 
.'l¡4\:_1_ -... ;;  e...  p 

Gabinete;  3 

;TurHE-«q-   Drive '-<-?›;-L."a,r.:í:":::- 



    ': sa 
Autarquia Múnicipal (Lei 1035/90 

Teiefag 37-3371-1332 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Prvñ-L:: '51' ;NNW 

r-'P-EPFV.: ."'. 4- ; ::M71 u!! :High 1 'n' 
"-_¡_~.~_ x'-  |__-| w. 

i<'»¡..'I5›¡›_"  13'¡ 

Autônomo Agdá e Esgoto 
' có  _ m”, CNPJ: 23.7s2.s16/ooo1-g_1o i 

) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/ 
l'. 

- Small Form Factor (SFF) com volume de 

até 12.000 cm3, 
- Possui Sistema de Circulação de Ar interno 
com entrada frontal e saída 

traseira; 
- Possui Speaker interno 
- Possui Conectores frontais: dez portas 
USB, sendo que no mínimo quatro portas 

deverão ser 3.0, pelo menos 2 portas 3.0 
deverão estar na parte frontaldo 
equipamento. Não serão aceitos hubs; 

eara-Fenes-ée-eevidew-a-parte-Freat-ai-do 

Deve possuir conectores frontais para 

Headphone e microfone 
- Possuir loca! para uso de cadeado para 

evitar acessos indevidos ao gabinete. 
- Não será aceito Gabinete tipo monobloco 

(integradoao monitor); 
-Àglcgabinete deverá ter características “tool 

-Iess'5,- isso é, .não há .necessidade de uso- de 

.ferramentas para-i-'abertura do gabinete e 
Íremoçãcr de disco* "rígido, unidade óptica e 

unidade f de idisquiete.? íNão a serão  aceitas 

ãdàótàcjões; 'tais corno o uso de parafusos 
recartiihadosnw     I 
5-4-“0 'gabinete 'bem como todos os seus 
componentes internos devem estar em 
conformidade com o padrão internacionai 

RoHâw'  e - =  - r- 
“Gãbinetecom volume de ate'›f1-2.000 crn3, 
permitindoa utilização na- posição: horizontai 
e'- " ~ -vei-tical? ?f *sem -- comprometer -- 'os 

componentes internos-ef @funcionamento do 

computador. 
'-  

¡. É . i E ¡ ¡ ¡ 

 n .. ._,- .l 
(Espi2cn=1cAçÃo 
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comssÃo DE LI_CITAÇÃO _ 
ANTERIOR A RETIFICAÇÃO). 

Monitor de Vídeo Colorido 
- Tela plana de 19.5" (polegadasmodendo 

chegar a 21"(poIegadas) LED do mesmo 
fabricante do equipamento, devendo seguir 
o mesmo padrão de cores do gabinete, não 
será aceito regime OEM, mantendo os 

mesmos padrões de garantia do gabinete; 
- Resolução WXGA+ (1600x900) 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 mm 

- Contraste Estático de 1000:1 
- Luminância de 250 cd/m¡  
- Tempo de resposta no máximo 8 ms 
- Possui Controles Digitais para todos os 

ajustes (brilho, contraste, tamanho, 
posição horizontal e vertical da tela) 

.  - Seletor de tensão automático AC 100/24OV   if- ..~ y ' . -,-.'50/60Hz; ' 

- .   ;- a = ;nr-Devem possuir. regulagem de 'altura › 

nv' 'Teclado e -* 
" * *f-“Eniíanced” Brasil ABNTZ, 104 teclas 

-3 Possui Apoio Ergonômico 
- Interface de conexão USB; 
:és-Teclado üo*'"nñ"esmb~'fabricante da CPU e 

mir-item 'os mesmos ?padrões de cores do 
gãbmétga j”  :.;'  ;:.. .'.   
*ziiíàfli :DE:  _~ . 

Dispositivolâpontador - A -- 

ãMouszaóptico comiresolução dea=800 DPI ~ "i 

'-1Bfbõtõeslzõñã-scrõllw» o '=   
-' ?ifãriíànhtrpadrão 'pa raIclesk-*Eopr 

= interface UetÓnéxãoUSB r ' 

- Âcorínpahha-Mduse-Padr' - 

- íMouse do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do 

gabinete; 

=:=¡l  ..  

conjunto -Gabinete, Monitoi-,Teciado e 
mouse *da* mesma *cor* e= “domesmo 
fabricante# “› ~ -- --    
Sistema-Operacional Windows 10 Pro 
- Idioma Português=+tiBrasii~  
- Última versão disponível quando da 

Entrega do equipamento, com todas as 

Atualizações Críticas instaladas 
- DeveestahAtivado- e pronto para utilização 

pélchusuárid!    
ílliiêêntlja de utilização dãMicrosoftz* =  
!HH-il x' r-H .'-'*~lw1.'-.  . =: ». 

Softwares 
- Acompanha Softwares e Drivers 
iiéaessãñosr 3à-'“'-**i:'¡e'rl'eita configuração e 

operação"í'“dos < "dispdsitivcrs- instalados* no 

equipamentommouse, vídeo, discos, placas, 
etíjfcorhpativeis' com o' sistema operacional 
fornecido¡ -incIuindoÍmanuais e mídias de 

instalação' para” *cada unidade de 
5 l . |i.'il:.'_ u. 
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equipamento fornecida; 
- Todos os softwares que acompanham este 
equipamento devem possuir as respectivas 
mídias de CD-ROM e/ou Disquetes de 

Instalação, bem como Certificado de 

Autenticidade; 
- Todos os softwares devem estar instalados 

e integrados ao Sistema Operacional, 

prontos para utilização pelo usuário; 

Descrição Técnica 
Relacionar fabricante, marca e modelo do 

equipamento e seus acessórios, anexando 

documentação comprobatória das 
informações e suas respectivas páginas na 

proposta do licitante; 

Confiabilidade e Certificados 
- Não serão aceitos equipamentos fora de 

'r' -- "z ,' ' l =linha, mesmo-'que ainda estejam disponíveis 

. L5¡  i a. - comercialmente no-mercado; , -. ~- .. » 

“ * “ ' -_ O fabricante do equipamentcfdeverá ter o “ 
nome presente na lista do conselho (Board) 
de  *tecnologia _ do site DMTF 

http'z/lwwwidmthorg/about/list 
- 'icertiiiceiçãóf 'EPEAT' (ElectronicWProduct 
Environmental» Assessment  Tool) ?na 

classificação Gold", do equipamento ofertado; 
aispohlrvel-«através do link' ' '-  = f' 

http:=llwww.epeat.net; 
- MA* 'proponente- o "deverávi  apresentar 
documento, uespecíficol ~para.› este processo 
licitàtóriof' rem: 'papai itimiaradog' declarando 
que a mesma possui credenciamento do 

fabricante-para fornecimento do produto; 
*-=' '-'A› 'proponente' - deverá'. apresentar 
documento informando- que a' fonte-suporta 
itñêonñgüração máxima* do” 'equipamento 
ofertado: - l ›- l"   - 

Devem' ser' atendidos todos os itens deste 
anexo, sob pena de desclassificação: os 

?esquisitosêrninimoãébriààtóñios, a sequência 
ddsiãtenszeio formato desta especificação.  

IV 004191 01 UNID. SERVIDOR-V'        
Gabinete › - - - 

illipoRackwnínimoide 1U;-~ -  i o  
[beverá “ser “fornecido” kit de” trilhos” ido 

idasmorabncante do' equipamento ofertado, 
para fixação dos" equipamentos em rack19 
polegadas# i  a o' f' ~ Ii 
Os trilhos ídevemipermltir* o desliza mento- do 
equipamento' "a 'i fim* de facilitar a 

manutenção; l-  “ 

Possüir fontade' ri-iínimo'°495W, redundantes 

e“-ñotswa'p*.- Deverá¡ entregar 2“”(doi5)- 'cabos 
aeiénergiagpâdrãa "N'BR¡14136';" ' ' ' * 

Por questões de lefleiência¡ =a' fonte' utilizada 

ñésre-'seniidor faéve 'constar 'no 80”PLUS 
Certified Poweriãilipplies* and Manufacturers, 

l (ll .i. = --K -Jniàip .i. ,_. _ r l-  : _. (milk. i.'* ll_  *.! 
?_-,¡._2.,_  a 38: 
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. 1   
publicado no 
site“http://www.plugloadsolutionscom", em 
nome do próprio fabricante do equipamento, 
na categoria 80PIus Platinum; 
Possuir ventiladores redundantes e 

Hotswap/Hotpiug; 
Possuir mínimo 8 (oito) baias para discos; 
Possibilitar a instalação de discos SATA, 

SAS, SAS Near Line e SSD; 
Possuir tecnologia para retirada/inserção de 
partes e peças sem utilização de 

ferramentas; 
Deverá suportar mínimo 2 

(dois) processadores; 
Possuir minimo 24 (vinte e quatro) slots de 
memória e suportar frequência de 1600 

MHz, 1866 MHz e 2133 MHz, possibilitando a 

expansão de até 768 (setecentos e sessenta 
e oito) GB de memória com a inclusão do 

:segundo processador; ' 

' :Possuir mínimo~2 (dois) slots PCIe 3.0; - 

Possuir. placa de vídeo com mínimo de 16MB 

de memória; 
›Possuiri4 (quatro) portas USB externa; 
Possuir *2 (duas) portas VGA, sendo 1(uma) 
fronytiãlíe-1(uma)=ti*aseira;  ~= -   
Possuir** instalador¡ i' no “minimog , 1' (um) 
processador icom»'õ?(seis)l›núcleos cada, 6 

threads e Iitográfia=de'máximo=22hn; ' 

'A' 'frequência =de clock, por processador, 
deverá' serdé no mínimo 1.9 GH2-e'15Mb de 

cacheií-l i 'i-  -- 
Arquitetura-CBC de 32« bits, com extensão 
64~bits e-Avx.2v.o-;,= =«  - ~  A  
Deve implementar' Hardware-Assisted CPU 

Virtuálization; 
Deverá possuir minimo de 16 (dezesseis) GB 

dewnemória eme-módulos de 8GB. LRDIMM 

ôu RoIMMí, frequência mínima de 2133MHz Ie 

ECC' (correção de erros); * ' ' =  
Slots DIMM *s ?deverá suportar-as tecnologias 
(correção “da berros), Mirroririg 
(espalhamento) › de' 'memória e suportar 
memória ;dei sparej 
Deverá =possuir-*01!=*(u'ma) controladora de 
tlisco-padrão-SASW '  É - '  
Recurso-'de RAID de discos, implementado 
ñeloevhardware = da controladora; suportando 
ho-vminimo-'RAíbnoriel- 11 -iNão seráaceito 
RAIlDnvia softwarer**  
Possuir canáis-*suficientes ' para «controlar - à 

quantidade -de=- *discos* suportada-Spiele 
equipamento, permitindo que" eventuais 
acréscimos ?de área em disco sejam -feitos 

apenas pela inserção' de discos fisicos; 
No 'minimo 2 (dois) discos, com as seguintes 

características: ' 

' I'd Capacidade minima de 300 GB cada 
_ i disco-;  6- i - i -- 

I_,«,,_._-_,_.-.c¡)s¡discos deverão ter perfil de 2,5 

í' u:: ›r A.  r . y 

:u-nu- .  w.- ..¡.›. _i 39? 
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COMISSAO os LICITAÇÃO 
o Padrão SAS; 
o Hot Swap ou Hot Plug; 

Velocidade mínima de 10.000 RPM; 

- Taxa de transferência de dados 
e mínima de 12 Gb/s; 

o Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T. 
(Self Monitor Analysis Report Test); 

o Todos os discos deverão ser 
instalados no gabinete do próprio 
servidor, não sendo aceitas gavetas 
de expansão externas para o 
atendimento à capacidade mínima 
requerida; 

No mínimo 4 (quatro) discos, com as 
seguintes características: - 

o Capacidade mínima de 1TB cada 
disco; 

o Os discos deverão ter perfil de 2,5 
polegadas; 
Padrão NEAR LINE SAS; 
Hot Swap ou Hot Plug; 

Velocidade mín_ima de 7.200 RPM; 
'Taxa :deftransferência de dados 

__  ,  minima' de_1'2 Gb/s; ' i 

,  ›-.,   ._' Tecnologia? de pré-falha S.M.A.R.T. 
i *   (Self Monitor Analysis ReportTest); 

:- " 1 T_odos os discos deverão ser instalados 

no gabinete doíifrõprio servidor não sendo 

_aiceitasgàvetasfqé *esrpalnsgãogl-_eggternas para o 
atendimento " *j* í" éabàcfdaae" mínima 

 

requêrida;jf'"p' _ ,  _. 

Deverá gps-spin .uhiàaceT,pv_o._nom,. sara, 
interna' \.:. ll .~'i:,i':=¡e«› rlãilzi_ -.= 

Deverá possuir 1 (e may-placa de-rede com# 
portas de -ílGbps :cada,-. podendo ofertar 
placas onwboardi-  i “- I t' ~ - “   l- 

Sistema "Operacional-windows 'Server 2012 

R2, stang§fgf_§g¡5¡an, 'instalada-em fauna-à;  qEhfíige -Hial ,ia  ::zap :s- 

§gçtivaçe_ ,çiçggerencilarnento do mesmo 
fabricante _ou ,r de fabricação, para uso 
exclusivo ;do fabricante do servidor corn as 

seguintes:características:... a a ~   
O Servidorfofertaclo deverá possuir recurso 
para* monitorar¡ 'no ¡mínimm os discos 

rígidõs, a3 “rÍnemórià'epfa“ CPU, por rneio___de 

Iimitês de_ 'normalidade que :possamÍser 
definidos: .p_"e_lg__\usuário,¡e_ informar quando 
houver o;f_uncipn_.a.mento for_a dos valores _de 

normalidae» :pré-.definidos- por; ..meio- _de 
notificações de 4 alertas: Tal -reoursor poderá 
se apresentarí naw forma 'de *displayfp LED,- 

ale'rta*-sonoro'=ou= outro *dispositivo que avise 

dâ-lfalhaçñ-  -= «n-u- a: w-  l› 

="'O*'S'ei"vidor ofertado deverá possuir uma 
interface. =Ethernet= exclusiva »e dedicada 'com 

interface RJ-45 para gerenciamento do 
êa'u¡pa“'mento;v E '_=s.'-= g , -,   ;_ .  ~ : .z 

ver-á @ser Vfornecido* um software 'de 

gerenciamentoique permita a utilização de 
inter-face web edeilinhãlde-comando- - A -' 

na, “Sl9=“~O”*“equipamentd ofertado ;deverá 
el** "eúllipossuiriArecurso de gerenciamento 
Ê-fJf'!v'-J=I'c= 55s"" Cl='=l'i-'1-i›§i1?°'-'H- 

! r HMF-nulla' -.«.I   '- t,   _; ¡  
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COMISSAO DE LICITAÇAO 
compatível corn o padrão IPMI 2.0 
(Intelligent Platform Management 
Interface) que possibilite o 

gerenciamento remoto por meio de 

controladora de gerenciamento 
integrada com porta RJ-45 

dedicada; 
o A controladora de gerenciamento 

integrada deverá suportar as 
seguintes características: 
- Compatível com os protocolos 

de criptografia SSL para acesso 
a console WEB; 

- Deve permitir controle remoto 
por meio de Chaveador KVM 

mesmo quando o sistema 
operacional estiver inoperante; 

- Deve informar o status do 
equipamento indicando 
componentes corn falha e 
notificando via e-mail ou trap 

   
  

SNMP;  u . . _ Deve possuir -    'r ~' - --r- emulação de mídia virtual;- - 

.' . i _ o -i Deverá ser possível a 

a' - - › . inicialização (boot) do servidor 
.a por meio de midia. instalada :na 

:hunidade dehDVDfisica¡ _  l 

51_ __ Capacidade de monitorar 'o  " iconsumo" 'de "energia do  "servidor": e ' -  i 

Deve permitir desligar e reiniciar o-servidor 
por melo-fado console -de gerenciamento¡ 
mesmo em condições de indisponibilidade 

do sistema operacional; i - - 7- i 

Deverá ciõmpzirovar conformidade com as 

normas FZCCÍ'EFÉÍRÉQÉÃÍÉCEÊQ95ÕF . f_ . _a 

Enersivlãtêilcâmsróvasioéiiràvéià_#é 
Iinkwwwtenergystaizggv; 
»Apresentar - - u;  documento 
comprovando-  l -=  
que "a"“~*p"r'oponent_ie'"'está apta: “a 
cornerciaiizar" no** 'equipamento 
õrertãtiéljfse _Qàceito documents;  
distribui: or _autorizada juntamente 
com .ossdqcumento .. que. .ateste. .essta 

condição = = para esta comprovação. 
Poderáwwapresentar link do 

fabricante' onde' consta: a 'a condição 
de parceiro para revenda-; T 

oocugnyáríig _l '- 'do"__”' "falziriçãhte 
assurnlndoío ÀSLAÍÊàtendsírnento e 
soluçãoh_ Ãlsiusñds". fer_ ..de ,sua 
responsabilidade-ou da assistência_ 

técnica autorizada pelo fabricante  é *A-presentari comprovante  do fi  'fabñicante 'que' comprove” a   compatibilidade-com os seguintes    *softwaresz--i   '   *Windows-*Serveri 
- Z Lia'. o' '., Linux. Red Hat-E_nterprise; 

ai_ ¡°.-. ~liiovel SUSE Linuxpi -. 

a __ wjlndowsiseifver Storage; 
_VMware vSphere; 
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COMISSÃO DE LICITAÇAO 

O 

Todos os equipamentos de 
Hardware fornecidos neste 
item do edital deverão 

possuir garantia do 

fabricante seguindo as 

seguintes regras: 
Período de garantia: 36 
meses 
Tempo de atendimento on- 
site: até 2 (dois) dias 
úteis: 
Intervalo de cobertura: 24 

x 7 (24 horas por dia, 7 

dias por semana); 
Os serviços de garantia de 
funcionamento deverão ser 

realizados pelo fabricante 
e/ou empresa por ele 
autorizada e o prazo de 

garantia contará a partir 
da data do faturamento do 

. equipamento; ' 

Para garantir maior  disponibilidade de uso aos 
_equipamentos _  'aaa' iícjãiátjíêiíãtíiçiiê 

Fieãcritêss, hi9? iiisñalêzãêmá 
os serviços_ _ de _ 'garantia 

deverãoincfuir: _ ' 

Õ¡  fabricante_ "deverá 
disponibilizar” acesso por 
'teiefone (24 Horas por dia; 

7' 'dias por semana - 
inciusive feriados '_~ 365 
dias por ano) pa'ra“os 
membros da equipe de TI 
uma”  ”Centrai“~' i de 
Atendimento onde- deverá 
haver.. i - w .eespeciaiistas 
iéçnicnscapazes deiaiudar 
!vã-resistencia Para. .reparç 
deproblernasde hardware 
e'_“"'software  no '_ idioma 
bcàtuguês; ' '= 

Oii" -I suporte- w telefônico; 
preferencialmente  usem 
português.. deverá. buscar. 

_eguaci_onar=¡ nos eventuais 
problemas_ ;remotamente 
sem' prejüízbldos prazos de 
atendimento** ' " "on-site 
êstâbéletidb  terriíõ *'~“-"5d'e 

réferênéia;    .» 

Na :tentativa de= iabreviar. ;O 

tempo de indisponibilidade 
dos equipamento a Centrai 
de Suporte Telefônico 
deverá: .' a. " , f. f." 

Disponibiiizar: um Analista 
?étnico capaz de'_interagír 
_cpm_ o f ciiente _de 'modoa 
Íqbtàr : informações 
FFEÊFÍQÇÚEÉFÍÊÉÍ 'Çaclp incidem.? 
Rãfã: . e _ e .. 
A; x- -- i' 

i1' 

82316/0001-50 
zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/M - 

ofertados - 



 
nlicitacoes@saaegiumh¡.gom.br 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
CNPJ: 23782316/0001-1 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/MG Í:'-“Í~ 

Telefagg 37-3371-1332; 
coMIssAo oe LICITAÇAO 

identificar mensagens de erros 
recebidas, analisar histórico de 

ocorrência, apurar procedimentos 
realizados pela equipe de TI; 

o Executar procedimentos com o 
objetivo de diagnosticar problemas. 

o Quando não resolvido o 
problema remotamente, deverá 
ser feito envio de técnicos 
certificados para o local de 
instalação da máquina para 
suporte do mesmo, observando 
os prazos de atendimento e 
solução previstos neste Termo; 

V 004690 01 

ill 

Lu. 

UNID Impressora Jato de Tinta Térmico, 
Plotter A1 

Funções: Imprimir 

Especificações de velocidade: 
'Tempooe impressão de imagem colorida 
ISO NS (ótimo, métrico papel acetinado A1): 
' " ' _1§,3 _ minutos/página  :Tempo de impressão de imagem colorida 

Uivil! 

«_-,I_S_@_;N_5 (normal _métrico papel acetinado 

A1): ._L-:::t9§3   .minutos/página, 
Tempo deu_ impressão_ icplelmimagem ::colorida 
ISO NS nlrascunho. pane|ncoated~A19=:-› 1:3. 

minutos/página.; ¡_'!_¡¡l = _lucy  3;; 
Tempo deuimpressão .des-imagem colorida. 
ISO N5 (normal métricopapelcoated A1): 
4,1 a rw  miñotasjpágina 
Tempo dê" impressãdde* desenhos liíieáres 

(economoggã gaja; _gpàgglf_ = comum):  35;; 

segund°ãlàêsiaãíãl~      
Ve¡0C¡dôC!§n-,-9â... impresãg... ,de- .- dli-!Sânhpã 

lineares (economode, All: papelxcomumxz. 40. 

impressões'Aiíâporgzhorar   a  .  
1.:n¡2au2~..-..;s.:' ;ralis .ir-' 21-! s-  Z: 

Nfeñióriãgépadrão: 256 MB 

Êspeêiflcáçõles  técnicas 
Qualidade de impressão (melhor) 
torqigtiítíéu-:IEUO x 1200 dpi--xotimizados 
Preto” e-'~-branico:'-"=Até -'*-1200e"x ~1200~"dpi 
otirnízados- de,600% ix 600 x dpi de 'entrada e 

otimização' - para papel fotográfico 
selecionado v;  -. 

HH..." 53:" "us-Vi ' _ 

?Tecnologia 'ff-F de - v-impressão: 
'iara-ae 'Fintaílférmico- 2 a = ~ ~  
¡SL! l-.w f_ ->;".z_;nñ-l==';. i'..“.';"=^'i -"-'-_":-" 54:3 i .^'› 

Númãrior "de *ücartuchos de impressão: 
ámnrglarlcy, hmagehtan* amarelo; wjreto) 
'liposb l «de ~ -tintaz 
Baseado em tinta (C, ^ “M', *À-Y) 

baseado l em: -- pigmentos -- (K) 

Precisãosde linha: 
'52'0:I°/›"“l*“   A 'i "   
Densídadeiw v-óptltia- '~ = máxima-w ítpreto) 
' =.--~.~^.~.--- u,-.-¡ ':r*“".'~-. « ., ., l . . l 

: l'~*ã.__›'a'.:'3;'Iã, ;.›:et5':'?u:: .  
_ 1.;'«¡:I.\:í... 7._ -zl 

 

 



d  ' ' a " Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
!icitacoes sa e iumhhconmhr CNPJ: 23.782.816/0001-10    

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/ 
Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
8 L* min/2,10 ' D 

(Corn midia fotográfica brilhante de 
secagem instantânea HP Premium e tintas 
HP originais.) 

Manuseio de papel 

Manuseio de impressões acabada: 
alimentação de rolo; cortador automático. 

Tipos de midia suportados: 
Papéis comuns e revestidos (comum, 
revestido, revestido de gramatura alta, 
reciclado, simples, branco brilhante), papéis 
técnicos (papel vegetal, vellum), filme 
(transparente, fosco), papel fotográfico 
(acetinado, brilhante, semibrilhante, 
premium, polipropileno), autoadesivo 

(adesivo, propileno) 

.Gramaturas de- midia, recomendado: 
60" a' '280- g/m¡ (rolo/alimentação 
manual');60 a 220 g/m? (bandeja de 

“entÍradà)' * l 

Formatos~= padrão = dos suportes (rolos 
métricos)“:'~=  ' ' '- " (Í - 

i-_argüras--ue 210' a 610 mm;rolos de 279 a 

610 mm 

Tamanhos de mídia, personalizados: 
Bandeja *de entrada? 21.o X279 a 33o 3-(4332 

mmçalimeñtação (manuela-L330*:X~-482-=a 610 

x 1897 mm;roIo: 279 a 610 mm 
T5395 (Eu ..l-'Í-u .àniyl-i euR-..Ju 

Diãmetro-w- externo -  do - rolo: 
aroo-'i-i ~- o ~'   : o 'e mm 

Espessura - iI-~ a da - - . mídia: 

iàtéê1=118miIímetros~  -  ~   
i¡:r:i;'_'.L›i'Í"'”'Í*. 5mm- E. -.'.  '. -..a 
Gonectlüidade; a:: l padrão: 
Fast ~=Ethernetls(Ioüsaseeimcertificado -- para 
USB' zordealta Ve|ocidade;Wi-Fi 

Eiiciênaiam  »def  -: energia: 
qualificado  peiaw. ENERGY ~ '--STAR® 

Garantia: 
Garantia limitada de 1 ano para o hardware 

F'--.a--çn.:.r'r::--"- ::satêv 5m o  w .›__= ã- ' 1_ '  
conteúdo'- da caixa: 
Impressora AI; 'catíeçote de* impressão; 
õártut-hos de tinta introclutórios; eixo; guia 
de referência rápida; pôster de 

iãorifiguração;tsoftwarede inicializaçãor-cabo 
õeialimentaçãoi ' ' - -- ' 

Software  - - -  incluído: 
Cd com drivers para Windows 7, 8 e 10. 

* Éfiifiiiiciê. u :Ez- ía: :n: ,. ., c: ' -' 

 



    Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoesçqsaaegiumhLcom.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/ 
Telefag 37-3371-1332 

COMISSAO DE LICITAÇÃO 
VI 004193 01 UNID. Impressora multifuncional jato de tinta 

colorida 

oTecnologia de Impressão: Jato de Tinta 

oFunção Cópia¡ Sim 

oFunção Scanner: Sim 

-Função Fax: Sim 

-Impressão Colorida: Sim 

¡Impressão Frente e Verso: Sim 

ocópla Frente e Verso: Sim 

cconectividade: Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 

2.0 

o . ovelocidade Max de Impressão: 35ppm   - _- :Resolução Máxima de Impressão: 
_é -z :n:  . 6000x1200dpi 

'í' ¡Meíñóriaz 256 

h l ' W - 5': ÊGabãéiHSrIaBañÚEja" *de Entradã: 2'50" x 
2¡_:Ã¡..«'Êg5¡-4 

#capacidade Bàñãéja-de-Sáíãar 50 folhas 

eãpàéiilaíieãñlitnentador Automático: 30 
folhas 
&Funttêao i-ríinncar: *-I.=. 

-Tamanho de Papel: A3, A4 210 k 297 

nih-\PGÉF-tã EMS-ax* 1279 mm, Ofício 216 X 356 
mm 
'E' su: \..'"_2..3' '° 

oTamanho Max do Original para Cópia: 
A3.t:.'^j'r:' , ' ;:"' " -  ' *- 

¡Cápácidade- *niinima- -de impressão 
mensal (pags/ mês): 26000 
elÇ.;¡'u-¡',íís§¡.5 '.='L" íÍÍ: ' . . , -. - 

Capacidade Recomendada mensal  Ê::V--_-› .. ."' › . '.: 
íãtscczr=üagéka= .*-'1'=":'n=I.:“:.'-  ,›--.~   
tsistemaswoperacionais Compatíveis: 
Mãü-FGSWC: Windows 7, Windows 8, Windows 
Vista, Windows XP 
-í .~.<'_'.': - 1'."¡': ÍÍC'.E'-.;"'›":*-.2 

éAlimentaçãoz 110 V 

ñífêrís' *Iñtlüsõst e Carliúthb* Amarelo; 
Cartucho Ciano, Cartucho Magenta, 
Cartuchór =l5fefól .o ea' ?Instalação 'cf íMiainual, 

Guiavr Rápido de Instalação, Manual do 
usuário 
lêíimêifsõêâ sêfh ibaixaí-(Iátx- Ark Hr 55,3% 
43:3 @iam-Vi '    a  

VII 004357 01 UNID. Iliêença de uso backup exec Server d 
win 1 server Onpremise standard 

' -lru-Jaflrn-.ire Hu.: a3:: um_ HS? ;z-.n : L-"Bgzir-Ã 
i 

i A", 
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   Serviço Autônomo de Água e Esgoto . 

licitacoes@saagpiumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10  
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/M  

Telefag 37-3371-1332 
COMISSAO DE LICITAÇAO 

License + essential maintenance 
Bundle initial 36mo corporate 13670- 

m0032-br 
VIII 004195 16 UNID. Licenças de uso Officestandard 2016 

SNGL OLP PT_BR. 

IX 004355 06 UNID. Licenças de uso Windows 8.1 PRO SNGL 
OLP Com opção de downgrade para o Win 7 

PT_BR. 
X 004356 20 UNID. Licenças de uso WinSvrCAL 2012 SNGL 

_ A _OLP_N_L_DvcCAL R1B-04277 
x1 004153 01 PÇ. Rack ' 

Rack fechado padrão 19" com 800mm de 
largura, 24U de altura e profundidade de 

1000mm; 
Fornecer todos os acessórios necessários 

para plena utilização do rack; 

/X Deve ser fornecido na cor preta; 
Deve atender as especificações 

' " i ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494   -  l-lpartes1e7; ' 

i   o 'O -equipamento vdeve ser totalmente 
-- desmontavel para facilitar a montagem e o  transporte;   êstrútúrâídevésêr 'em açdSAE 1010/1020 

aleljzqñmfgguL-'l iiirpl- -«:  V.: : L; 

' o  7 N _Diâveflilpbssuir porta frontal em aço $AE 
7” 'jrü' ÍlfJ'1“07-1Õ'2:0i*cle *172 'mñif-“com perfurações 

, Hékãgoilàl§°(tip'o' coimeia), com índice de 
i1*  > i-:éñtlráção superioífirviü/s; » ~' 3 í”  “ 73 

dave* põssüii' ¡DÓIiÊaÂOIÂL tampa traseirariém 
o _ lagoas-AE 1010/1020 de 1,2 mm, com 

“L V"  5m” bêrfurãõõeã-'hexáàôiíàlià (tiiao-“colméiállóom 
__ __ _ o , _íñdice'cléventilaçãtfsuperióra71%; 

T* 1 ílEliTVVí U1 Pi-Â Âs='"›*'p0rtas devem possuir fechaduras 
escamoteáveis corn sistema automático de 

aegtraveíl-cliln gÉrlíiãÚi- Í 'o  ÍZ-KÍLJ» ii.: 
d¡ oevarser fdrneéiddiizàom tampas date-rats* lisas 

' énííaço, SAE 1010/1020 de 1,2 mm, 
Femovíveis* através de -fechos rápidos; :corn 

opç-ãopara colocação de-fechadura; 
'O' teto -deve :estar 'preparado “para instalação 

de kit de ventiladores, tipo bandeja; 

Dev'e:possuir“planos'de montagem frontal e 

traseiro', '* galvanizados, antiestéticos e 

ñumeràdbà de=l1=a 24U; ' í- " 3 ' 

Deve" possuir íZ-guias idewzabos' verticais -ern 

açovsAEi-tiiolo/IOZO # 1,0 mm, com anéis 
interinosvem ?termoplástico ?de “alto- impacto; 
ñasídimensões de 44U x 95 mm x 70 mm (A 

sc-'u-'vx Pag-sendo fixadas' nar-parte frontal-do 
Rácléfí   w '  - 

Oteto e a-base do Rack-devem ter abertura 

para-ventradale--saida -de cabos, e tampas 
i-emovíveis; .. ' - - - 

A: estrutura ido' Rack :deve possuir terminais 
de=aterramento;-  ~ Í . -' . - - 

Dis-Ve*- servfdmecjdoicom pés- niveladores e 

Podíziospsenclcibz- com -travas e 02 sem 
traVa5¡'_-i:_l-~-¡.      '  
(le-I:  
l*_1:...;.;_-,g -".-,_l.›-.*;› ¡...,._,_-. :.¡  '--  i 

¡f:*'. x.,   - l 



    Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
licitacoes saae iumhi._çgçrga_._gg CNPJ: 23.782.816/0001-10 _  

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHI/M é'  ..  
Telefax 37-3371-1332 

COMÍSSÃO DE LICITAÇÃO 
Deve ter grau de proteção IP 20; 
O Rack deve possuir pintura micro epóxi na 

cor preta RAL 9004; 

 

ACESSÓRIOS 
Par de guias verticais de 24U compatível 

com o rack disponibilizado; 
Kit de ventilação com no mínimo O2 (dois) 
ventiladores com ruído máximo de 30dB/A. 

Tomada deve possuir conector no padrão da 
norma NBR 14136. Tensão de trabalho: 
Bivolt; 
Kit com 50 porcas gaiolas utilizadas para 
fixação de equipamentos aos planos de rack 
com furos de 9x9 mm; 
Gaiola em aço SAE107 bicromatizado e 

porca M5 em aço SAE1010/1020 

bicromatizado; 
Parafuso philips niquelado M5 x 16 mm com 

-duasarruelas- sendo uma fixa e outra de 

pressão. Tipo de cabeça: redonda tipo 
panela com base chata. Possuir fenda do 

' tipo Philips no parafuso; 
'02'(duas-) PDUs com o mínimo de 12 (doze) 
Conectores de entrada' tipo"'l\lBR 14135. 
corrente? suportada:- "“16A.' - Tensão de 

traballio: Bivoltf”.  
Õ* fornecedor* @responsável pela montagem' 
do -rackinasiinstalaçõesê do SAAE de PIUMHI- 
M6513  _. í =. :;.i -'; r ~   

x11 004194 18 UNID. Nobf-eákí     -  
Tui: ,~ 

scapacidaié de› Potência "de «saldar »sas 
Watts¡ 150o VA 
5 'PotiêhciaiMáximai configurável: 8125 -Watts 

?Husoowm = :-.  =-  ~  v .- - ' . 

swehsãowiominaiidesaída: 115v 
ÍEF-ieiênsia*emicargàr-total: 921094: e  -= = e 

:Freqüência de-“Saídai .Tfsincróniiadais -corli 

'I-'édeiêlétrleaã-LBOHZ +/- 3 Hz 

?Fátórñeitíristaz o,-1~25694›'42i444444'4 

¡Topologiarlzine interactive i o   
b"'Tipo dei Forma de Onda: Senoidal 

aproximada- o i    -   
a cõnéxões de- saida: (s) NBR 14136 

(ElatériadéRéiserva) i o ' 

¡Eficiência Coin Meia Carga:: 93.0% 
“- mansão nominal -deientradaz 1 15V; 220W** ' 

ibFrerãiuêhêia *de entrada: 60 Hz 

-Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 
¡feõrnlãriãmñãntb do Cabo: 1, 83 metros 
'ÀIritervalo' 'de tensão- de "entrada - ajustável 
para as principais-operações: 95 '- 140 -l 185 

_ o Visov 
wi = 4 *  i i5*  ?Corrente Máxima de Entrada: 12a 

o Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo- 

AiiidoVTiüi-éñ" de” manutenção¡ a*- prova “de 
liasamentoíü *f* 

.um. ¡ "l ¡"I-i..;q.;›'-_ Is'. ¡fnjgiis-q    I . n i--: 
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    Serviço Autônomo de 'Água e Esgoto .. 

licitacoes saae iumhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-11  
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 379254300 PIUMHI/ 

Telefax 37-3371-1332 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

-Tempo de recarga típico: 12 hora(s) 
-Cartucho de substituição de bateria: 24008 
o Quantidade de RBC": 2 

o Eficiência no Funcionamento da 
o Bateria'. 80.00% 
Comunicação 8x Gerenciamento 
-Painel de controle: Display de LED status 
com indicadores para On line, Troca de 

bateria e Falha no cabeamento 

o Alarme sonoro: Soar alarme quando na 

bateria distinto de pouca bateria, tom de 

alarme continuamente sobre carregado 

Proteção contra surtos e filtragem 
-Classe de surto de energia: 80 Joules 
-Corz Preto 

X111 004591 01 UNID- Receptor GNSS L1L2 RTK 
(especiñcação mínima) 

*- '  -f 'Totalmente integrado e licenciado com   §.P9“:ñ1ínir_n912Ó'ôanaiS; a .' a A a Í   gííâbilítatífê n? 'para rastrear GPS 

'_ *íQ/l-/LZILZCILSL“GLONASS (LULZ) e  'sabressaa “de 
multicaminhamento;  :- -. 2 FTF.. UHF e GSM» 
mstíiafíâgííaiemá:515.256;NIF:*#11913512 

Pfàoísãóiitêstátíca*Horizontal de 5mm + 
o Âlqllp. 

Qa§E=PETIÊÂEZÉÊIiÍÊÊFÉÊÃ 
Breqisão;.RTKiÇínemátioa _Horizontal de 

¡10üímli+' *l* ppm¡ &Wertíoalíde i=20mm + 1 

;saga lgijgg-irab-eiàañiaaíeaçaõ  cabo  lên-"xu-!l Ji¡ ú ' [tujih ' 'Q§ç1ã›,.,1,3_r_!l1°t°°i¡3:&W¡ñiíáéãílgmtõmPgdã   àmnügídeggerá possuir 
imermeabilídade contra á a e oeíra e P 811 P 

ialiimxeilaueêasrlslsl 2 amarras  .altura 
asihaesalisrêtoa   
rise íaiêüws hêsenivelanteacan prum:: 
ogtiçg; adagtaçlorpara basqniyeiante; _E _a 

¡gáiditq externo UHF 25W; 
taipeítde .bastão ¡QPS .Alumínioà ..bastãc 

Qftãêéilmsiresài. =  ge alumínio paraEstagão 'Iotah É' T 

çsíieiqntdqilleéoe RTIS e rscepteaülãs 
jqçloirporado, Sistema operacional 

én-33d.93."~.'5i Mpbue, _Memégia RAM. 256 

Micrsxânkde 263a Display 
99§9§íél9›  95H16??? ! 5digital» Bhiétéotta; 
Tâ?s9.§l“¡SSaã9---.Éi=°.- 444%? .lclsferze via 

i !Hint ¡-':_¡'_--- ':_*=,1¡1_(:›'1¡:'-.)"-.-  



 Am  
é)  Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

licitacoesçàsaaepíumhiçnqrgg: CNPJ: 23.782.816/0001-10 
Autarquia Municipal (Lei 1035/00) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMH a 

?elefag 37-3371-1332 
COMISSAO DE LICITAÇÃO 

  
GSM/GPRS, Índice de proteção IP65, 

software licenciado para coleta de dados 

RTK que permite a visualização do 
levantamento em tempo real, software 

em português; 
Manual de uso; 

Maleta de transporte para todos os 

equipamentos; 
2 baterias para receptor GPS Ll/LZ, 
carregador bivolt de bateria de receptor 
GPS L1/L2. Todos os softwares e 

equipamentos deverão ter suas licenças 
devidamente ativas para o uso. 

Treinamento para uso dos equipamentos 

no município do comprador e suporte 

..técnico gratuito por no mínimo 6 meses. 

Condições Geraisjr __ 

;A proppsta teráívalidade de 60 Ksessentggt-Ídiais;;ã-_pagrtigrda daqardeyabeptura ido pregãp. 
-«; ã ;, . . . . a - = . z  
4 1 

i 

Local e Data g 7 t_ 1 _ _ 

Nome Çe Assinatura da Licitanteksignatária) '. 

_Representante Legal l '  i ' 4 

i ir-nünl::   7  ~ 

1 

I - x u.. u 

4  q E 

a i, L s- 

r ' i 

i .  1 

í ' ' à 

i ã I 

o. ' 

:V132 ..r-.f. :Lian: 

';:~"l-'-5 r'-=."-!'3.*. weiioacjeaa de tãü ÍÉ-'$é“_-~*~:~Í="i¡'3: uma  u.':5'1›: .=..: raw-s::    
r x aii! íjçiãcnía;  x 



Serviço A Tõnomo de Água e Esgoto 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PRocEsso LICITATÓRIO N° 134/2017 

í OBJETO' Confrafaçõo de empresa especializada para a aqúísiçõo 'de 

Equipamentos de Tecnologia da Informação, Licença de Soffware e 
Anfivírus para aTender' os diversos setores do SAAE de Piumh MG. 

FORNECEDOR: 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA-EPP 

n' ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
CPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA-EPP 



 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

giretoria@saaegig_ mhi.com.br CNPJ: 231825161006110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

É: PoRTARlA - sAAE - PIUMHI n. 1312017 

DESIGNA PREGOEIRA PARA ATUAÇÃO NAS LICITAçOEs 
NAS MODALIDADES PREGÃO PRESENCIAL E 
ELETRONICO E PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO NO 

REGISTRO DE PREÇOS, NO PERIODO COMPREENDIDO 
ENTRE IvIARçO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017 E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

x. O Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi/MG, no uso de suas atribuições legais que lhe Confere a Resolução n. 
127/2016 de 7/7/2016 editada pelo Comitê Técnico e Administrativo do SAAE, com o 

Objetivo de implementar a modalidade de licitação do tipo _PREGÃO ELETRÔNICO E 
PRESENCIAL, bem como, PREGÃO ELETRONiCO E PRESENCIAL NO 

REGlSTRO DE PREÇOS, regulamentados pela legislação pertinente, 

 
RESOLVE: 

Art. 1°. Designar também para exercer as atribuições legais de 
Pregos-ira na realização de compras nas modalidades de licitação tipo PREGÃO : 

PRESENCIAL e ELETRÔNICO e PREGÃO_ PRESENCIAL e ELETRÔNICO no_ q REGISTRO de PREÇOS, a servidora Jaqueline Aparecida de Souza, por meio de 

disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente 
para o SAAE de Piumhi. 

Art. 2°. O Edital de cada Pregão indicará a Pregoeira que nele 
atuará, considerando que, por força das Portarias n. 05/2017 e 06/2017, esta 
Autarquia nomeou também a servidora Maria das Graças Ferreira Barros Gouiart 
para atuar como Pregoeira. 

Art. 3°. A equipe de apoio que assessorará a Pregoeira ora 
, . . NAI.. nomeada sera com osta elos se ulntes servidores: CONFERE com o ORIG¡ 

p p g se ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUUÀ. 

Maria Luciana Goulart de Castro PMMHL ?E HI' - És É_ Sónia Roseni Costa 

Ailton Francisco Figueiredo  



 

 easaeâ 
Serviço Autônomo de Água a Esgoto 

diretorIaQSaaeQIuEhLCGm,br CNPJ: 217818161000110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PIUMHIIMG -Telefax 37-3371-1332 

Art. 4°. As atribuições da Pregoeira e equipe de apoio são 
aquelas estabelecidas nas Portarias n. 05/2017 e 06/2017, sendo que deverão 
desempenhá-Ias concomitantemente como as atribuições de seus respectivos 
cargos públicos. 

Art. 5°. Esta_ Portaria terá vigência até 31 de dezembro de 2017. 

Art. 6°. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Piumhi-MG, 24 de fevereiro de 2017. 

Eng. ODÉCIO A SILVA MELO 
Diretor Executivo do SAAE 

É; CONFERE com o ORIGINAL 
iu- se ACHA ARQUIVADO NESTA 
' AUTARQUIA. 

CERTIFICAMOS PARA rms na cuupnrusnro 
A0 DISPOSTO no namo 22 o El RGÂNIGA 

MUNICIPAL aus PUBLIQUE! M0) 'g Jem 
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RESOLUÇÃO N' 114, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011. 

neeuumenrn o s 1° no ART. 2° DA LEI N' 10.520, n¡ 17 
na sumo os 2m. au¡ mu¡ no PREGÃO ro: MEIO DA 
urruução os ::causos na TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO s nÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

_ o Presidente do Comité Técnico e Administrativo do 
Serviço Autônomo de Água e Bgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela alinea "b", do Inciso Vl do art. 1° e do art. 36. do 
Regimento interno do Comitê Tégçnicoe Administrativo do SAAE e_. 

consipsunoo o disposto no §i 1° do art. 2°, da Lei 
Federal n°i0.520/02:" = ~   ~ a e 

COHSWERANDO, mais, a necessidade de promover o 
transparência ñscal. ;o ..interessei público¡ -a racionalização e. a1_ _agilidade dos 
processos administrativos para a aquisição de bens e serviços comuns pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG : 

¡CONSIDERANDQ ainda, _a_ necessidade de: .proporcionar 
a faciiitação do contro|e_..a ampiiaçãoda disputa' entre fornecedores. a 'redução 
de custos e a ceieridadíeina ;tramitação burocrática e. ainda. impiementar _uma 

moderna administração:.§_=_g_.“__ e ' _A  _ 'f _ à p_ _ 

consinsunno. também. a necessidade de adotar 
medidas que venham desempenhar reievante função _no processo _de 
aperfeiçoamento na gestão 'dessa instituição. ,resguardadosi_os' requisitos de 
segurançaeeticiéncia: ' - A  _À      _ 't__:_ '_ k'   u. O ÓÓútaÍñÉliÂNDO; oútrossirfi; 'a necessidade de adotar 
medidas que contribuam para a redução do déficit operacional: 

"--*iconstoeunoo, ñnairnente.'ggg§;g§s1§q% pgugiggqggl_ 
de recursos de' tecnologia da informação. se ACHA ARQUWADO NESTA 

_ e e _ AUTARQUIA.  
  

..    3". PIUMHI.   ' . a   
. e , _ ~_ . _Ari_ -i° .- Este Regulamento estabele ' a procedimentos reiativos ã licitação, na modalidade pregão. por me¡ o utiiização 

de recursos de tecnologia . da, .informação, denominada_ pregão» eletrônico. 
destinado ã aquisição, debens e serviços comuns do Servico Autônomo de Água e 

Esoto de P¡u_mhi-.MG.-»;quo|_quer que seja o vaiorestimado. 

f?  e  1 



Parágrafo Único - consideram-se bens e serviços comuns 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser concisa e 
objetivamente definidos no objeto do edital. em perfeita contonnidade com as 
especificações usuais praticadas no mercado. Principalmente quando se tratar de 
obras e serviços de engenharia em que se averiguar que o objeto não necessita de 
aferição técnica mais apurada: sendo considerado rotineiro e usual. apresentando 
identidade e caracteristica padronizada que se encontra disponível. a qualquer 

tempo, num mercado próprio. 

' Ari. 2° - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Piumhi-MG. a qualquer tempo. poderá proceder ao Pregão Eletrônico dos bens e 
serviços comuns. com vistas ao abastecimento do almoxarifado. assim como a 

manutençao dos serviços gerais. 

§ i° - O serviço Autonomo de Água e Esgoto de Piumhi- 
MG realizará os pregões eletrônicos por intermédio de Bolsas de Mercadorias. nos 
termos dos §§ 2° e 3° do art. 2° da Lei n° 10.520/02. 

' . )  -§ 2° Porn bortioioorgde- nproeõeâÇolotrohioos-os pessoas 
interessadas em contratar com o Serviço Autônomo de Água e Bgoto de Piumhi- 

MG deverão osior deVk-ÍQMQDIQ.;QFQQEDÇÍQQQS.RAMO.;C15:ÇQIretoIGS-:de :mercadorias 
associadas às Bolsas-le Mercadoriqs-,çonstantesedo edital. ~  ¡  z        :OÍÀ-»credenciamenton   de 
mercadorias devera _serreaiizado .em prazos fixados _no_ edital. - . o 

. _ :  Ã; _.,§ 'p ..A3 _ -  Os_ interessados 'i parÍiÇIQGÍÕÕJFÁ; aos  pregões 
eletrônicos porinterrtredlgjae corretora de mercadorias compradores para. em seu 
nome”, oferecer propostas; formular lances, negociar. recorrer e praticar os demais 

atos inerentes ao certame¡ o._ _ l 

'*   1  °f§ "'5°'“-"  corretora” _de mercadorias' é "responsável por 
todos os atos praticadosjpelot credenciado. em seu nome. 'no sisterriaeletrônico do  n , _ . -. - ' . . . 

a _   g. svrofenvio q:: proposta_ vincularó o seu: autora' todos 
as condiçõeseobrigaçoesiherentesjüqgeriatria. ° o ' " se   ' o " 

- .-§› 7° '. 0 rociiioofimãniosaão,iniofosãodoidirigidos?! 59's?! de 
Mercadorias. .para. canceiamentqnçiaí _senha dogrebfeseñtante _por_ :ele indicado, não 
elide o sua TSSPOQSSIÊÍÍÍEÉQÇÉQ..:Pelçã .qtos :praticados ooloriíorooonçlooo.roté o dio e 

hora dorespooñxo er9io§9lo-i-;-~;-:    :.   
g¡ Ari,.a°- Para os _efeitos _desta Resoiuçõo.~co_nsid_era-s_e:   rnétodosmde autenticação de acesso: recursos de 

tecnologia da informaçao que visam; garantir a autenticidade; Cia identiñoaçaoae 

quem está acessandougasa informaçoes ao. sistema ecadmammtogoesáwãàesjigo - - --   _ SEÀACHAÁRQ: IVA” 

sendo drsponrbrirzadasssa.    o. AUTARQÉA_ . . 

MHI.   Ç .  
 

H _._¡l_. 
P   



c. 

CNPJ: ¡BJBZSIEMGIID  - Teint: 37-3371-1331  
ii - recursos de criptografia: recursos que permitem 

escrever informações e dados em cifra ou em código. mediante o Uso de uma 
palavra chave secreta. de forma a permitir que apenas quem tem acesso a eia 

possa decifrar ou compreender esses dados e infonnações: 
Iii - sistema eletrônico: conjunto de programas i de 

computador Utilizando recursos de tecnologia da informação para autorizar rotinas 

e processos: 
iv - provedor: uma organização ou companhia que' 

prove serviços de armazenamento de dados. de desenvolvimento. de 
manutençao. de hospedagem, de acesso ao sistema eletrônico e a internet e a 
garantia de segurança e integridade de infonnações. dentre outros serviços: 

V - chave de identificação: conjunto de caracteres que 
identificam. individualmente, o usuário d_o sistema eletrônico: 

-Vi- -  'situaçao _na qua! os envolvidos 
com o sistema _eietronicopóssuerp “ou ipassem a_ possuir chavede _identificação e 
senha para acesso ao mesmo. caso necessario. 

a e .  -Vi|--§_:.ré9sic'.ió_: éáierid .  sendo: .o ésànçáénernicnai 

que compreendeumrqie detém kmdcrçidoae (1.9. PíumhirMG.: l   e  - ..  
h  n "  4°  ;Em Àconiformidadeücom que estabelece a Lei 

Complementar Federal ng 123, de_ i4 degezeigniaro .giegoosz- gstatutoijiaçionqiidc¡ 
Microempresa e da _Empresa dePequertçsPorie.. apresente artigo “dispõe sobre 
nonnas acerca da concessão' de tratamento diferenciado e simplificado 'para' as 
microempresas e empresas de pequeno porte nas iicitaçõ ' 13.395 qe§tm@müs 
aquisições de bens e serviços_ dgjàMEe. i  g __ _a  BÊÊHÀÊHA ARQUÍYÀÍÀ? NESTA 

_E N” LVL# l .mai. _ ..u .I ..  - ..   ;_;J§;J° -iíáarcibs nñs deisieiariigciimlqimmr' “    
de pequenopo Le'_s_qp;_as_aeti_gfiidas'nos termosdo art. _3° Federal n° 123. de i4 de 'dezembro d'e“2006; e '   §  çl-L O enquadramento como microempresa 'ou 
empresa de pequeno 'porte tdar-se-ã 'nas condições do Estatuto Nacional da 
Microempresa e Empresa-gde _Pequeno Porte.-instituido_ pela_ Lei _Compiernentar n° 
123, de i4 de. dezgempro-.ideçzqoó..em .especiaiquanto ao seu _drt, 3°jestando as 
mesmas aptas a _usufruir_do_tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 

daquela Lei Complementar. 
- . w- a~  *s--i - Aidentifiaaçõo das-microempresas ou empresas de 

pequeno porte na sessao público do pregão eletrônico só deve ocorrer após o 
encerramento dos lances-de modo a dificultar-a possibilidade de .coniuio ou fraude 
noprocedimento. t i . -~  ,_  .,  '   _ -  A. ›§~ 39 -l Para: ampliar ai' 'participações pequenas 
empresas do municipio# de #Piumhi-MG* e- da- regiao nas iicitações. o Serviço 
Autônomo de-ÁguafeiEsgoto 'de 'Piumhi-MG devera. sempre que possivel: 

3  

 
 



J 
(Ç 

l - Realizar aquisições de bens e serviços comuns 
destinadas exclusivamente ã participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações quando o valor não ultrapassar R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais): « 

Il - Na definição do obieto da contratação. não utilizar 
especificações que restrinjam. injustiticadamente. a participação das 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 4° - Por ocasião do. credenciamento a microempresa 
ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos beneficios estabelecidos 
na Lei Complementar Federal n° 123/06. devera apresentar: 

l - Comproyantede opção pelo SIMPLES obtido no sitio 

da Secretaria da Receita Federal; ' _ v  § 5° - Exigir-sei-ã da' microempresa e da empresa de 
pequeno porte, para ñnsde habilitação; apenaso seguinte: ' '“  

l- Quanto à habilitação jurídica: 

. _ c,  ai_  n »constitutivo e 'alterações subseqüentes da 
empresa, devidamenteregistrado no. órgão competente: _ r _ 

b) Cédula de identidade e CPF do responsavel pela 
empresa' '. ' o -ORlGlNAL 

_ _ o  :_. _  ç W ÊÊÊÉÊÍÊÀÊÊÉNADÓ NESTA 
li-Quantoãregulandade fiscal: AuTARütgçil m_ G . ...s . ' . . - i '  ' .  clcerildqo Cqnluntcserêiitvliac ° e M!    

fornecidos pela: °“' __  “' '  ,    "   -  - - " ' 
à l “(1.1) ReceitarFederal-*e :Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional: ..  . 

' ;E   Certidão Negativa expedida pela Secretaria da 
Fazenda do Estado da segegdo licitante: _ ..  _  

l u ' _l  c) Certidão' Negativa eipedida pela Fazenda Municipal 
ou pela Prefeitura Munlclpal__ga sede_ da licitante: 

n .di _Prova de situação regular perante_ o_ Fundo de 
Garantia do Tempo :de .serviço. FGTS (Lei 8.036 de 11.05.90); através da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS: 

a Je) Prova de situaçãonregular 'perante o instituto Nacional 
de seguridade social - INSS. através da apresentação da CND - Certidão Negativa 

deDébito. e . a _ ' .W , e 
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6° - Nas licitações em que participarem, as 
microempresas ou empresas de pequeno porte. deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal. 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 7° - Havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade ñscal. sera assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis. cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame. prorrogável por igual periodo. a criterio do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto. para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 
- § 8° - A declaração do vencedor de que trata o § 7° 

acontecera no momento imediatamente _posterior ã fase de habilitação. conforme 
estabelece o art. 4°. inciso XV. da Lei-n** 10.520. de 17 de julho de 2002. aguardando- 
se os prazos de regularização fisaalpara aaberiura da fase recursal. 

a  *isf9f  rrprçrjrodàsõo” do? arraial --ñriiavmosiíino s t7? _deverà 
sempre ser concedida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto quando requerida 
pelo licitante, a não ser .que exista urgência: narcontrataçãa; devidamente 
justificado. -  w  ._. _    e   _ -, 

z  A ..   «interposição de recurso contrata decisão 
que _declara o vencedor do 'certame nao suspenderó o prazo estabelecido no § 7° 

deste artigo. . . . e _, _ . 

É _" “ § i'i'"_- A não-reularização da documenjaçãegnojuprazo 
previsto no § 7°, implicará decadência do direita ã contratação. áelffitpteiulfzoidas 
sanções prevlstasmogartigo:atoa ,Lei ° 8.666."ldje'2l_“de: 'junho_j,de__ l?93,-Íse"ndo 
facultado ao . Servjçççjifjihgutanomo' ._ deaÁua_ ;eíÍÍEsQofo ;jcionvoaarç ' _asj licitantes 
remanescentes; na ordem ' de classiticação: para "a assinatura do* contratam: 'da 

ata de registra de preços. ou revogar a licitação. 

r 5 i2 -_ A_ rejg ;presença rñécfql fé." condição :indispensável 
aouda ataaearegistro depreços..  _   

para a assinatura do çfçõntrato' ' 

i3 -' 'Nas filicitações' dó * ass :menor preço. será 
assegurada. como critérlaade desempate. ipreferévncia de contratação para as 
microempresas e¡ empresas deapequenoTporte da municipio ou da região.  P2' '-  4 um...  *' .' *m   . 

l- Entende-se por empate aquelas situações em que as 
ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco porta-cento) superiores aquelas apresentadas pelas demais 
empresas. r-›  'l '  l e É l  1 - 

ll - O disposto no_ parágrafo acima somente se aplicará 
quando a melhor oferta-valida não tiver sido' apresenta lílñliicapreeeizmnm 

~ - - a _ A n ÊÊÊÊàWlÂ-Uaãmulvmoo NESTÀ' 
empresa de peauencrporle. 
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imediato bloqueio .de GCBSSO": 

Serviço Intima¡ do Agua e !que 
'L 1:; L:J1.'..CÍ'_2,:_.-.:' r_,-,L=_-'-- si:: ..H ÍÍÍ CNPJ:   IMS*)PIIQ Zon 5006,31¡ - &HD-ÍÚÉ-W -Tdlh¡37-3371-1332 

lll - A preferência de _que trato este parãrato será 

concedida da seguinte forma: 
a) Ocorrendo o empate. a microempresa ou empresa de 

pequeno porte do municipio ou da região melhor classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances. sob pena de preclusão: 

b) No hipótese da não contratação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte do municipio ou da região. com base na alinea "a", 
serão _convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação 
de empate. na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito. 

Art. 5°- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação peia 
internet. t  

_.§ 1° - A; utilização ciosirecursos de tecnologia da 
informação contemplará 'o .usa .dos e .recursos -de.;_-criptografia Ae de 
autenticação que assegurem” condições adequadas 'de :segurança em 

iodcs aseiovas daCmllpwrslifsíféãslelãregãelílsllêlilsa:;as..  c 
' '  '2° - O pregão eletrônico sera conduzido pelo órgão 

promotor da licitação. por ;nela de utilização de_  de, 1990959919_ _da 

informação própriospu_pgggcgrddside cooperação “féctiicajunto'gjt___'eijgéefirãs¡ _ y  
'g   *-' 'fodas *_quantosãparticipeínÉ “licitação na 

modalidade Pregão”"'têrn° * *dlreito-i-público- subletivo ã ñel observância do 
procedimento estabelecido nesta Resolução. podendo qualquer interessado 

acompanhar o seu desenvolvimento? desde' que nãoflntettira-delmodãiqperturbar 
ou impedira-realizaçãoídõs '-"'_l_:›'c'i|hos'.   ' ' * 

  . ' 7- 'serão previamente credenciados perante o 
nco a autoridade competen motor da 

i  ' É !RSÍQQÍSÉTGÊÀLQINAL 
.se. AcH-AEARQUIVADO _NESTA 

AUTARQLgÍA¡ 
;#5 t 1° - ° dcrpseunueí; _p  .     

de chave de: identificação e desenha, pessoal-e intraerivel _  _ ;a r ao sistema eletrônico.” -.  Í '- .  . É'  "r  ~ W 

  
provedor do sistema eletr _ A 

licitação. o preceito. os membros da equipe¡ de apoio. os" 

os licitantes que pariicipamtdo pregãoeletrônico; ' 

  
. g§ 2° - A chave de identificação e a senha poderão 

ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico. salvo 'quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou *em virtude de sua 'habilitação-perante o 
cadastro de fornecedores. ' ' ' i  t l z à 

s  :._sr..§Ê=3°ssi-sAsAperdc da.se§nhÓ;O|-i ..à quebra de sigilo 
deverão ser comunicadas .imediatamente aol provedor doesistema, para 

f. ' 6 
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o !que  
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§ 4° - O USO da senha de acesso pelo licitante é de 
sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha. ainda que por terceiros. 

§ 5° - O c Junto ao provedor do 
sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

Art. 7° - Cabêtú à autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eletrônico. ;fproyidenciar o  do 
pregoeiro e da respectiva equipeitdea~apoio designados para a condução do 
pregão. . ' Í  '°  ÍÍ] _ ._ .. Al . 

~ »e têwipatagrctast  ?Xi-*ãôtoriãcaeii*Eorhpetente. 
desinada de acordo com as atribuições previstas em lei. cabe: 

M  ;'_ãql'=e_igrvznin_ãfr'biãberlura,dia licitaÓCl.Ó':__Ç:f;_Ç   ç à  
l “ “si” “dêàiãndr i c: píregícàáírbl    .  x_.,¡ \4V, ... . -sr _ ¡ .- .--'.3_4\.Ir§.   

' - ›-V a -t._. l s 

“Iii - decidir os_ recursos contra _atos do pregoeiro e 
equipedeapoio: 't ^ " “' "  ' “ ' ' 

-  "í *IV - homologar-otresultadbisaci-licitação:e promover 
a celebração docontratb. '  --  CONFERE COM O ORlGWÉÊk 

_ Art. 8°- Çaberã ao pregoeiro: ãÊ?g'3-e%âsjt- Fu_- - 

" < ' - ~ 5'  '-- '- ~ 1  d' Íaítrr* 'i i     ___ .._.. W Jal-fi'. "Í. 
.. v." .ñví-¡Ígilf 

. "l --a aberturaieel exdmetdas-Ppiigpíãt - __  _ 

preços apresentadas por meio eletrônico: e ' ' a ' l  ' 

     
:ll- a adjudicação da proposto¡ dgejfmenor' preço: 

K lll-;Hrslelaborqçôo da ata: 

¡ÀIV - a condução dos trabalhos da equipeaeíapoio: 

V - o recebimento. o exame e a decisão sobre 

 7 

recursos; 



(g 

 
comp Anuncia:: dolgln e angulo ---  wwwaaqianhimnbr CNHHSJCZSIGINOIIO 

zaasoarqzzn-aanun-stm-ooopwsmma- ema-armas: 
    ,'.. ..tj-JJ 1 :;"- .:.-".' '- 

VI - o encaminhamento do processo devidamente 
instruído, após a adiudicaçõo, ã 7 autoridade superior, visando ã 

homologação e a contratação: - 

a VII - as demais atribuições previstas na Lei Federal n° 

10.520, de i7 de julho de 2002. 

Art. 9° - Caberá ao pregoeiro a abertura e exame 
dos propostas iniciais de preços apresentados por meio eletrônico e as 

demais atribuições previstas nos incisos abaixo. 

\Úi : 
ll - O.. recebimento das propostas de preços e da 

documentação de habiiitação: -' ' - 

_› lil - A analise-das propostas-de  oçseu exame e a 
classiticação das propostas: ' s " ” “ ' J    " o  o 

.i i 

' _lv --A condução dostprocedimentos; telaçtivos _aos lances 
e a escolha da .proposta. ou lance de menorpreçop . i e .r -  abertura dos envelopes de documentação de 

    
  

habilitação: g __ _ . 'tr   g3, =,  -,. _2___. .; .,._,' \_,"_.L, ,_  p_ -_ N.. ,Ú*'t! i2, -  w -- ..    ;Kills-fã adjudicação da proposta de menor ° ¡GiNAL 

csizilíêããiielsã 
»YIIwA elaboração deletei;  3 iuieãüiàtf? H i  r       ,.   "    

. o  .rlsçonçuçõildostrabalhos dd” 1 _ *   __-  lrecebimentano_,Tezçctmeçgjq parecer S0 e os recursos:  __ .e _ /  .. , .. _. . . 

ç H  o  x; , -j':"' O' “encaminhamento do' 'processoi' "devidamente 
instruído, após a"" adjudicação. ã autoridade competente para ñns de 

homologação. É, . .  - , . .. . i .. o e . 
.Ju _nv-rs  ”Art. 10 - O licitante sera responsavel por todas as 

transações que forem- efetuadas .. em seu-nome no,.sistema~ .eletrônico. 
assumindocomotirmes e- verdadeiras xsuasipropostas e lances. 

*Parágrafo n-iíinieb» -1- lnõumbirã :- aindaviãõ- = licitante 
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ticando responsavel_ pelo ônus decorrenteãda peltdgq _ge_ _negócios 
diante da inobservância de 'quaisquer mensagens 'emitidãspieldsistema ou 

de sua desconexão. _ _ 



(su) 

'sessão pública asian-ágeis 'élêtrífõnjcm.comffêiiiêííigbêãdddâ  

_.      *i"cxr.rzzs.m.umoouo 

?nçahaSnnraJu-Cemv-mB-mmIhlEHMG-Tdàxm-aan-HM 
Art. ll - A definição do objeto deve ser realizada de 

forma precisa. suficiente e clara. vedadas especificações que. por excessivas. 
irrelevantes ou desnecessárias. llmitem ou frustrem a competição ou a realização do 
fornecimento. devendo estar refletida no termo de referência. 

  

. Art. i2 - A sessão pública do pregão eletrônico será 
regida pelas regras especificadas no art. 49 da Lei Federal n° 10.520. de i7 de julho 

de 2002. e pelo seguinte: 
l - a convocação dos interessados sera efetuada por 

meio de publicação de aviso no Diário _Oficial . facuitatfvamente. por meios 

eletrônicos: 
ll - do aviso_ do Edital deverão constar o endereço 

eletrônico onde ocorrerá a sessão púgbllcapa data e hora de sua realização e a 
indicação de que o pregão sera igor meio de sistema eletrônico: 

p _ *lll-_é _todas-as _refeienclasvdjejtemgpg _no_ Edital, no aviso e 
durante a sessão pública ;bbsérvdkãb7o,b'ri§ãÍoriOmenteróíhotãiio..de Brasiliq-..DF - e. dessa forma. serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
aocertame:   -     l  ._   i . 

z¡ . . :l .-   &vs-licitantesxou'. seus e representantes. fiscais .deverão 

estar previcmentercrecalensledos»Jun?? ogáraàenroveslon í.. 
. ,e à! -l o .pertlciragsõn snsr-.prssiüo :caseiro-mn melo . do 

ÓÍQÍTGÇ-ão da. _sgmhg-«Í-íp. ?safira adro représehtdnte~ Ido». ilícitsntsi  subseqüente 
encaminhamento de; proposta de preçoerh data e horário 'previsto no Edital. 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico: 

t' Vl"?- Àokâncamzlnharneritoi.dá'  f_ sta o sistema 
eletrônico pressupõe:: pleno conhecimento' e 'atendimento  exigências " de 

habilitação previstas no Edital; 

, vu  harâzlç“prêviii°~lno meqltglzã-_llieíríáç-Ísíníçí-om a 
l . .ÍÍÍÍ 'Íciàtié preços 

recebidas e em iperfieitd consonância com as' especificações 'e' condições de 

fornecimento detalhadaspelo Edital: l . .. s, ,.  .  .  E . _ 

 
 

_ o    u . , _ , a o ,ààznáderqclo 
como primeiro lance a proposta inicial de menor valor apresentadaÍsei-ídoque; em 
seguida. os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. sendo. .o licitante _lmedlatamenteinformado do  recebimento 

e respectivorhorúriordelregistroevoloc-  - - r - 

 "a *viu í ::serasa íetapd  

“ IX -- os- licitantes ;poderão oferecer; lances sucgssivo? _ . 7 _ _ _ , . .. ~ _ G 
observados horário. fixado e as raras de-aceitaçao; ,. _,; _ .ÉÊÉÊÍÍEAÊÊKÉVA ÊÊ NÊÉÊÊ. 

;r   ..    -~    .-   _ ç 

x - só serão aceitos lances cujosjsgglargs t3 i 

ao último que tenha sido anteriormente relstrado no sistema: ' 

Â 



Â.) 

u 

. 'c' «m w 
x ;¡«'-¡Lt: ma., J-.'›'~¡_«:.¡«' 

x1 - não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 

Xll - durante o transcurso da sessão pública. os licitantes 
serão informados. em tempo real. do valor do menor lance registrado que tenha 
sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do 

lance: 

xlll - a etapa de lances da sessão pública. prevista em 
Edital. sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances. emitido 
pelo sistema eletrônico aos licitantes. após o que transcotreró periodo de tempo de 
até trinta minutos, aleatoriamente detenninado também pelo sistema eletrônico. 
findo _o qual sera automaticamente encerrada a recepção de tances: 

XIV -go  anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerrariientoêla 'etapa de lances da sessao pública ou. 
quando tor a caso, após¡ negociaçãoe *decisãjajpelo _pregoeiro acerca da 
aceitaçãodolancedetmenorrvaiór:' o '       l -”    _- 

XV - altemattvamente ao disposto no inciso anterior, 
podera ser previsto em Editalo encerramento-§<:..s§ssõo;pública .par “decisão do 
pregoeiro. :mediante..o_encctmrntacmentotde . amenities fechamarttcrimínente dos 
lances e subseqüente transcurso do prazo detrinta minutos. findo “e qua! sera 

°“°e"°d°°T°°°P9Õ° dfttlsiliçâftês»     ..;,.;,._;  __.É_Í§;;'-_:,  › " l ~ 

_É  ', 'ÍÍXVI \--' comoArêãuiàitõ.LrààtãÍaaêálébtàçêétñét.Çéhtràióà Í° 
vencedor devera apresentar' ::eticamente ofigihal oufcópiaautenticàda: A'   

«QQ/li ;eo iniefteêã? do licitante ,erninterpor recurso devera 
ser manifestado., ,é _gtrgyâà__.gq_üsistgmg__ 'eletrãnloag iirneqratamjejnte; após. ._ o 
enceffümenid dt? 'Í ,f§§_iej_í_COr1t_ipetitiva“ “dojtgaueggiigcre ^ _o 

encaminhamento de 'frttlerricriai ;e “contra-razõestsíetçàffacultaclaia :ütiligcgção 'de 
endereço eletrônico "ndg Iriterrtetlroüs fdx .previarttfenh _Íçglívulgaçtas"j'je7rtt" Edital; "com 
posterior encaminhamentodo "original. observado o prazo de trésdias; 

e _e Íx__\_lill -encerrada a etapa de lanoesda .sessão-pública. o 
licitante detentoràda .melhor ,oferta devera- comprovar; rio'  :ef 'endereço 
estabelecidos no_ Edital, çalvsituaçãg de regularidade naforma dos  28 a 31 da Lei 
Federal n° 8.666. de 21 de' iunho de 1993, podendo esta comprovação dar-se 
mediante encaminhamento da documentação _via_ .fox. 90m posterior 
encaminhamento do originalou copia autenticada. observados _os prazos legais 
pertinentes: . . c. ,. -: ,   ' e › . - - 

.   XlX_-,_-~,nas situações em que o Edital tenha previsto 
requisitos de habilitação não compreendidos peta regularidade perante o Cadastro 
de Fornecedores, o licitante. devera apresentar. imediatamente. cópia da 
documentação necessaria, -tpor meiode tax, .com .posterior 'encaminhamento do 
original ou cópia autenticada. observados as prazos t? ont-wo ORIGiNAL 

. z_ _ _  _ ç _Augrslxéaáunãlcturvnao NESTA 
- .  HI   '__Í'PIUiin+íI. f __    
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XX - a indicação do lance vencedor. a classificação dos 
iances apresentados e demais informações relativas a sessão pública do preão 
constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. 

Art. i3 - se a proposta ou o lance de menor valor não for 
aceitável, ou se o licitante desatender as exigências habiiitatórias, o pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo ã sua habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

Parágrafo único - Na situação a que se refere acima, o 
pregoeiro podera negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

_ Art. ..i4 - constatado o atendimento das exigências 
fixadas no edital, o licitante sera; decigrado- vencedor sendo-the adjudicado o 
objeto do certame.   '~  

Att, i5  declaração faisa- relativa ao cumprimento dos 
requisitos de habiiitação;.rrefer_ida ano. inciso do-ait, i2, dooecreto n' 4.336/06, 
sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal n° 10.520, de i7 de julho de 

.. e , Art. i6 - ,Nocaso de- desconexão com o pregoeiro, no 
decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônica podera 
permanecer acessivel eeeiicltantes. pereseizeçepiçâe-.des :Jencesnreiemendo- e 
pregoeiro. quando pqssfvei- sue .setuççõe, .s. ereiuíze, dos .atos 
realizados. ._ . .       »i  -.  

_ d   .úniççrgiÍ-Ã igidescorutexão' por 
tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será suspensa e tera reinicio 
somente após comunicação expressaàgospartícipantes. p_     _ 

'  "ÃñÍigu7 '-' Àipltcarnise." 'no qúe coabier, as 'disposições da 
Leis n° 8.666, de 2i de junhode 1.993 e i0.520, ,de i7 de Juiho_ de    . __ . 

i "  ta”. i :Éstaiáeisoioçãoentra iemíhfgierha &até; as sua 
publicação. 

CQNFEBE,:G0M,:0 «O-RIGINAL 
SE ACHA' ARQUIVADO NESTA AUTARQUIA.. _ 

i É 'Í   e¡úÊ§iá¡ÀMa,-“oã deioiütübra de :im '.. p¡ e 

' PiUMI-ii; _lã 
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RESOLUÇÃO H° 116, DE 02 DE MAIO DE 2012. 

ALTERA msrosmvos DA RBOLUÇÃO N° 114. DE 03 DE 
OUTUBRO DE 2011. QUE REGULAMENTA O § 1° DO ART. 2° 
DA LE¡ N° 10.520, D517 n¡ ;uu-ro n: 2002 E DÁ oumns 

PROVIDÊNCIAS. 

_ O Presidente do Comitê Técnico e Administrativo do 
_Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Piumhi-MG. no uso de suas atribuições q legais. que lhe são conferidas pela alinea "b". do Inciso Vl do art. 1° e do art. 36. do 
Regimento Interno do Comitê Técnico e Administrativo do SAAE e. 

CONSIDERANDO o principio da economicidade impõe a 
adoção da soluçao mais conveniente e eficiente sobre o ponto de vista da gestão 
dos recursos públicos. porquanto toda atividade administrativa envolve uma 
relaçao sujeitóvet a enfoque de custo-beneficio: 

CONSlDElIANDO. finalmente. a necessidade da 
'promoção do desenvolvimento econômico e social. CONFERE COM O ORlGINAL 

SE ACHA ARQUIVADO NESTA 

391W¡ AuTARQLgA. 
PIUMHI, 

› _ m1,? - Os parágrafos 1° ao 7° do crf_ 2° 9,e,.' ; _ e  
1 i4, de 03 de outubro de 2011. passam a vigorar com a seguinte redação: . 

 
"Art. 2° ................................... .Ç ...............................................................  
"§ i° - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG 
podera utilizar sistema de pregão eletrônico próprio ou de 
terceiros. 

§ 2° - Para participar de pregões eletrônicos os licitantes 
interessados em contratar com o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Piumhi-MG deverão estar devidamente cadastrados 
junto ao sistema de pregão eletrônico próprio do sAAE-PlUMHl ou 
de terceiros constantes do editai. 

§ 3° - O cadastramento junto ao sistema de pregão eletrônico 
próprio do SAAE-PlUMHl ou de terceiros deverá ser realizado em 
prazos fixados no edital. 

§ 4° - Os interessados participarão dos pregões eletrônicos via 
home broker. podendo ofertar propostas, formular lances 

% 1 

V 
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negociar, recorrer e praticar os demais atos inerentes ao 
certame. 

§ 5° - O licitante é responsável por todos os atos praticados no 
sistema eletrônico do pregão. 

§ 6° - O envio da proposta vincularã o licitante a todas as 
condições e obrigações inerentes ao certame. 

§ 7° - A utilização por parte do SAAE Piumhi-MG de sistema de 
pregão eletrônico de terceiros habilita o provedor do sistema a 
ajustar com o licitante os serviços pela utilização de recursos de 
tecnologia da informação. nos termos do inciso lil do art. 5° da Lei 
n° 10.520/02." 

Art. 2° - O inciso VI do art. 3° da Resolução n” 114. de O3 

de outubro de 2011. passa a vigorar com a seguinte redação: 

¡ÍMO  O C I I I O I I | I C I I D I U I l U O U ta¡ U n I I i I n l u I O O J I D I C I D O C l Q U I I U U I I D I I I n O I I I I l I C Q I C C D O O C I D I U I O I U C C r I I D I I I U O U - - - na., 

"Vl - cadastramento: situação na qual os envolvidos com o 
sistema eletrônico possuem ou passem a possuir chave de 
identiticaçõo e senha para acesso ao mesmo. caso necessario." 

Ari. 3° - O parágrafo 4° do art. 4° da Resolução n° i 14, de 
'03 de outubro de 201 i, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 4° " I _ U I I I I O O I I l C I I I I U I | U O U I C I U I I I I I A I I ¡ U I ¡ C U I l 1 C U I I I I I O D U U I l I I I l I IIS¡ I O I I l I l I I I C O I I I I C I I C I I C C I I I I I I I I I I OI 

"§ 4° - Por ocasião do cadastramento, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 
beneficios estabelecidos na Lei Complementar Federal n° 123/06, 
deverá apresentam" 

uuuuuuuuuuuuuuuu uno-nnu.-:nanuo-cnoounruuoopconapn::inaugurou-uu¡uu-¡udaondrtononouunnnnt-Innnunnuun 

Alt. 4° - Os parágrafos 1°. 2°. 5° e caput do art. 6° da 
Resolução n° H4. de 03 de outubro de 2011, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 6° ê Serão previamente cadastrados perante o provedor do 
sistema eletrônico a autoridade competente do órgão promotor 
da licitação, o pregoeiro, os membros. da equipe de apoio, os 
operadores do sistema e os licitantes que participam do pregão 
eletrônico." 

“§ i° - O cadastramento dar-se-ã pela atribuição de .chave 
de identificação e de senha. pessoal e intransfenvel, para 
acesso ao sistema eletrônico. CONFERE COM o ORlGINAL se ACHA AR 

AUTARQUIALQUÍVADO NESTA 
Pi i H . 

PlUMHI, Â ,l 2 
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§ 2° - A chave de identificação e a senha poderão' ser 
g utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do cadastrado. 

§ 5° - O cadastramento junto ao provedor do sistema 
implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico." 

Art. 5° - O caput do art. 7° da Resolução n° l 14, de 03 de 
outubro de 201 I, passa a vigorar com o seguinte redação: 

"Art. 7° - Caberá à autoridade competente do órgão 
promotor do pregão eletrônico, providenciar o 
cadastramento do pregoeiro e da respectiva equipe de 
apoio designados para a condução do pregão." 

Art. 6° - O inciso V do art. 8° da Resolução n° l 14, de 03 
de outubro de 201 i, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8° - ............................................................................................... .." 

“V - o juizo de admissibilidade e o recebimento de 
recursos" 

Art. 7° - Os incisos l e IX do art. 9° da Resolução n° l 14. de 
O3 de outubro-de 201 i. passam a vigorar com a seguinte redagÊWFERE com o onsolmAL 

' se ACHA ARQUNADO NESTA 

 "Art. 9°- .........................................................  ta¡ . 

PIUMH!, .   _.- 

"l-O cadastramento dos interessados: - o  uuuu _. _  - 

i e ;SEI  'à' 
Art. 8° - Os incisos I, X. Xl. XIV e XVI do art. 12 da 

Resolução n° H4, de 03 de outubro de 201 1. passam a vigorarcom a seguinte 
redação: 

"Art i2 " U .- U I I U O I U Q D C I I I O I I l I I l O I O C I I C O U U 1 O I I I I U I 1 I I l 1 U U U I O I I I D I | I U I I U I n - I I I I I U P U U I I O I I I I I I I I I I C O I I I I I D I I I I II 

"l - a convocação dos interessados será efetuada por meiode 
publicação de aviso na imprensa Oficial, tacultativamente. por 
meios eletrônicos; 

ll 
--------- GUGU-nn¡I-Un-cotollolo-CUQIIIIn¡nocao¡I¡anulouIlnull¡llololIICIIntlllllnnd-lcconnnlndntool-ua¡ quoooo¡ 

lv - os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente cadastrados junto ao provedor do sistema: 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn no 
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X - o sistema apenas aceifa iances cujos valores forem inferiores 
ao úifimo que fenha sido anferiormenfe registrado: 

Xi - o sistema não aceita dois ou mais lances de mesmo vaior. 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar: 
u 

oooooooooooooooooooooooo au¡-nunnas.:nuno-uu..:naun-naun:unun-aununo...”uuuuugu..." 
!F 

XIV - o sisfema anunciará aufomaticamenfe o iicitanfe vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou. quando for o caso. após negociação e» 

decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor 
votar, 

II 
ao uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu UUIOICIIIOIIII ccccccc u¡ n n n o ¡ u n ¡ n n ¡ n u - n n u - ¡ n uno-nu 

XVI - como requisifo para a celebração do contrato 'ou afa de 
registro de preços, a vencedor do cerfame deverá apresenfar o 
documento original ou cópia autenticada.” 

Art. 9° - Bia Resolução entra em vigor na dafa de sua 
publicação. 

Piumhi-MG. 02 de maio de 2012. 

_ Presidente do Comífê Técnico e Adminísfrafivo do SAAE 

causem; com o ORJGINAL 
se ACHA ARQUIVADO NESTA 
AUTARQUIA. 

Pl ° 
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LEI COMPLEMENTAR N° 2512010 

Institui o. Estatuto Municipal' da 
Microempresa, da Empresa de Pequeno 
Porte' e do Micro Enlpreendedor Individual 
e dá outras providências 

A Câmara_ Municipal de 'Piumhi aprovou e eu, Prefeito_ Municipal, sanciono 

a seguinteLei: ' ' ' n u ' ' 

CAPÍTULO¡ _ ' e  . 

DA INSTITUIÇÃO no ESTATUTO MUNICIPAL DA NIICRQEMPRESA, DA' E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DQMICRO EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL r E i E 

_  1°. Esta ÍBÍ  O Estatuto   ?Empresajde 
pequedeeene e de Micro Empreendedor  no andei' edóFMuxiiciñfio à; pímg- 
Minie Gerais, cujo objetivo e estabelecer *meramente le :de ¡eexaieàdàferedeiedzsfke 

favorecido": como um dos instrumentos. 'prewpulsoreeide  iivblvieaenfço econômico e_ 

social deste município nos termos da Lei Complementar rfTZS, de= 14 de _dezembro de 
2006 e da Lei Complementar 11° 12s. de 19 de dezembro de 2o s. ' ' 

 

a À  1°. O tratamento eepecífico à  iehBxizex-eàuàidg 
Porte encontra-se fundado noarr_ 179 daConstitLúção  - _  _ ' _ ' n ' 

, § 2°. O tratamento especiñco ao Micro  Individiial, enconmpse 

fundado na Lei Complementar n” 12s, de 19 de dezembrode 2003. 

Art. 2°. Beneñeiam-se desta 1e'i“'as _ Pessoas_ .Ixnítiicaàígí  como 

Microempresa, Empresa. de Pequeno Porte e  acorda 

com os parâmetros legais estabelecidos nas legislações de âmbito nacional e estadual, 

ressalvando-se asvedações, restrições econdicionantes  ' ' ' 'n i'  ' ' 

/    
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CNPJ# 16.781 .34610001-04 . 

Parágrafo único. Serão observadas_ as regulamentações do Comitê Gestor do 

ado ao _Ministério da Fazenda, Fórum Permanente das 

do Comitê para Gestão da BBDESIM, 

Comércio Exterior. 

Simples Nacional, vincul 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e 

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e _ 

das nesta lei prevalecerão sobre as demais 

cípio, para fins de aplicação _exclusivamente à 

Micro Empreendedor-Individual." _ 

Art. 3°. As disposições estabeleei 

legislações e regulamentos vigentes no Muní 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao 

Art. 4°. Todos os órgãos vinculados-à Administração Pública' incluindo 
as empresas, as aútarquías e fundações, deverão incorpore: ern_  procedimeritos, 

instumentos de_ ajuste públicos, convênios, centrado e años,    çouber, _o 

tratamento diferenciado e. facilitador_ à lvlicroempresa. Empresa Pnorteie_-.zao 

Micro Empreendedoríndividual. ' ' ' '   ~  É  ~  a 

I __ . CAPÍTULO IL_ e o z _ __   ¡. 

DA CLASSIFICAÇÃO DA MCRQEMPRESA. .EmnEsA DE ?EQUÉNQKPQRTE 
. a ameno EMPREENDEDOR     

l 
_ _  5°. É  Mcroempresa ou Empresa  

empresária. a. sociedade simples e o empresário a 

-  4.13.15;  a .e 

Mercantis 'ou no Registro com¡ de Pessoa Jurxeieayeeefeene' e esse: quêiee eñquadrgm 

estaleeiecidos  çemeiemgnms nos parâmetros técnicos, econômicos e contábeis 

ri** 12312006 e n° 128/2008 e nos regulamentos pelas .instãpoiasídesciítaswño an_ 

2° cia-Lei Complernemei' e». 123/2006. 

Art. as.” É, considerado Micro  .d r  a  se 

refere o art. 966, da Lei n° 10.405 de 1o de Janeiro de 2002, :do Código Civil e e, 

estabelecido pela Lei Complementar n° 128 , de 19 de dezembro 'de 2008. 

- Seção i1  
Do Apoíoao Empreendedor 
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. ess-ssa  sesíeésde 

e suéeseeferééátsf-*õáidaieeíraem n° 
10.405 -de 1o de  de 2002, devidameme  Í7Êgn§§geas 
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Art. 7°. Com o objetivo de orientar, facilitar e simpliñcar os procedimentos para 

os empreendedores, visando o registro de empresas no municipio', deverá ser criada a 

“Casa do Empreendedor", em. parceria corn as entidades civis de apoio ao Comércio, 

Indústria, Agronegócios e Serviços, mediante convênio, devidamente aparelhada com 

equipamentos interligados ao sistema de infonnatica da  Municipal de Piumhi as 

seguintes finalidades' l 

I - concentrar o atendimento ao público no que se refere as orientações 

necessárias à abertura, regularização ñscal e tributária e baixa de  no _municípim 

inclusive aquelas _que envolvam órgãos de- ounas    a: .evitar a 

duplicidade de exigénciase garantir ::linearidade e agilidade  processor perspectiva' 
dousuario; ' ' "    í  

II - informar ao _empresário todas as exigências legais a serem  nas 

esferas municipal, estadual e federal, para abertura, funcionamento e   empresa; 

III - disponibüizarao empresário todas as_   cine  _rnesmo se 

certiñque, antes de iniciar o processo de  de   'rggu-:lçaes 
relativas às suas escolhas quanto ao tipo de negócio, zonearnentoe   :qne-'ciiz 

“M, _!ff1›«l›:'i: . _ ”.¡:_| 

respeito a hornonímia; 

- IV; disponibilizar' ° em-rneios eletrônicos eae comunicação' -    ,;ç=o~ies 

necessárias'. à emissão da certidão de zoneamento, inscrição municipal -e alvará de 

funcionamento, mantendo-asattaalizadas; a , l a a :.    ' 

V + disponibilizar referências _ou atendimento-consultivo e 

demais-interessados em informações de   mercadoçi": ei"'ld""g'iea, 'gestão “de 

-pessoaseproduçãfiif n i'   "    
VI- - disponibilinr informações atualizadas sobre os  _tipos de negócios 

instaladosnomunicipio;  -  : .a _.  
VII - disponibilizar informações  sobre.  'da 51-5510 pega 

541303111131833. Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor  ' ' 

v _ ' 3 "gh-za, - i '   - . 'e    
III (ltsponlb as informações e meros necessários  qpgççsusoíeçia 

rcroempresa. Empresa de Pequeno Porte e do  Emp1teegdgd0r_@nd¡“dua1_d0 

   
Tel.: (37)   
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.município aos Programas de Compras Governamentais no .âmbito municipal, estadual e 

federal; 

IX -oferecer infra-estrutura adequada para todas as atividades _descritas neste 

artigo, incluindo c acesso àulntemct pelos usuários; 

§ 19-' Na hipótese de indeferimento do alvará ou inscrição municipal o empresário 

será informado sobre os 'fundamentos do indeferimento c receberá orientação para 

regularização de sua situação, de acordo com as exigências legais. 

§ 29* Para a consecução dos objetivos da. Casa do Empreendedor, a Administração 

Municipal poderá firmar parceria com outras  congenerearvisando oferecer 

orientação sobre empreendedorismo de negócios e de' base   do 

empreendedor, abertura. funcionamento c encerramento de   .pianos 

'de negócios, linhas de crédito, associativismo, cooperativio e  
incentivos oferecidos no Município'. l - n l i 

X - Os requisitos de segurança sanitária, metrológica, 'controle ambiental c' 

prevenção contra incêndios,  alçada do município. para_ os ñns  e legalização 

da Itdicroempresa, Empresa, de 'Pequeno Porte e' do a Micro Empreendedor- Izidividuai, 

quando [souber, deverão ser' simpliñcados, 'racionalizados e uniformizados pelos órgãos 
envolvidos na abertura e 'baixa destas empresas, no âmbito de suas competências; a  _.  3 

._ cAríTULom¡  _. ; 

no espasmo SINCRONIZADO a ENTRADA ÚNICA DEDOCUMENTQS_ 

p Art. 3°. A  Pública Municipal @prego pág-pás 
de implantação de sistema de informatica deverá iniciar e'    
aderir_ efetivamente ao Cadastro Sincronizado Nacional (cassino, :idéias clima óbjeave 

a simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, '  Íe l baixa de 
empresas. ' ' i ' n 

Art. 9°. Todos os órgãos públicos  envolvidos noprocesso  ;bo .di. jm a 

baixa de empresas observarão a unicidade do processo de 'registro  pá, 
tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos  órgiãos de ouuas 

J 

cap 37925-000 - Piumhi - r d* 

o Tel.: (37) 3371-9950 
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.esferas envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e 

integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a 

linearidade do processo, da perspectiva do usuário. 

Art. 10. A Administração Pública Municipal criará um banco de dados com 

informações, orientações e instrumentos à disposição dos usuários, de forma presencial e 

pela rede mundial de computadores, ?de forma integrada e consolidada que permitam 

' pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição. alteração e baixa de empresas, de e 

_modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade 

doregistroouinsorição. _ __    _z_ _  11. A Adminisuação Municipal ' adotará desmente  due 

_  abrange '_ er todas as taxas referentes a micro empresas.  e 
i aplicando' -se no que souber aos micro empreendedores individuais,  z '  " *u  d' 

Art. 12. A  :Mimicipal  o  _residencial _de 

estabelecimentos comerciais ou de prestação ::de _seryiços cujas  _de 

acordo com as normasivigentes. 

__ AI-t. 13. A baixa não. impede que posteriormente, _sejam_ lançados ou 'cobrados 

impostos, conu-ibuições' e” respectivas penalidades,  'Igiinpliési iai; e de 

recolhimento ou da prática; comprovada e apurada em processo ou  
de outras irregularidades -praticadas pelos  'pelas e* empresas 

de pequeno porte e por. _seus sócios ou adminisu-edores¡ reputandogseFcõrnó éoigidgriiggnehte 

responsáveis, em qualquer das hipóteses referidas neste  _os titiiiàties, “igígs 
administradores do período de ocorrência dos respectivos_ fatos geradores ou em periodos  _ _ -_ _ _ _¡_ ___íj_ 

' Parágrafo  Os titulares ou sócios   soiidariainente-iiesponnsáveis 

pelos tributos ou contribuições que não tenham sido pagos ou “resumidos, 'inclusive muita . 

de mora ou de ofícios, conforme o caso, e juros de mora. 

_ _ Art. 14. Estão excluídas dos incentivos fiscais previstos nestãÍ-Ieias: empresas que 
possuem filiais em funcionamento fora do Estado de Minas Gerais. 'i 
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a CAPÍTULO IV 
no REGISTRO 1: LEGALIZAÇÃO 

Seção I 
Do Licenciamento 

Art. 15. o exercicio de atividade nao residencial dependerá de prévio 

licenciamento. 

Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida deverá estar em conformidade 

com os termos do documento de licenciamento, dentre eles os referentes ao uso licenciado, 

à área ocupada e às restrições especificas. 

 Art. 16. 0 licenciamento será feito mediante: 

I - requerimento da parte interessada; 

II - apresentação dos' - documentos necessários à instrução do 'processo 

administrativo a serem definidos através de decreto; 

III - análise dos órgãos competentes¡ p. d. N 'A 

eIV - pagamento das taxas exigidas na legislação municipal. 

% Art. 17. O requerimento de licenciamento será examinado _pela Secretaria da 

Fazendaf e demais .secretarias-quando necessário. i " '  “  ' _- e * o 

Art. n18. O prazo para deliberação sobre o licenciamento requerido, contado a partir 

da data de apresentação da documentação exigida¡ será de 1o (dez) dias.    _ __ .. f ¡ 

Art._19. o documento de licenciamento terá vendedeide 1;' (una). end§p°a§ng°.._ge, 

renovado sucessivamente, por igual período, desde que: 

I -- sejam mantidas as condições para o. iicenciamento inicial# - Í - 

e II - .as normas da legislação especíñca não  sido alteradas; ' 

III - não conuarie interesse público; - i ' ' 

IV - seja comprovado o pagamento  taxas cortesoondentes." ' 

Art. 20. A atividades ser desenvoivida na propriedade púbijca ou privada deverá 

estar em conformidade room as normas 'Previstaiswno Código [de Posturas do 'Município e 

demais legislações vigentes. - ' - _ - 
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Parágrafo único. A atividade a ser desenvolvida nos logradouros públicos ficará 

condicionada à autorização prévia do Municipio. 

Art. 21. Poderá ser concedido Alvará de localização e ñmoionamento para os 

empreendimentos em domicilio residencial, desde que as atividades estejam de acordo com 

a legislação vigente e o requerimento seja aprovado. 

Parágrafo único. 0 titular de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual que optar pelo funcionamento de sua empresa em sua residência 

não poderá impedir a ação ñscal do Poder Público em sua sede, desde que efetuada nos 

termos daiegisiação pertinente. _ _ _ E; í - _ ' 

Art. 22. A Administração Pública Municipal  .às   esteiras; 

necessária, sendo obrigatórias as consideradas -de alto risco, tio 
município. a  ~-   ' *   

§ 1°. Consideranr-_se atividades .de 8110 59°** “Wings que. meio 
amsieneemanipulamouuaüzemz * i   't   f ' 

I - produtos explosivos; 

II- gases; _ _ _ _ _ 

_III '- substâncias sujeitas à combustão espontânea ou emita gases inflamáveis em 

contato com água; _i 

IV -n iiquidos armas massive-s; 
V ¡- substâncias altamente oxidantes, oorrosivas, tóiricase/.on _ 

VI - :materiais radioativos. 

§ 2°. Serão também vistoriadas- as atividades  :_jiscaxgoaa_g,~~cujbs 

resíduos sólidos, líquidos e gasosos, mídos, vibrações, ernanaçõeseraiiiaçõeÊ-qúé-pósgan¡ 

causar perigo à saúde, ao bem estar, à segurança das pessoas e impactar no trânsito: 

Art. 23. Deverão ser añxados no estabelecimento onde  a' agividade; 'em 
-local e posição de imediata visibilidade: - 5 

I - alvará de funcionamento ; 

4 
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wifi?? 

II - cartaz com o número do telefone dos órgãos de defesa do consumidor e da 

Ordem Econômica; 
do telefone do órgão de defesa da saúde pública,  III - cartaz com o numero' 

considerada a natureza da atividade. 
confonne exigência no regulamen , 

Seção II 
Do Alvará Digital 

J Art. 24. Deverá ser criado o Alvará. Digital.  pela, ¡gç ;alvará 

de funcionamento, por meio digital, para atividades  no  
de Piumhi. e .     'g í i d' o   “ 

Parágrafo único. Para as atividades em inicio de funcionamenioÍ o    
Alvará Digital  ser precedido pela expedição do formulário de_  prévia para 

ñns de localização, devidamente deferido pelo órgão competente do 'mimicípiõl n 'L ' 'i 

Art. 25. A atividade poderá ser licenciada anavésrlos seguintesítiposdg alvarás; 

. ~' _5' !mM-r t"-*<.- 11H- ': r .._ _ . 

. . . ¡~ . '”  7-9 .<_-."- _'_'!'§;:¡'?_'2 _q_ “ir-uai 3,.. .- , 

#I - Alvará Provisório 

II- -- Alvará Definitivo 

r” ' - : 'i.'À~"“ n  w v Iluln- -. .JH. _. 

o _ !IL-Alvará Especial 

§ ln Entende-se por Alvará Provisório _aqoele concedido às_ empresas até que 
regudariaem a documentação definitiva, conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

ência de 03 (três)  competente; com o prazo de vig 
Período. uma única vez, mediante pedido  _de  algtgàdade. 

'gsqpjx- em.. m. um 1. 

competente. 

§ 2° Entende-se por Alvará Definitivo aquele  _gmpgshas _que 

atenderem todos os requisitos estabelecidos, com .prazo de validade dçñjjdo Ínesga lei_  
§ 3° Entende-se por Alvará Especial": aqueles não deñnicões 

anteriores, visando licenciar atividades atípicas. S333 POTNOÍÍVOS' de tempo de duração 

í  
'localização ou atividade. _  
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-às atividades dos I '- o Poder Público Municipal poderá impor restrições 

público, mediante estabelecimentos com Alvará Provisório, no resgumdo do interesse 

fundamentação normativa e vistoria; 

que preferir encaminhar por conta  o registro da sua 

públicas poderá faze-lo e retornar à Casado Empreendedor 

apenas para solicitar a obtenção do Alvará, Inscrição Municipal e autorização  emissão 

II - o Empresário 

empresa nas demais esferas 

de Nota Fiscal. 

Seção III _ 

Da Anulação e Cnssaçio do Alvará 

Art. 26. 0 Alvará   e Funcionamento    . 

I - for expedido com inobservância de preceitos legais _e  ç: 

II - ficar comprovada a falsidade ouinexaxidão de   
Art. 27. O Aivará de localização e 

r -_ for exercida atividade diversa daquela  
II #forem infringidas quaisquer disposições    ou 

Funcionamento será  quando: i~ r -› 
“.¡__'. .“' . '::""E , 

~ '.-.›:-.-5_.  
se o ñmcionamento 'do estabelecimento cansar danos, prejuizonou puseram 
risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde, a integridade física da 

vizinhança ou da coletividade; 

' III -- ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais; 

h IV - for constatada irregularidade não passível   
V - for verificadas falta de recoihimento das taxas dealicençarde localização e 

fimcionamento. _ _ . 

ç VI - a atividade não estiver em 'conformidade com; os terniqsido ;documento- de 

licenciamento, dentre-eles os referentes ao uso_ licenciado, à área   àsçirestrições 

4 
especificas. _ 

VH-eXPiI'ãr<›prazo.deva1idad . 

0Jh._4 _uk 
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Seção IV 
Do Registro do Micro Empreendedor Individual 

 n Art. 28. O processo de registro do Micro Empreendedor Individual deverá ter  trâmite especial, opcional para o empreendedor na forma a ser disciplinada pelo Comitê  para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de  Empresas e Negócios. (Lei Complementar federal n°'123/2008, art. 4°, §§ 1° a 3° incluido  e na redação da Lei Complementar Federal n° 128/2008).  ñ § 1°. O Órgão municipal que acolher o pedido de registro do Micro Empreendedor 
Individual deverá  formulários com os requisitos    anieos da 

Lei n° 10.405, de_ 11o de janeiro _de 2002 _ codigo' Civil,   oe- 

requerimentos originais ao: órgão de registro do comércio, ou"   Írmoiip; 

eletrônico, para efeito ae inscrição, na forma a ser disciplinada pelo Comiiê para-Gestão da 

Rede Nacional para a Simplificação do  e da Legalízaãao de Empresas je Negócios. 

§ 2°. Ficam reduzidos a O (zero) os valores :referentes .a taxas, emolumentos' e 

demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará., à. licença, e aos 

demaisitens relativos ao disposto neste artigo; - ' r  A e - -_ ;--=5Ê~'-':g=3     i  
§ 3°. Ficam reduzidos -fa 0 (zero) todas as' taxas,  

relativos a renovação do alvará. 

J § '4°l Exceto nos casos em que o grau oe ñsoo:  àtivtdade' 'É ' seje:   
poderás eo Município conceder Alvará de Funcionamento Provisório ao Micro 
Empreendedor Individual instalado: ' p ' ' " 

I' - em área desprovido de regulaç' ' É ão ftmdtán' Z n' i n'e.illengal' 'oii 
Precáriagou ' ' i  . '    - 

l 'II - em residência do Micro Empreendedor lndividuel,    .que a 

atividadenãogeregiendecirculação depec ae. i i "      

à. 

ã_ ; 

a .. 

i 
s_ 
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Art. 29. A fiscalização municipal nos aspectos tributário, de uso do solo, sanitário, 

ambiental e de segurança, relativos à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao Micro 

Empreendedor Individual, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a 

atividade ou siniação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse 

procedimento. _ 

§ 1° Nos moldes do caput deste artigo, quando da fiscalização municipal, será 

observado o critério de dupla intimação ou notificação para lavratura de autos de infração, 

exceto na ocorrência de reincidência, ñaude, resistência ou embaraço à ñscalização. 

§ 2° A  poderá lavrar, se necessário, termo de aj; '_    
§ 3° O disposto neste artigo não se aplica     -:'r.:. ' ° grau de risco. 

_ CAPÍTULO VI 
DO ACESSO AOS MERCADOS 

' Seção I 
Procedimento Municipal de Compras Governamtaia Seletiva¡   

Empresa de Pequeno Porte 'e do Micro 'Empreendedor Individual L' Í ' “  
_  30. Esta lei institui o Procedimento Municipal de Compras Governamentais 

Seletivos  Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro _Empreendedor 

Individual, como forma de_ estabelecer juridicamente. a     
licitatóriosde aquisiçõesdebenseserviços. ' “  ' z J.;     

its-t. 31. Nas 'conuatações da Administração   
inclusive .de publicidade e construção civil, deveráser- éonceaiaofiàéàréiiaá; 
diferenciado_ e simplificado para a Microempresa, Empresa page .ÉÍMÉ5ÍÓ 

Empreendedor Individual, objetivando: '- 

I - a ampliação da eficiência das políticas públicas voltadas a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e ao Micro Empreendedor Individual; 

II- o incentivo à inovação tecnológica; 

III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio- aosananjos-"produtivos 

 Ã 
locais. 
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 _. §. 1°. Subordinam-se ao disposto nesta lei, além _dos órgãos da administração  pública municipal direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as  _ demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo municipio. 

 § 2°. As instituições privadas que recebem recursos de convênio celebrado com o  Município de Piumhi deverão envidar esforços para implementar e comprovar o  atendimento desses objetivos nas respectivas prestações de contas. 

Art. 32. Para a ampliação da participação da Microempresa, Empresa de Pequeno 

q Porte e Micro Empreendedor Individual nas licitações públicas, a Administração Pública 

Municipal deverá: t _ _ z 

1 - disponibiliza: na sua página da Internet:  pmpnafoarterçemzgdg, 'de 

auto-cadastramento com_ senha de acesso pelas     Porte e Micro Empreendedores Individuais sediadas no município e em   
onde as mesmas poderão lançar 'e atualizar seus dados cadastrais básicos e os bens e 

l  ' :a "f- -r Í'¡";'^'““;'›.  =.. .' :M 

serviços que comercializam; 

II - divulsaí as intensêes de compras públicas .nau   da “integra, em 

murais, na casa do empreendedor e em jornais locais, com destaque para as destinadas 

exclusivamente à' Microempresa, Empresa 'de Pequeno' Porte e- Empreendedg¡ 

Individual; 'com as- especiñcações ;qualitativas -e quantitativas dos sbensie “serviços, 

modalidade _de licitação oucompra e datas estimadas ou já deñnidas; 

IIEI - realizar_ as contratações_ diretas por _díspensgs._dç.__liciggçãígí base nos 

termos _dos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666, de. 1993, preferencialmente qe_Mãç¡-ogm.pres:a_ 
Empresa deÍ Pequeno Porte e Micro Empreendedor  

t-;.-«.et  
Seção II ç a o _ J _ i i 

Das Ações' Municipais de Gestão-i -- ?o  .É  às'   
Art. 33. Para ampliação da participação da Microempresa,  .de pequeno 

Porte e do Micro Empreendedor Individual nas .licitações, -a  Pública 
Municipal deverá sempre que possível: d l = ~. d 



 _m_ 
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Ii - instituir cadastro próprio para a Microempresa. Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual, com a identiñcação das linhas de fornecimento de bens e  serviços, de modo a possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar-a  formação de parcerias e subccntratações, além de estimular o cadastramento _destas 

:›._"'-:v: =:--=v~zje-i;~..ep,.›;c ,a-¡_«,“.__.,,'¡..¡..;:  .r 

empresas nos sistemas eletrônicos de compras municipais; 

II - estabelecer e divulgar um planejamento anual e piurianual das contrações 

públicas a serem realizadas, com a estimativa de quantitativo e de data das contrações; 

III - padronizar e divulgar  especificações dos bens e serviços contratados de 

modo a orientar a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e o  Empreendedor 

Individual. para que adequam seus processos produtivos' H  '   'E _'   i i * 

IV - na definição do objeto da contratação, não uai-aaa;Igsparscaçassiqig 
restrinjam injustiñcadamente a participação da Microempresa, Empresade PeqüerioiPorte' 

e do Micro Empreendedor Individual. 

- . SGÊOÍH   e¡¡.;"s3_1¡¡§:í:"g- _  _;:_,;..';  
_ Das Regras Especiais de Habilitação  p_  ; _q t.  _i 

%_  34. Exigir-seàá- da' Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro 
Empreendeçlor Individual para habilitação' em quaísqíiêr licitações .üai-"Aidrriinistração 

Pública Municipal para fornecimento de bens para pronta entrega_.gu"ffspçrviços_imgdia¡§s o 
seguinte: % % W À V à i i '  ' 

_~I-:axoconstin1tivodaempresa,devidamente.regisnado;':  "   *if* 7 

_ ' II - inscrição' no CNPJ; o 

o III - compmvação de regulariciade fiscal.  a; 'comi a 
seguridade 800131, o fundo de garantia por tempo- de serviço (FGTSÍ 'federal 
estadual e municipal¡ conforme objeto licitado; _ L É 

IV à I o . . ;- ' . 

@Venmals 11031335. Gertlñcados ou atestados que forem necessarios à 

comercialização dos bens ou para a segurança da Administração Pública Municipal 
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Art. 35. Nas licitações da Administração PúblicaMunicipal, a Microempresa, 

Empresa de Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual, por ocasião da 

participação em oertarnes licimórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de .comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1° Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade ñscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) días úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões :negativas otrpositivas cqrrgefekito 

de negativa. u ' À i i  l'.  IÍ” ”Í  
§ 2°. A   vencedor, de que trata o  _no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação no caso da rnodàlidadeide :e 
nas demais modalidades de licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas, 

aguardando-se o prazode regularização ñscal paraaberturadafase  l   ' 
Às 3°. A não regulatizeçãono prazo previsto_no.§: 19,  à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts.'81 e 87 da  “n” Siêdõ, de214 de 

junho de 1993, sendo facultado à. Administração Pública. Muraoipaiooovooor' osiiioiiontes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinaturado .contrato, _ou-rçvogar a 

licitação. ' - '-    
§ 4°. O disposto no parágrafo anterior deverát-.onstarptr- 

de licitação. ' = =* a z_    n51? 

Do Direito de Preferência e Outros Incentivos . z 

Art. 36. Será assegurado, nas licitações', como critério_  
contratação para a Mimempmsa' Empresa de- ?n°339 Pim? .e- *Míãmkgmpteendedor 
Individual. - - ' ' 

§ 1o_ Entende-se ?Or em?” “Wei” 55mm# em ancas -ofertas ;apresentadas pela 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou_ Empreendgdonr. ,figuáísbu 
até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhorclassiñcada.. a , ._ 7'- o ' . , 

Ã 
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§- 2°. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior a mais bem classificada. 

Art. 37. Para efeito do disposto no anígo anterior proceder-se-á da seguinte foi-Ina: 

I -- ocorrendo o empate, a Niicroempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro 

Empreendedor Individual melhor classificado poderá 'apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto 

licitado. _ 

II - não ocorrendo a contratação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

do Micro' Empreendedor _IndividuaL na_ forma do inciso I,  ,convocadas as 

remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos §§ artigo na 

ordern classiñcâtóüa para exercício do mesmo direito; w         =   
III - na hipótese de valores apresentados pelas    

Pequeno Porte ou Micro Empreendedores Individuais_ que _se   _simpsons 

empate, será realizado sorteio entre elas para que se     poderá 

apresentar a melhor oferta. _ 

I§ 1o_ Na hipótese da  nos tennos' previstos    o 

objeto Iicitado será adjudicado em favor da proposta originalmente wenbedoràído  
V § 2°¡ O disposto neste artigo somente 'se aplicará  a meiiror'_oferta  

tiver sido .apresentada pela Í Microempresa, Empresa de Pequeno'  ou'  
Empreendedor Individual. o 

§ 3°¡ No caso de pregão. a Microempresa.  'de*Peciiieño" ?arte 'ou' 'ti/nero 

Empreendedor Individual imeihor classificado será. conàíocado °   
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos apóso encerramento dos lances, got; paira 
de preclusão. _ ' l ' ' 

Art. 38. Nas contratações públicas do municipio  &ààeñgo 

diferenciado e simplificado paras_ as microempresa' " "Em.  ” ' 'aeiPeÉxúieiràinfrox-ieífê' 

Empreendedor Indijridual objetivando a promoção    
no âmbito municipal e regional, a ampliação da eñciência das politicas -upúblicas e o 

p¡ 
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.incentivo. à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 

respectivo ente. 

Art. 39. Para o cumprimento do disposto no artigo 38 desta lei, a Administração 

Pública poderá realizar processo licitatório: 

I - destinado exclusivamente à_ participação de microempresas, empresas de 

pequeno porte e Empreendedor Individual nas_ contratações cujo valor seja :ie até 

11.880.000,00 (oitenta mil reais * 

II - em _que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresaíou de 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual  do objetos?,   
mo exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; u 1 '  

III - em que se estabeleça cota de ate' 25% (vinte e  por  ,tio cito  
a contratação de microempresas _e empresas de pequeno porte, em ccertarrres para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. ~ ' 

Parágrafo único - o valor licitaclo por meio do disposto neste artigo. não poderá 

exceder a25%(vín1e e cinco por cento) do total-usinagem  çiyij_ ç_ nã¡ ›_'_;_._ _.: -., 

Art. 40. Não se aplica o disposto nos artigos 38 e 39 desta lei quando: 

pI u-'os critérios de tratamento diferenciado e _simplificado_ paragesjrnicroempresas, 

empresas de_ pequeno porte e Micro Empreendedor  forem eirvpresggzmgqçe 

previstos no instrumento convocatório; 

n * nã° hmm “m WMP' 4° 3 (três) f°rã°°°d°res wrñpstitiras enquadrados 

°°_m° misroempresas. empresas de pequena porte ou Empreendedor  capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório¡ " 'A' 'i l 

jm - o tratamento diferenciado ç simplificado para as  Êmpmsas de 

pequeno 90118 e Micro ;Empreendedor Individual não for vantajoso  a  
Pública ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado ;l l 

p IV - a licitação for dispensável ou inexigívcl, nos termos dos artigos 24 e 25  Lei 
número 8.666,de21 dejunho_ de 1993. '  i à  c' c 

/ 
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Seção V 

Da Capacitação 

Art. 41. É obrigatória a capacitação dos membros da comissão permanente de 

licitação da Administração Pública Municipal para aplicação do que dispõe esta lei. 

Seção VI 
Do Programa Municipal de Desenvolvimento de Fornecedores Locais 

Art. 42. Compete ao _Poder Executivo a implementação _de um  Manicipal 

de Desenvolvimento de Fomecedores Locais, com! a. ñnalidadej¡  .Aincrementsr as_- 

' operações comerciais entre compradores e fornecedores locais;    atas_ 

diretrizes: 

I -incentivo à realização de rodadas de negócios com a finalidade de aproximação 

entre compradores e fornecedores locais: v ' 

pII - incentivo a constituição de cadastro de produtos e serviços, denunciados -e ' 

ofertados no âmbito local; 

_III- -incentivo à instalação no Município, de   de Pequeno _ 

Porte' e Micro Empreendedores Individuais, cujo escopo de produtos e serviços ofertadas 

possam suprir as necessidades das demandas locais; 

_ N - apoio ao aprimoramento da qualificação dos produtos e: .gerviçgs das 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedgresl Individuais 

¡°.°°1¡za5°5:n° Município. com relação à confonñídade paras" "  
tecnológico e aumento da competitividade; ' " - -~ '  *1    

¡ eV -incentivo a formação de arranjos prodútiúos locais, de  .iai-lundi  os 

vínculos de articulação, intenção, cooperação e aprendizagem entre as IVIicr-oernpresas e 

Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuaisíperten" 'aceites a uma 

mesma cadeia produtiva; 

*V1 - Promover a  e cooperação entre os órgãos 'danA'd'mh¡"nm¡"su-'a_çã° 

Pública, serviços de apoio à Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e ao M1 _ cro 

Ter.: (37) 3371956 
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- -Empreendedor Individual, associações empresariais e de desenvolvimento, instituições de 

desenvolvimento tecnológico, ensino e pesquisa, para fins de efetivação dos propósitos 

deste Programa. 

CAPÍTULO vn 
DO ASSOCIATIVISMO 

Seção I 
Do Estímulo e Incentivos ao Associativismo 

Art. 43. AAdministraç-.ão Pública Municipal deverá estimular 'a organização de 

em ores, fomentando o associativismo, o cooperativismo e consórcios, em busca 

da cornpetitividadacontribuindo para o desenvolvimento local integrado e_ sustentável_ ' ' 

Art. 44. A Administração Pública Municipal deverá identiñcar a vocação 

econômica do Município e incentivar_ o *fortalecimento das principais áxividaaes 

empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas. i ' ' ” a i 

Art. 45. O Poder Executivo fica autorizado a adotar mecanismos de incentivos às 

cooperativas e associações, para viabilizar a criação, a manutenção e o desenvolvimento do 

sistema associativo e cooperativo do Municipio, atraves do(a): 

1.- estímulo à inclusão  estudo do empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo nas escolas do Município, visando o fortalecimento da cultura 

empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho; 

_ _ IÍ - estímulo à formação de organização social, econômica e cultural nos 

diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e 'na 

legislação vigente; o A l ' " - i 

III -- estabelecimento de mecanismos de triagem e   informalidade, 

para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, cisma, à 

l inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentandoalteznativas para a 

geração de trabalho e renda; ' 

IV - criação de instumentos especíñcos de estímulo iànatividade associativa, 
consorciada e cooperativa destinada à exportação. Â ' ' '  “  

 cap 31925-000 - Pium    
Tel.: (37) 3371-9950 



_r 
g, 
m. 
y¡- 

,Ç 

;L 
.;_._-. 

1 a.. 

Estado de Minas Gerais 
C.N.P..i. 16.781 .34610001-04 

Tel.: (37) 3371-9950 

CAPITULO VIII 
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

Art. 46. 0 Poder Público Municipal promoverá parcerias com órgãos 

governamentais, entidades de pesquisa rural e de assistência técnica a produtores rurais, 

que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos mediante aplicação de 

conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores. 

§ 1° Das parceriasreferidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, 

cooperativas e entidades da iniciativa privada que  condições¡de__eont1'ibuir para a 

implementação de. projetos mediante g e  .conhecimento, 

fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais, da para) 
locação de máquinas, equipamentos e abastecimento e outras atividades rziraísísde interesse 

comum. _' 

§ 2° Estão compreendidas no âmbito deste artigo, _além_ nas atividades 

convencionais, atividades de conversão de sistemaide produção   sistema 

de produção orgânico, entendido como tal aquele no quai se adotam tecnologias que 

otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, com objetivo": de promove:  aún, 

sustentação, maximização dos beneficios sociais,  da dependênciadetànérg-ias 

não 'renováveis e eliminação do emprego de agrotóxicos e 'outros insumos 5aftiñcíais 

tóxicos,  como de organismos g _ 'comente modiñcedos ou de radiaçdes ionizantes 
em qualquer fase do processo de produção, armazenamento e consumo. p_ i _ _ _ 

 3° Competirá à secretaria que for  pelo- Poder Púb  Municipal 

disciplinar fe coordenar as ações necessárias à consecução _dos objetivos pa-¡ceñas 
referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes. ._ e i 

CAPÍTULO 1x a 

no AGENTE na DESENVOLVIMENTO E na AGENCIA m: 
DESENVOLVIMENTO ' t' e “   e' 

.i,_-_~' 
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. 47. Poderá o Poder Executivo Municipal design: servidor, denominado 

volvimento, e área responsável em sua estrutura funcional para a 
Art 

§ 1°. A função de Ageme de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercicio de 

públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 

individuais ou coletivas, que visem ao 

isão do órgão 

articulação das ações 

mediante ações locais ou comunitárias, 

cumprimento das disposições e diretrizes contidas nesta Lei, sob superv 

local responsável pelas politicas de desenvolvimento. 

§ 2°. O Agente de Desenvolvimento deverá  os segnintesreqnisitos¡ _¡ : ' 

I-residirnaáreadaoomunidadeernqueatuar; 

gestor 

II - haver concluido, _com aproveitamento, curso de   'a 

fomzaçâo deAgenliede Desenvolvimento;  i "Í, . ' 

III - haver concluido o ensino fundamental. l 

§ 39. Caberá ao Agente de Desenvolvimento "buscar   'E “do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, jummnente oom as dei-nais entidades 

' munioipalistas e de apoio e  empresariaLo suporteipaggüaçõçs de _capacitaçãoy 

estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio_ de informaçoes e__ei:periências_ 

§ 4°., A implantação da agência de desenvolvimento devera cris:: _  
I_ '- condições _para a_ diversiñcação da base  do__muqiçj¡sid;_que -pags-_árá a 

ter uma menor dependência de atividades que predominam em sua economia; 

. 1.11' :um 13mm” °°nünu° dê dÍVmiñWâO e elevação dolpadrão,d,e..que1idaee de 
vida da população local; ' - ' - - 

. III - aproveitamento e divulgação do potencial do municipio, representado pela 
disponibilichde de materia prima, distância dos grandes emos e toda a 'infrapesmma 

existente; 

. IV _ valorização da mão de obra. oferecendo oportunidades de emprego memo, 

remunerado e que contribuam para elevar o nivel de vida dos trabalhadores locais; e, 

7 
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V - o efeito multiplicador que a implantação de novos projetos, em especial de 

bases tecnológicas, terão sobre a geração de renda e emprego municipal. 

CAPÍTULO x 
nas nxsrosrcõss FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. .48. A Administração Pública Municipal regulamentará através de 

decreto a criação do Comitê Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 

Micro Empreendedor Individual composto: 

I - obrigatoriamente por representantes de todos os órgãos   
envolvidos no processo de abertura, funcionamento, fiscalização  _dgJj 

empresas; 

II - obrigatoriamente por representantes indicados por entidades de ârqbito 

municipal de representação empresarial com notória atuação local; n 

III - obrigatoriamente por um representante da Câmara Municipal; 

IV - facuitativamente por outros técnicos 'ou funcionários da administração pública 

municipal com competência para contribuir com os trabalhos do comitê; 

V - facultativaznente por representantes dos órgãos estaduais e  envolvidos 

no processo _de abertura, funcionamento, fiscalização_ e _fechamento _de empresas com 

atuação locais W ' E a i l i ' 

vr -Iaoultativatnente po: representantesude ouros 'entidadesoívis locais; '  -Í factlltativamente por empresários 103315,_ COBSIIIÍÔÍÊÊI_ PmñSãÊ-Ilaís e 

personalidades com reconhecidas competências especiñcas capazes de a A d  i 

o ' ?FF-..êcnsniitê n? 

cumprimento de suas funções, podendo ser remunerados ou não. ' ' ' n 

*k 

Art. 49. o copiei Municipal da     
Micro Empreendedor Individual tem como ñmção geral -assessorar e auxilia: a 

Administração Pública Mmiicipal na implantação das i   ÕGSÍB  tendo cpmg 
atividades específicas: " i ' - ' - 

i 
Q 

 
Tel.: (37) 3371-9950 



Estado de Minas Gerais . 

C.N.PJ. 16.781.346/0001-04 

Tel.: (3 7) 337 I -9950 

I - realizar todos os estudos necessários à implantação da unicidade do processo de 

. .registro,- legalização e baixa de Microempresa, Empresa de P 
equeno Porte e Micro _ 

Empreendedor Individual locais, para tanto devendo articular as competências da 

Administração Pública Municipal com as dos demais órgãos de outras esferas públicas 

envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar 

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do 

u processo, da perspectiva do usuário; 

r” 

 
i**-   

F-I; - 

'ETT  i 
b.; 

i: t.. 
2+ 

.".*,_,,.. 

_._- 

II - assessorar a Administração Pública Municipal 
na criação da Casa_ do 

Empreendedor; 

de pessoas e produção; 

IV -'- auxiliar a Administração Pública Municipal na  _dos demais _ 

projetos autorizados por esta lei. _ e _  U   l p* n. 

Art. so. A Administração Pública Municipal deverá prover o .Comitê Municipal_ d; _ 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Índividuaiíde todas casi 

condições materiais e de acesso às informações para a execução dos  olájêtivosÇ " 'i " F l 

r Parágrafo único( _O 'Comitê tem autonomia para definir suawforziiadenqni-abáílhoq 
devendo apenas garantir que ocorram reuniões ordinárias, com convocação  :lados os J 'i 

seus membrosf em intervalos nunca superiores a 15 (quinze) dias, até a completa 

implantação _dos itens I, IIeIIldoartigo anterior. o j     ' 

Art. 51. Esta lei entra em vigor na dara de sua publicação, produzindo 
efeitos ;a partirdo primeiro diaútil subseqüentes¡ sua publicação. ' " ' ' ' "  ' en' 

Art. 52. Revogam-se as demais disposições em contrário. 

Piumhi, 16 de dezembro -cle 2010 



  25323551. _ . 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
diretoria saae iumhí.com.br CNPJ:23.782.816IOD0110 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-3371-1332 

 
PARECER JURÍDICO _ 

(Edital do Procedimento Licitatório) 

Procedimento Licitatório n. 134/2017 

Modalidade: Pregão Eletrônico n. 3/2017 
Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de tecnologia 
da informação, licenças e softwares e antivírus, para atender a diversos setores do SAAE de 
Piumhi/MG 

A Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi/MG iniciou 
processo de licitação visando aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, 
licenças e softwares e antivírus, para atender ao SAAE de Piumhi/MG 

E, para verificação da legalidade e regularidade dos procedimentos adotados, 
antes de dar publicidade ao certame, foi solicitado o Parecer Jurídico. 

Analisando o objeto da licitação, verifica-se que foi caracterizado por ocasião 
da instauração do certame, na respectiva solicitação subscrita pela Chefe de Setor 
Administrativo e Financeiro e, da mesma forma, detalhado junto ao Edital, atendendo a 
exigência do art. 14 da Lei n. 8.666/93. 

No tocante à escolha da modalidade pregão, a viabilidade deve estar firmada 
em duas vertentes: possibilidade juridica de caracterização do objeto da licitação como um 
bem ou serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002 e, ainda, a necessidade de se 

contratar aquele que oferecer o bem ou serviço pelo menor valor, dentro dos parâmetros 
fixados no Edital. 

Pregão é modalidade de licitação instituída pela Lei Federal n. 10.520/2002, 
restrita à contratação de bens e serviços comuns, com disciplina e procedimentos próprios, 
visando a acelerar o processo de escolha de futuros contratados da Administração, aplicando- 
se, subsidiariamente, as normas da Lei n. 8.666/93. 

O TCU, em análise quanto à abrangência do significado de bens e serviços 
comuns, já se manifestou diversas vezes, a exemplo dos acórdãos n. 313/2004 e 237/2009, 
ambos do Plenário: 

"Il. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se no 
conceito de bem ou serviço comum, devera' considerar dois fatores: os padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital? As 
especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses dois requisitos forem 
atendidos o bem ou serviço poderá ser licitado na modalidade pregão. 
12. A verificação do nivel de especificidade do objeto constitui um ótimo recurso a ser 
utilizado pelo administrador público na identijícação de um bem de natureza comum. 
Isso não significa que somente os bens pouco sofisticados poderão ser objeto do 
pregão, ao contrário, objetos complexos podem também ser enquadrados como 
comuns p). “ (Acórdão n. 313/2004 - Pietra/iii) 

"i9. 0 entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada tem a ver 

com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que sejam comumente 
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encontrados no mercado, sem a necessidade de alterações especijícas para o 
fornecimento em questão. Este ponto de vista pode ser avalizado conforme as 

interpretações a seguir. 
20. Jesse' Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Publica, 6"ed., Renovar, 2003, p.l00t5) entende que: 
'Em aproximação inicial do tema, pareceu que 'comum' também sugeria 
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. 0 objeto pode portar complexidade 
técnica e ainda assim ser 'comum ', no sentido de que essa técnica e' perfeitamente 
conhecida, dominada e oferecida pelo mercado. Sendo tal técnica bastante para 
atender às necessidades da Administração, a modalidade pregão e' cabível a despeito 
da maior sofisticação do objeto' 
2]. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão, Malheiros, 2003, 
p.8]): 
'[...] o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não e' mero 
sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e serviços com tais 
caracteristicas estão incluidos na categoria de comuns da Lei 10.520/2002, mas não 
só. Bens e serviços com complexidade técnica, seja na sua definição ou na sua 
execução, também são passíveis de ser contratados por meio de pregão. O que se 

exige e' que a técnica neles envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, 
possibilitando, por isso, sua descrição deforma objetiva no edital. ' " 
(Relatório do Acórdão n” 1.114/2006 - Plenário, grifos nossos) 
"Perfilho também o posicionamento de que é mais vantajosa a adoção da modalidade 
de pregão, pois o objeto do certame em questão pode ser considerado como serviços 
comuns, não obstante a sua complexidade. A meu ver estão presentes os requisitos da 
fungibilidade do objeto e da existência de uma padronização de qualidade e 

desempenho reconhecida no mercado correspondente, como bem demonstrou a Sejti_ " 
(Voto do Acórdão n” 2.658/2007 - Plenário, grifo nosso) 
"9.2. 4. Em geral, nem a complexidade dos bens ou serviços de tecnologia da 
informação nem o fato de eles serem críticos para a consecução das atividades dos 
entes da Administração descaracterizam a padronização com que tais objetos são 
usualmente comercializados no mercado. Logo, nem essa complexidade nem a 
relevância desses bens justificam o afastamento da obrigatoriedade de se licitar pela 
modalidade Pregão (Lei n” l 0.520/2002, art. 1", e Acórdão n” 1.114/2006 - Plenário) " 
(..). (Acórdão 23 7/2009 - Plenário) 

Portanto, tendo em conta a descrição objetiva do edital, quanto aos bens que se 

pretende adquirir, bem como, da verificação de existência de um mercado diversificado e 

competitivo, infere-se que o objeto lícitado pode ser considerado bem comum. 

No mais, analisando as minutas do Edital e do Contrato, tem-se que foram 
elaborados nos termos da lei, observando-se as exigências cabíveis e coerentes 

O Parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93 determina a obrigatoriedade 
da prévia análise pela Assessoria Jurídica das minutas dos Editais em Procedimentos 
Administrativos Licitatórios. 

A propósito, oportuna a transcrição desta norma: 

"Art. 38. (n11) 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurifdica da Administração W 
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No caso do procedimento supra identificado, aprovo o Edital elaborado, da 

forma em que se encontra, sendo de parecer favorável à sua publicação na forma legal. 

Ressalta-se por derradeiro, que esta assessoria jurídica, nos termos do 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8.666/93, presta assessoria sob o prisma estritamente 
jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da 
prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador 
público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente 
técnica, administrativa e/ou financeira. 

É o parecer, s. m. j_ 

Piumhi, 19 de abril de 2017. 

 Adv. El de Souza Silva 
OAB G 89.733 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
(retificação de publicação - alteração da especificação - nova data de abertura do certame) 
SERVIçO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE _PIUMHI-MG: PREGÃO 
ELETRONICO N° 03/2017 - PROCESSO LICITATORIO n° 134/2017 - 
MENOR PREÇO POR ITEM. O SAAE PIUMHI através da Pregoeira Oficial vem 
tornar público a abertura do certame para a contratação de empresa 
especializada para a aquisição de Equipamentos de Tecnologia da 
Informação, Licenças de Software e Antivírus, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência em Anexo I. Início da sessão de lances: 
09/05/2017 às 10:00 hs. Loca¡ de retirada e realização do Edital: No site 
www.licitanet.com.br e www.saaepiumhi.com.br. Fone: (37)3371-1332. Piumhi- 
MG, 19/04/2017. Jaqueline Aparecida de Souza - Pregoeira. 

CERUFICAMOS PARA rms os CUMPRiMENTO 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 o LEi ORGÂNICA 

MUNICIPAL aus PUBLIQ_ EI_ A o¡ . n* 
4,, NO QUADRO DE 

AVISO no NICÍPIO E P0 TAL DE TRANSPARÊNCIA. 
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(É Serviço Autônomo de Água e Esgoto   Licitatoes@sanepiumhixombr CNPJ: 233782810000110 
.Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PíUMHI/NIG - Teiefax 37-3371-1332 

  

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos ddE-amail de Envio do 
Edital do Pregão Eletrônico n°03/2017, Processo Licitatório 
n°134/2017 a IT-One Tecnologia da Informação Ltda e posterior 
solicitação de esclarecimento da mesma. 

Piumhi, 08 de Maio de 2017. 

  J aqueÍÉe ^ :s “- 

Pregoeira 



Edital de Licitação SAAE de Piumhi /MG 

Assunto: Edital de Licitação SAAE de Piumhi/MG 
De: Licitacoes <I¡citacoes3@saaepíumh¡.com.br> 
Data:12/O4/2017 13:45 
Para: magda.martins@itone.com.br 

A/C MAGDA MARTINS 

IT ONE INFORMATION TECHONOLOGY 

Boa tarde, segue em anexo edital de licitação do SAAE de Piumhi, Pregão 
Eletrônico, para aquisição de Equipamentos de Tecnologia de Informação, 
Licenças e Software e Antivirus, em caso de dúvidas ligar no telefone (37) 
3371-1332. 

Favor acusar recebimento. 

Att, 

<_\ Jaqueline Souza 

M~Anexos 

EDITAL PE 03 2017.pdf 612KB 

ANEXO EDITAL PE 03 2017.pdf 581KB 

W 

ldel 08/05/201716:13 



 __ Serviço Autônomo de Água e Esgoto   Licitacoes@saaepiumhi.com.br CNPJ: 23.782.8!6l000ll0 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG A Telefax 37413714332 

JUNTADA 

Nesta data faço a juntada aos autos do pedido de 
esclarecimento referente ao Itens do Edital, pelo fornecedor IT 
ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Pregão 
Eletrônico n°03/2017 e Processo Licitatório n°134/2017. 

Piumhi, 08 de maio de 2017. 

Pregoeira 



RES: Edital de Licitação SAAE de Piumhi/MG 

f) 

1de2 

Assunto: RES: Edital de Licitação SAAE de Piumhi/MG 
De: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Data: 17/04/2017 11:40 
Para: Lícitacoes <iícitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Jacqueline, 

Bom dia! 

Quero fazer algumas considerações da sua solicitação, a Dell Não atende os 
seguintes itens: 

Item II: 
Placa Mãe 
- Conectores traseiros de áudio de entrada (MIC / Lini-in) e saida (Speaker / 
Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do 
equipamentos, compativel com especificação Audio HD, on board. 

Fonte de energia 
- Fonte de alimentação da mesma marca do fabricante do equipamento, com 
consumo e potencia de no máximo 269 watts real. 

Gabinete 
- Deve possuir entrada para microfone e saida para fone de ouvido na parte 
frontal do equipamento. 
- Possuir 4 tipos de ferramentas de diagnostico de falha de boot e componentes 
de hardware e software que facilitam o servico de avaliação e serviço de 
suporte, quando necessário e convocado, conforme abaixo: 

1) LEDS.... 
2) Combinações..... 
3) Grupos 
4) Opção 

video Colorido 
resposta de Sms 

Monitor de 
- Tempo de 

ITEM III 
Placa Mãe 
- Conectores traseiros de áudio de entrada (MIC / Lini-in) e saida (Speaker / 
Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do 
equipamentos, compativel com especificação Audio HD, on board. 

Gabinete 
- Deve possuir entrada para microfone e saída para fone de ouvido na parte 
frontal do equipamento. 
- Possuir 4 tipos de ferramentas de diagnóstico de falha de boot e componentes 
de hardware e software que facilitam o serviço de avaliação e serviço de 
suporte, quando necessário e convocado, conforme abaixo: 

1) LEDS.... 
2) Combinações..... 
3) Grupos 
4) Opção 

video Colorido 
resposta de Sms 

Monitor de 
- Tempo de 

**** ITEM IV 
**** Atende com R638 

08/05/201716JÓ 



RES: Edita! de Licitação SAAE de Piumhi/MG 

Aguardo seu retorno se conseguimos fazer as alterações para atender todos os- 
itens! 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 E + 55 31 9 9844-S313 | 

www.itone.com.br 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mai1to:1icitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 12 de abril de 2917 13:45 
Para: Magda Martins <magda.martins@it0ne.com.br> 
Assunto: Edital de Licitação SAAE de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

A/C MAGDA MARTINS 

IT ONE INFORMATION TECHONOLOGY 

Boa tarde, segue em anexo edital de licitação do SAAE de Piumhi, Pregão 
Eletrônico, para aquisição de Equipamentos de Tecnologia de Informação, 
Licenças e Software e Antivírus, em caso de dúvidas ligar no telefone 
(37) 3371-1332. 

Favor acusar recebimento. 

À Att, 

Jaqueline Souza 

Zdez 08/05/2017 16:10 



Re: Edital de Licitação SAAE de Piumhi /MG 

Assunto: Re: Edital de Licitação SAAE de Piumhi/MG 
De: Licítacoes <iícitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 17/04/2017 12:31 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 

Bom dia, vou analisar as suas considerações e assim que tiver uma resposta te 
retorno. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Em 17/@4/2917 11:49, Magda Martins escreveu: 
Jacqueline, 

Bom dia! 

Quero fazer algumas considerações da sua solicitação, a Dell Não atende os 
,gw seguintes itens: 

Item II: 
Placa Mãe 

- Conectores traseiros de áudio de entrada (MIC / Lini-in) e saída (Speaker / 
Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do 
equipamentos, compativel com especificação Audio HD, on board. 

Fonte de energia 
- Fonte de alimentação da mesma marca do fabricante do equipamento, com 
consumo e potencia de no máximo 268 watts real. 

Gabinete 
- Deve possuir entrada para microfone e saida para fone de ouvido na parte 
frontal do equipamento. 
- Possuir 4 tipos de ferramentas de diagnostico de falha de boot e 
componentes de hardware e software que facilitam 0 serviço de avaliação e 

serviço de suporte, quando necessário e convocado, conforme abaixo: 
1) LEDS..., 

/Â¡ 2) Combinacões..... 
3) Grupos 
4) Opção 

Monitor de video Colorido 
- Tempo de resposta de Sms 

ITEM III 
Placa Mãe 

- Conectores traseiros de áudio de entrada (MIC / Lini-in) e saída (Speaker / 
Line-out), e internos (fone de ouvido e microfone) para a parte frontal do 
equipamentos, compatível com especificação Audio HD, on board. 

Gabinete 
- Deve possuir entrada para microfone e saida para fone de ouvido na parte 
frontal do equipamento. 
- Possuir 4 tipos de ferramentas de diagnóstico de falha de boot e 
componentes de hardware e software que facilitam o servico de avaliação e 

servico de suporte, quando necessário e convocado, conforme abaixo: 
1) LEDS.... 

1de2 O8/O5/20171613 



Re: Edital de Licitação SAAE de Piumhi/MG 

2) Combinações..... 
3) Grupos 
4) Opção 

Monitor de video Colorido 
- Tempo de resposta de Sms 

**** ITEM IV 
**** Atende com R638 

Aguardo seu retorno se conseguimos fazer as alterações para atender todos os 
itens! 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 I + 55 31 9 9844-5313 I 

www.itone.com.br 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mailtoz1icitacoes3@saaepiumhi.com.br] 

'RN Enviada em: quarta-feira, 12 de abril de 2917 13:45 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Edital de Licitação SAAE de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

A/C MAGDA MARTINS 

IT ONE INFORMATION TECHONOLOGY 

Boa tarde, segue em anexo edital de licitação do SAAE de Piumhi, Pregão 
Eletrônico, para aquisição de Equipamentos de Tecnologia de Informação, 
Licenças e Software e Antivirus, em caso de dúvidas ligar no telefone 
(37) 3371-1332. 

Favor acusar recebimento. 

Att, 

Jaqueline Souza 

t.) 

2de2 08/05/20171613 



Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

Assunto: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
De: Licítacoes <|ícitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Data: 20/04/2017 12:41 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 

Bom dia, Magda, segue anexo Edital de Licitação SAAE Retificado, qualquer 
dúvida pode entrar em contato no telefone (37) 3371-1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

(37)3371-1332 

-------Anexos: 

,w ANEXO EDITAL PE 03 2017.pdf 580KB 

M' EDHÂLPEO3201Ipdf 613KB 

”“\ 

1 de 1 00/05/2017 16:14 



RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

ldel 

Assunto: RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
De: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Data: 25/04/2017 14:56 
Para: Lícitacoes <iícitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Jacqueline, 

Boa tarde! 

Pode me informar o contato do pregoeiro (email e telefone)? 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 | + 55 31 9 9844-5313 ¡ 

WÍÃWJÁÂLQQÊALÃQÊÊLuQC 

-----Mensagem origina1----- 
De: Licitacoes [mailtoz1icitacoe53@saaepíumhi.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 26 de abril de 2017 12:42 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

Bom dia, Magda, segue anexo Edital de Licitação SAAE Retificado, qualquer 
dúvida pode entrar em contato no telefone (37) 3371-1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

(37)3371-1332 

08/05/2017 16:10 



Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

o 

ldel 

Assunto: Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
De:Ucüacoes<Hcnacoes3@?saaepünnhLconLbr> 
Data:25/04/201715212 
Para: Magda Martins <magda.martins@¡tone.com.br> 

Boa tarde Magda, eu sou a pregoeira o meu email é esse, e o telefone é (37) 
3371 1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Em 25/04/2817 14:56, Magda Martins escreveu: 
Jacqueline, 

Boa tarde! 

Pode me informar o contato do pregoeiro (email e telefone)? 

Magda Martins 
Gerente de Contas  
-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mai1to:lícitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 20 de abril de 2617 12:42 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

dúvida pode entrar em contato no telefone (37) 3371-1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

(37)3371-1332 

Bom dia, Magda, segue anexo Edital de Licitação SAAE Retificado, qualquer 

08/05/2017 16:14 



RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

Assunto: RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
De: Magda Martins <magda.martins@ítone.com.br> 
Data:O5/05/2017 13:30 
Para:Ucnacoes<Hcüacoes3@?saaepnnnhLconLbr> 

Jacqueline, 

Boa tarde! 

Temos alguns questionamentos: 

* Precisamos entender o tipo de garantia que pede para as máquinas: peças e 

software? 
ITENS II e III ~ Computadores: 36 (trinta e seis) meses; 
ITEM IV - Servidor: 36 (trinta e seis) meses com atendimento in locu quando 

Magda Martins 
Gerente de Contas /X + 55 31 3524-1423 I + 55 31 9 9844-5313 | 

ggy,;tone.comL§Q 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mailtozlicitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 25 de abril de 2817 15:13 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

Boa tarde Magda, eu sou a pregoeira 0 meu email é esse, e o telefone é 

(37) 3371 1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Em 25/94/2917 14:56, Magda Martins escreveu: 
Jacqueline, 

Boa tarde! 

Pode me informar o contato do pregoeiro (email e teleFone)? 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 1 + 55 31 9 9844-5313 1 

uma,1:1,.tg9_e1§9.n31_t2r; 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mailto:1icitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quinta-Feira, 20 de abril de 2617 12:42 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

1 de2 08/05/2017 16:11 



RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

Prioridade: Alta 

Bom dia, Magda, segue anexo Edital de Licitação SAAE Retificado, qualquer 
dúvida pode entrar em contato no telefone (37) 3371-1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

(37)3371-1332 

2de2 08/05/201716211 



Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/ MG 

Assunto: Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
De: Licitacoes <licítacoes3@saaepiumh¡.com.br> 
Data:05/05/201713:51 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 

Boa tarde Magda, venho através deste esclarecer questionamentos levantados a 

respeito dos ITENS II,III e IV, em relação a garantia esta se refere as peças. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

(37)3371 - 1332 

Em 05/05/2017 13:30, Magda Martins escreveu: 
,,\ Jacqueline, 

Boa tarde! 

Temos alguns questionamentos: 

* Precisamos entender o tipo de garantia que pede para as máquinas: peças e 
software? 
ITENS II e III - Computadores: 36 (trinta e seis) meses; 
ITEM IV - Servidor: 36 (trinta e seis) meses com atendimento in locu quando 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 | + 55 31 9 9844-5313 I  
-----Mensagem original----- 

_ De: Licitacoes [mailto:1ícitacoes3@$aaepiumhí.com.br] 
#3 Enviada em: terça-feira, 25 de abril de 2917 15:13 

Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

Boa tarde Magda, eu sou a pregoeira o meu email é esse, e o telefone é 

(37) 3371 1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Em 25/94/2917 14:56, Magda Martins escreveu: 
Jacqueline, 

Boa tarde! 

Pode me informar o contato do pregoeiro (email e te1efone)? 

1de2 08/O5/20171614 
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Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 I + 55 31 9 9844-5313 I 

www.itone.com.br 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes fmailto:licitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 29 de abril de 2917 12:42 
Para: Magda Martins <magda.martins®itone.com.br> 
Assunto: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

Bom dia, Magda, segue anexo Edital de Licitação SAAE Retificado, qualquer 
dúvida pode entrar em contato no telefone (37) 3371-1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

(37)3371-1332 

2de2 08/05/20171614 



RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

Assunto: RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
De: Magda Martins <magda.martins@ítone.com.br> 
Data:O5/O5/2017 15:12 
Para:Ucnacoes<Hcnacoes3@?saaepnnnhLconLbr> 

O preço de entrada poderá ser maior que 0 valor de referência de cada item? 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 | + 55 31 9 9844-5313 | 

wawiitgeeisgmien 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mai1to:1icitacoes3@saaepíumhi.com.br] 
Enviada em: sexta-Feira, 5 de maio de 2917 13:51 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> '"\ Assunto: Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

Boa tarde Magda, venho através deste esclarecer questionamentos levantados a 

respeito dos ITENS II,III e IV, em relação a garantia esta se refere as peças. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

(37)3371 - 1332 

Em 95/B5/2017 13:30, Magda Martins escreveu: 
Jacqueline, 

Boa tarde! 

Temos alguns questionamentos: 

* Precisamos entender 0 tipo de garantia que pede para as máquinas: pecas e 
software? 
ITENS II e III - Computadores: 36 (trinta e seis) meses; ITEM IV - 
Servidor: 36 (trinta e seis) meses com atendimento in locu quando 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 1 + 55 31 9 9844-5313 | 

.HÊLEQELÊE  
-----Mensagem origina1----- 
De: Licitacoes [mailtoz1icitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: terça-Feira, 25 de abril de 2817 15:13 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

1de2 os/os/2o171sn1 



RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

Prioridade: Alta 

Boa tarde Magda, eu sou a pregoeira o meu email é esse, e o telefone é 

(37) 3371 1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Em 25/04/2817 14:56, Magda Martins escreveu: 
Jacqueline, 

Boa tarde! 

Pode me informar o contato do pregoeiro (email e telefone)? 

Magda Martins 
Gerente de Contas 

,.\ + 55 31 3524-1423 I + 55 31 9 9844-5313 I 

- www.itone.com.br 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mailtozlicitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quinta~feira, 20 de abril de 2917 12:42 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

Bom dia, Magda, segue anexo Edital de Licitação SAAE Retificado, qualquer 
dúvida pode entrar em contato no telefone (37) 3371-1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

37 3371-1332 f¡ ( ) 

2 de 2 08/05/2017 16:11 



RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

1de2 

Assunto: RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

De: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Data:05/05/201715:17 
Para:Ucnacoes<Hcnacoes3@?saaephnnhic0nLbr> 

Outra pergunta: Nas especificações pede o Rack com pintura Ral 9094. 
A Pintura que utilizamos é Ral 9911. 
Podemos trabalhar com esta configuração de cor? 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 | + 55 31 9 9844-5313 | 

:www.itone.comLgg 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mailtoc1icitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 5 de maio de 2017 13:51 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 
Boa tarde Magda, venho através deste esclarecer questionamentos levantados a 

respeito dos ITENS II,III e IV, em relação a garantia esta se refere as peças. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

(37)3371 - 1332 

Em 05/B5/2017 13:36, Magda Martins escreveu: 
Jacqueline, 

Boa tarde! 

Temos alguns questionamentos: 

* Precisamos entender 0 tipo de garantia que pede para as máquinas: 
software? 
ITENS II e III - Computadores: 36 (trinta e seis) meses; ITEM IV - 
Servidor: 36 (trinta e seis) meses com atendimento in locu quando 

peças e 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 1 + 55 31 9 9344-5313 1  
-----Mensagem origina1----- 
De: Licitacoes [mailtoz1icitacoes3@saaepiumhi.com.br] 

08/05/20171611 



RES: Edital Licitação Saae de Piumhi /MG 

Enviada em: terça-feira, 25 de abril de 2017 15:13 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

Boa tarde Magda, eu sou a pregoeira o meu email é esse, e o telefone é 

(37) 3371 1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Em 25/84/2017 14:56, Magda Martins escreveu: 
Jacqueline, 

Boa tarde! 

Pode me informar o contato do pregoeiro (email e te1efone)? 

ÍÂN Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 | + 55 31 9 9844-5313 1 

www-itgaelsgmiez 

-----Mensagem origina1----- 
De: Licitacoes [mailtoz1icitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 20 de abril de 2817 12:42 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

Bom dia, Magda, segue anexo Edital de Licitação SAAE Retificado, qualquer 
dúvida pode entrar em contato no telefone (37) 3371-1332. 

Att, 
fx* Jaqueline Souza 

(37)3371-1332 

2de2 08/G5/20171611 



RES: Editai Licitação Saae de Piumhi/MG 

1de2 

Assunto: RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
De: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Data:05/05/2017 15:36 
Para:Ucnacoes<Hcnacoes3@?saaepnunhLconLbr> 

Só mais essa e importante: 0 que vocês entendem de instalação no local? 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 | + 55 31 9 9844-5313 I 

wuasiignetsgaioç 

-----Mensagem original----- 
De: Magda Martins 
Enviada em: sexta-feira, 5 de maio de 2017 15:17 
Para: 'Licitacoes' <iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
Assunto: RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

Outra pergunta: Nas especificações pede o Rack com pintura Ral 9084. 
A Pintura que utilizamos é Ral 9611. 
Podemos trabalhar com esta configuração de cor? 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 | + 55 31 9 9844-5313 | 

www›it2ns1s9m19: 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mailtoclícitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 5 de maio de 2017 13:51 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 

Boa tarde Magda, venho através deste esclarecer questionamentos levantados a 

respeito dos ITENS II,III e IV, em relação a garantia esta se refere as peças. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Licitações e Contratos 

(37)3371 - 1332 

Em 95/65/2917 13:36, Magda Martins escreveu: 
Jacqueline, 

Boa tarde! 

Temos alguns questionamentos: 

08/05/20171612 



RES: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 

* Precisamos entender o tipo de garantia que pede para as máquinas: 
software? 
ITENS II e III - Computadores: 36 (trinta e seis) meses; ITEM IV - 
Servidor: 36 (trinta e seis) meses com atendimento in locu quando 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 | + 55 31 9 9844-5313 I 

www.itone.com.br 

-----Mensagem original----- 
De: Licitacoes [mai1to:licítacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 25 de abril de 2917 15:13 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Re: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 
Boa tarde Magda, eu sou a pregoeira o meu email é esse, e 0 telefone é 

(37) 3371 1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Em 25/94/2917 14:56, Magda Martins escreveu: 
3acque1ine, 

Boa tarde! 
Pode me informar o contato do pregoeiro (email e te1efone)? 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 I + 55 31 9 9844-5313 I 

www.itggggg9m.br 

-----Mensagem origina1----- 
De: Licitacoes [mailtoz1icitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 29 de abril de 2917 12:42 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br› 
Assunto: Edital Licitação Saae de Piumhi/MG 
Prioridade: Alta 
Bom dia, Magda, segue anexo Edital de Licitação SAAE Retificado, qualquer 
dúvida pode entrar em contato no telefone (37) 3371-1332. 

Att, 

Jaqueline Souza 

(37)3371-1332 

O8/05/201716ú2 



RES: Questionamentos Licitação Pregão Eletrônico n 03/2017 

1de2 

Assunto: RES: Questionamentos Licitação Pregão Eletrônico n 03/2017 

De: Magda Martins <magda.martins@¡tone.com.br> 
Data: 05/05/2017 17:30 
Para:Ucnacoes<Hcüacoes3@?saaephunhLconmbr> 

Jaqueline, 

Boa tarde! 

Obrigada pelas respostas, mas ainda em relação a este item: RACK X1004153- página 22 (Instalação) : 
fornecedor é responsável pela montagem do rack nas instalações do SAAE de PIUMHI-MG. 

Pergunta: Enviar o Rack montado e embalado, podemos entender que a instalação no local poderá ser 

desconsiderada? 

No aguardo, 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 | + 55 31 9 9844-5313 | 

yyyw itone cpm br 
É â 

 
Information ?e-;ñmtorãv 

  
De: Licitacoes [mailto:licitacoes3@saaepiumhi.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 5 de maio de 2017 16:56 

Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Questionamentos Licitação Pregão Eletrônico n O3/ 2017 

Prioridade: Alta 

AIC Magda Martins 

Boa tarde, em relação aos questionamentos aduzidos, venho através deste 

esclarecer: 

A documentação deverá ser cadastrada juntamente com a Proposta na Plataforma 

Licitanet; 

No que diz respeito ao Rack, a configuração RaII 9011 atende; 

No que tange a instalação local, o Rack deve ser entregue na Sede do SAAE 

Piumhi, conforme estipulado em edital. 

Por tim quanto ao valor inicial da proposta, se o mesmo pode ser superior ao valor 

da referencia segue abaixo nosso posicionamento: 

Em relação a esse ponto temos, será observado o disposto na Lei n. 10.520/2002, 

art. 4°, incs. VIII e 1X, vejamos: 

08/05/2017 16:12 



RES: Questionamentos Licitação Pregão Eletrônico n 03/2017 

"Art. 4°. 

Vlll - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e "   ' " 
das ofertas com precos até 10% (dez or cento su eriores à uela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, ate' a 

proclamação do vencedor; 

lX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições 
definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores 
propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e 

sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

Portanto, a partir das propostas de preços cadastradas na plataforma do pregão 
eletrônico LICITANET, serão classificadas para a disputa de lances a oferta com o 
menor valor por item e aquelas que a superarem em até 10% 

À lei obriga que nessa condição devem disputar pelo menos 3 empresas. 

Agora, não havendo pelo menos 3 propostas iniciais nessa condição, vai-se passando 
para as propostas sucessivas até ating as 3 que disputarão no lance a lance, 
vencendo aquela que ao final vender pelo menor preço. 

Dessa forma, não haveria a principio impedimento de se fazer proposta inicial superior 
ao valor de referência, o risco gue se corre é se houver três empresas com pregos 
menores que essa proposta, ela ficará fora da disputa dos lances, que se restringirá 
às três empresas de menor valor, não lhe possibilitando dar lances para cobrir estas 

ofertas. 

LEM BRANDO: que toda a documentação para participação da licitação (proposta, ato 
de constituição da empresa, certidões negativas, etc) somente será recebida dentro da 
plataforma do pregão eletrônico e que, ao final, somente haverá compra se o lance da 
vencedora (final) ficar menor que os valores de referência. 

'í Att, 

Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

2 de Z 08/05/2017 16:12 
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Re: Questionamentos Licitação Pregão Eletrônico n 03 / 20 17 

1de2 

Assunto: Re: Questionamentos Licitação Pregão Eletrônico n 03/2017 

De: Licitacoes <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 

Data: 08/05/2017 08:12 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 

Bom dia, podem sim. 

Att, 

Jaqueline Souza 

Em 05/05/2017 17:30, Magda Martins escreveu: 

Jaqueline, 

Boa tarde! 

Obrigada pelas respostas, mas ainda em relação a este item: RACK XI 004153- página 22 

(Instalação) Z fornecedor é responsável pela montagem do rack nas instalações do SAAE de PIUMHI-MG. 

Pergunta: Enviar o Rack montado e embalado, podemos entender que a instalação no local poderá 

ser desconsiderada? 

No aguardo, 

Magda Martins 
Gerente de Contas 
+ 55 31 3524-1423 | + 55 31 9 9844-5313 1 

' rn 

 
Iúfcsrmatica Tecmedia); 

 
De: Licitacoes [mailto:iicitacoesâiíãsaaepiumhicomicirl 
Enviada em: sexta-feira, 5 de maio de 2017 16:56 

Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 
Assunto: Questionamentos Licitação Pregão Eletrônico n 03/2017 

Prioridade: Alta 

AIC Magda Martins 

Boa tarde, em relação aos questionamentos aduzidos, venho através deste 

esclarecer: 

A documentação deverá ser cadastrada juntamente com a Proposta na 

Plataforma Licitanet; 

No que diz respeito ao Rack, a configuração Rall 9011 atende; 

08/05/2017 16:15 



Re: Questionamentos Licitação Pregão Eletrônico n 03/2017 

No que tange a instalação local, o Rack deve ser entregue na Sede do SAAE  
Piumhi, conforme estipulado em edital. ' 

Por fim quanto ao valor inicial da proposta, se o mesmo pode ser superior ao 

valor da referencia segue abaixo nosso posicionamento: 

Em relação a esse ponto temos, será observado o disposto na Lei n. 

10.520/2002, art. 4°, incs. VIlI e |X, vejamos: 

"Art. 4°. 

Vlll - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo 
e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e 

sucessivos até a proclamação do vencedor; na¡ 
lX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições 

.d definidas no inciso anterior, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos; 

Portanto, a partir das propostas de preços cadastradas na plataforma do pregão 
eletrônico LlClTANET, serão classificadas para a disputa de lances a oferta com 
o menor valor por item e aquelas que a superarem em até 10% 

Ã lei obriga que nessa condição devem disputar pelo menos 3 empresas. 

Agora, não havendo pelo menos 3 propostas iniciais nessa condição, vai~se 
passando para as propostas sucessivas até atingir as 3 que disputarão no lance 
a lance, vencendo aquela que ao final vender pelo menor preço. 

r¡ Dessa forma, não haveria a principio impedimento de se fazer proposta inicial 
superior ao valor de referência, o risco Que se corre é se houver três empresas 
com pregos menores gue essa proposta, ela ficará fora da disputa dos lances, 
que se restringirá às três empresas gle menor valor, não lhe possibilitando dar 
lances para cobrir estas ofertas. 

LEMBRANDO: que toda a documentação para participação da licitação (proposta, 
ato de constituição da empresa, certidões negativas, etc) somente sera recebida 
dentro da plataforma do pregão eletrônico e que, ao final, somente haverá compra 
se o lance da vencedora (final) ficar menor que os valores de referência. 

Att, 
Jaqueline Souza 
Licitações e Contratos 

2de2 08/05/2017 16:15 



Pregão Elerôníco m9 003/2017- SAAE DE PIUMHI 

Assunto: Pregão Elerôníco n? 003/2017- SAAE DE PIUMHI 

De: Licitacoes <|¡citacoes3@saaep¡umhi.com.br> 

Data: 08/05/2017 16:08 
Para: Magda Martins <magda.martins@itone.com.br> 

Boa tarde Magda, segue abaixo endereco da plaüaforma eletrônica e email de 

contato em caso de alguma dúvida. 

Plataforma: 1icitanet.com.br 

Email: gontato@1ícítanet.com.br; 

licitanet@outlook.com e 

licitanet.online@emai1.com 

Att, 

Jaqueline Souza 

1 de l 08/05/2017 16:14 
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Licitacoes@saaepiumhi.com. r CNPJ: 23 9110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, - 37925-000 PIUNH-IUMG - Telefax 37-33 

ATA DE REALIZAÇÃO DOLPREGÃO 

ELETRONICO N°03/2017 

PROCESSO LICITA TÓRIO 

N°134/2017 



2017-5-22 Ucitanet - Ata 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA e ESGOTO os PIUMHI-MG 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

Lsctraçñts oii-uma_ 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 03/2017 

Às 10:01:43 horas do dia 09 de Maio de 2017 reuniram-se no site wwwiicitanelzcombr, ola) Pregoeirola) Oficial e respectivos membros da 

Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: O 

OBJETO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE DOCUMENTO É 0 PROCESSO DE LICITAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE 

SOFTWARE E ANTIVIRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL.. 

Ola] Pregoeiroh) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal n9 10.520/02; na Lei Complementar n? 123/06; 

no(a) RESOLUÇÃO 114 E 115/; subsidiariamente na Lei Federal n? 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposiç fixadas no edital e anexos, 

realizar os.procedimentos relativos ao aludido pregão. 

Iniciando os trabalhos ola) Pregoeirola) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas 
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Fornecedorles) participantels) 

Participoularam) deste pregão ols) fornecedorles) abaixo relacionadols): * 

'Warnecedor CNPJ ME/EPP 

n-ouc TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA Í E ' l Í ' ' - ' ' E? 05.333.907/0001-95 NÃO 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 03.543.133/0001-90 siM 

CPE sc EQUIPAMENTOSTOPOGRAFICOSLTDAEPP  __  a __ _A _ _ u 07.735.373/0001-50 SIM 

Propostas 
1 . 

A participação na presente disputa dois) lotelslou itemlns) evidencialm) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus 

anexos aceitando irretratavelmente suas exigênciaspor declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. 
Termo aceito: "DECLARD QUE TENHO PLENO .CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXlGENCIAS DE HABiLITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL". ::- - ' .. .- : r _ . ' . . - 

Histórico dos lances e mensagens 

Até a data e horário estabelecido para envio da(s)"proposta('s), ou seja, 08:59:00 horas *do dia 09/05/2017, foilràm) recebidals), por meio 
eletrônico, als) propostals) de preços dois) fornecedoríes) referentels) aols) iotelslou itemlns) do aludido pregão, conforme demonstrado 

abaixo: ' ' 

LOTE 1 . 

g b Fornecedor CNPJ PÊÓPOSta Situação Motivo 
inicial 

Lances do Lote 1 _ _ Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora _ _  7 Tipo A 

CLASSIFICAÇÃO FINAL oo LOTE 1 _ p _ _ . ' _ 

Posição Licitante CNPJ Marca _, Melhor Oferta 

Troca de Mensagens do Lote 1 

Usuário Data] Hora Mensagem 

Fornecedor: 09/05/2017 . , . P 

64266 10:03:13 em" “à” sÍa_ . 'Ê5°°"a . . _ , . ._  _ _ 

- Sra Pregoeira, é a primeira vez que participamos de um pregão via Licitanet. Não iremos participar do 
Fornecedor: 09/05/2017 item 1 desse edital, mas esse item aparece como se fossemos participar. Caso exista uma proposta para 
64266 10:07:00 esse item, deve ter sido cadastrada por engano. Solicito que nesse caso a sra desconsidere nossa proposta 

para o item 1. 

. 09/05/2017 Pregoeiro 10:12:09 ok 

S, t 09/05/2017 Despacho. Torno público para conhecimento dos interessados, que foi declarada DESERTO, pela ausência 

15 ema 10:33:27 de interessados no Item/Lote 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

httpsJ/licitanetcom.br/pe/pregao/ata.php?cod=1B82 1/20 



2017-5-22 Ucitanet- Ata . 

LOTE 2 

ID Fornecedor  . CNPJ Prpçmsta Situação Motivo 
Inicial 

Lances do Lote 2 
Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

CLASSIFICAÇÃO FINAL oo LOTE 2 
Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

Troca de Mensagens do Lote 2 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Swíema 09/05/2017 Despacho. Torna público para conhecimento dos interessados, que foi declarado DESERTO, pelo ausência 
10:33:56 de interessados no Item/Lote 

Recursos 

_ Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 3 

ID Fornecedor CNPJ V PrPFOSta Situação Motivo 
-: Inicial 

”'\7a44 IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA gÊ'333'9°7/°°°1' RS 55.000,00 Classificada  
Lances do Lote 3 
Fornecedor CN PJ Vaior Lance Data/Hora Tipo 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$5.500,00 09/05/2017 10:34:22 Classificado 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ' 03.333.907/0001-95 R$5.499,00 ' '09/05/2017 10:41:14 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA i 05.333.907/0001-96 R$5.443,82 09/05/2017 11:15:09 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA !NFORMAÇÃO LTDA " 053331307/0001-96 ' R$5.443,00 09/05/2017 11:17:00 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$5.440,00 09/05/2017 15:47:47 Manual 

_ A _ CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 3 
Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ' ' IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA . 05.333.907/0001-96 . OPTIPLEX DELL 5050. . . - R$ 5.440,00 

Troca de Mensagens do Lote 3 

Usuário Data/Hora à Mensagem ' 

Fornecedor: 09/05/2017 ,X7844 10:27:46 Estamos aguardando. 

sistema  O LOTE 3 está em disputa. Boa sorte! l ____  ' ' ' ' l"  ' 

Pregoeiro 17 Licitante vamos dar lances! - 

Pregoeiro  Pregão é preciso dar lances, vamos dar lances! 

Pregoeiro 17 Baixem os preços licitantes! 

Pregoeiro  Muito baixo vamos melhorar os lances! 

Pregoeiro 17 Licitante vamos melhorar os lances! 

ãgrslícedor: 17 Sra Pregoeira, quando iniciará o tempo aleatorio? l_ 

Sistema  f 17 Aviso de iminência - o tempo randõrnico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema 17 O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Pregoeiro 17 Senhores licitantes deem seu lances, vamos arredondar esses valores!!! 

Pregoeiro 17 Licitantes vamos abaixar os preços! 
Sistema 09/05/2017 O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 40 segundos. 

httpsü/Iicitanetcom.br/pe/pregaOIata.php?cod=1682 - 2/20 



Licitanet - Ata 

O O LOTE 3 está em negociação. - 

Boa tarde Licitante vamos negociar o valor dos itens 

Sra Pregoeira, já chegamos na nossa melhor oferta para o item orçado, inclusive abaixo da expectativa do 

Ola licitante vamos fechar o valor unitário em RS 5.800,00 

Vamos fechar o valor unitário em RS 5.800,00 

Sr. Pregoelra o meu lance foi de R5 5.443,00, menor que o valor solicitado pela senhora, no valor de R5 

Ok. Vamos fechar o valor em R$5.400,00 o valor unitário? 

Sra Pregoeira podemos chegar no valor de R$ 5.440,00 

Lote negociado n_o valor de RS 5440,00 pelo fornecedor lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

Boa tarde, senhora Pregoeira . 

Srs. licitantes fica aberto o prazo de 15 minutos para analise do HABlLITA-NET dos documentos de 

habilitação exigidos no Anexo II do Edital eapós abriremos o prazo de recurso. 

Sr(s). fornecedories) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 

Sra Pregoeira, boa tarde! Enviamos ontem o email corn a proposta final e hoje encaminhamos por correios 
(SEDEX) a documentação impressa. Tem mais alguma ação a serfeita? Fico no aguardo. 

A disputa do LOTE 3 está encerrada. 

o lote foiadjudicado' pelo pregoeiro 'para o fornecedor' IT-'ONETECNOLOGIAIÍA ¡NroRMAçÃo LTDA ', no 

20115-2 

11:18:54  21/3253:17  2352355:” 

. ' 09/05/2017 
Pregoeiro 14:44:43 

Fornecedor: 09/05/2017 
27844 15:16:31 órgão. 

Pregoeiro 15:22:17 

Sistema 17 O O LOTE 3 está em negociação. 

09/05/ 2017 
Pregoeiro 153312 4 

Sistema 17 0 0 LOTE 3 esta' em negociação. 

Fornecedor: 09/05/2017 
27844 15:37:29 5.800,00 

. 09/05/2017 
Pregoeiro 15:40:33 

Fornecedor: 09/05/2017 

-/\7844 15:43:12 
. 09/05/2017 “tema 15:47:47 

Fornecedor: 10/05/2017 
27844 13:38:53 

Fornecedor: 10/05/2017 . . 27844 14:14:56 obrigada Sra Pregoeira 

:grslíedor: 317 Boa tarde, 'senhora -Pregoeira 

Pregoeiro 1017 

¡stema 11/05/2017 

fã 15:12:36 é o momento para se manifestar. 

Fornecedor: 12/05/2017 
27844 17:17:09 

. 15/05/2017 
slstema 14:50:42 

sistema 22/05/2017 
13:02:12 valor de RS 5.440,0D0 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 4 

ID Fornecedor CNPJ PrPPOSta Situação Motivo 
__ Inicial 

27075 IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 33337907110001_ RS 26.750,00 Classificado --- 

Lances do Lote 4 
Fornecedor CN PJ Valor Lance Data/Hora Tipo 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$326.750,00 09/05/2017 10:41:46 Classificado 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$26.700,00 09/05/2017 10:44:21 Manual 

lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$526.600,00 09/05/2017 11:29:01 Manual 

lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Menna¡ 

httpezllliciiaiwetcom.br/pe/pregao/ataphmcodâ1682 
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IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$20.S88,00 09/05/2017 11:29:23 

IT-ONE TECNOLOGlA OA INFORMAÇÃO LTDA 05.-333.9D7/0001-95 R$26.575,00 09/05/2017 11:29:39 

iT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 Rs26.550,00 09/05/2017 11:29:47 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 Rs26.540,00 09/05/2017 11:29:53 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$6.533,00 09/05/2017 11:30:02 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 Rs26.511,00 09/05/2017 11:30:24 Manual 

IT-ONE TECNOLOG|A DA INFORMAÇÃO LTDA 05333907/0001-96 R$26.505,00 09/05/2017 11:30:34 Manual 

IT-ONE TECNOLOG|A DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 Rs26.501,00 09/05/2017 11:30:43 Manual 

iT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$26.499,00 09/05/2017 11:30:56 Manual 

lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$126.485,00 09/05/2017 11:31:04 Manual 

iT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05333907/0001-96 R$26.479,00 09/05/2017 11:31:13 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$26.46s,00 09/05/2017 11:31:21 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$26.457,00 09/05/2017 11:31:34 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$26.450,00 09/05/2017 11:31:54 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$26.400,00 09/05/2017 11:32:05 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 Rs26.396,00 09/05/2017 11:32:16 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$26.350,00 09/05/2017 11:32:30 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$26.300,00 09/05/2017 11:32:40 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 Rs26.234,00 09/05/2017 11:32:52 Manual 

,g-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 Rs26.000,00 09/05/2017 11:33:04 Manual 
CLASsIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 4 

Posição Licitante i E ' ' " " ' ' CNPJ ' “ ' ' Marca Melhor Oferta 

1 ° IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ' ' 05.333.907"/0001-96 r " DELL/R630 Rs 26.000,00 

Troca de Mensagens do Lote 4 

Usuário Data/ Hora Mensagem 

. 09/05/2017 . . . .- . p - » - 3 

Pregoelro 10:31:02 Llcltante do Item 4 . Podemos Começar. 
' \ 

Fornecedor: 09/05/2017 _gm  _B _ , _ , 

27075 10:31:29 _ 

. 09/05/2017 ' . ' E ¡ ' ” ' ' E Ç “_ 

Sistema 10:41:46 O.LO'l'_E 4 está em dlsputa. Boa sorte. . . . . , , a  ._ . E I_ .z . 

Pregioeiro  Eregãoué disputa, varno5 'dar'!ance5! 2 

Fornecedor: (79/05/2017 I . l . i. . ' . - - . ¡ 
27075 11:00:47 Sra Pregoelra, quando InIcIara O tempo aleatorlo. _ 

,Sistema 17 Aviso de iminência - O terripo randôrnico' irá iniciardentro de 02 (Clois) miñutoà. Bba sorte! 

Sistema 17 O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômiCI-.L- a, - 

Pregoeiro 17 Vamos dar iances!_P_reg'_ão  lenços!  _ 

Pregoeiro  ATENÇÃO L|ClTANTES! VAMOS MELHORAF! _O5 LANCES! O VALOR ESTÁ ALTO AINDA! . . .. - _-_;_ _a_  -  g _ .\ __V:_.:¡ 

. 09/05/2017 Pregoeiro 11:31:20 LANCES VAMOS DAR LANCES! 

Pregoeiro  O PREÇO CONTINUA ALTO VAMOS DAR LANCES! _ 

Sistema  O tempo .randôrnico e5tá encerrado. Oternpo extra decorrido foi de 11 minutos e 17 segundos. 

. 09/05/2017 .. Slstema 114012 O fornecedor lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA venceu o iote pelo valor de RS 26.000,00 

Sistema 17 0 O LOTE 4 está em negociação. _ _ 

Pregoeiro 17 Boa tarde negociar O valor do item? 
Fornecedor: 09/05/2017 Sra Pregoeíra, ja' chegamos na nossa meihor Oferta para O item orçado, inclusive abaixo da expectativa do 

27075 15:16:40 A órgão. ' ' 

. _ 09/05/2017 , . ,_ Slstema 15:33:39 O O LOTE 4 esta em negOCIaçaO. _ 

Sistema (39/05/2017 0 O LOTE 4 está em negociação. 

httpsuffiicitanetcom.br/pelpregaO/ataphgncod:1682 
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15:34:45 

Pregoeiro 17 Vamos fechar o item em RS 25.000,00 

:grogêcedor: 17 Sra Pregoeira nosso preço já esta abaixo do valor estimado. 

Pregoeiro 09/05/2017 Vamos dar mais um lance fechar em RS 25.000,00 
15:41:46 

: 9 1 . . , . 

;Brâcedor  7 Sra Pregoelra o nosso lance de RS 26.000,00 Ja esta abaixo do orçado, que era o valor de R$ 26.759,68. 

Fornecedor: 10/05/2017 . . ' 
27075 14:37:32 Obrigada sra pregoelra.. 

. 11/05/2017 Sr(s). fornecedories) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
Sistema . . - 

15:12:36 e o momento para se manifestar. 

Fornecedor: 12/05/2017 Sra Pregoeira, boa tarde! Enviamos ontem o email com a proposta final e hoje encaminhamos por correios 
27075 17:17:33 (SEDEX) a documentação impressa. Tem mais alguma ação a ser feita? Fico no aguardo. 

Sistema 17 l A disputa do LOTE 4 está encerrada. 
Sistema 22/05/2017 O iote foi adjudicado peio pregoeiro para o fornecedor IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, no 

13:02:12 valor de R5 25000900 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse iote. 

/XDTES  
ID Fornecedor n CNPJ n prPEosta Situação Motivo 

Inicial 

086485188/0001- 
25504 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 'R5 9.000,00 classificada --- 

90 

Lances do Lote 5 
Fornecedor " ' CNPJ ' : ' " ' ' ValorLarice ' ' Data/Hora " i' 'Tipo 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 R$9.000,00 09/05/2017 10:41:46 Classificado 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP V l 'A r ' A '08.648.188/0001-90 R$5.571,00 09/05/2017 10:48:45 Manuai 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP' '- i i - ' 08.648.188/0001-90 ' R$5.550,00 09/5/2017-15244418' Manual - 

" e “ ' CLASSIFICAÇÃO FINAL oo LOTE 5 _ 

Posição Licitante '  _ '_' _ '__ 'V _ '_ CNPJ _ l _ ' _ ' _ _ Marca_ 'V' ' ' ' * Melhor Oferta 

1 ° COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.18B/0001~90 HP/T120_ R5 5.550,00 

Troca de Mensagens do Lote 5 _ ,_ 

rW/suário Data/Hora Mensagem ' 'l F A 

ãggzfem" lia/Egg?” BOM DiA E POR VALOR UNiTAR|0 ou TOTAL? 

Fornecedor: 09/05/2017 0p 
25504 10:07:50 ' 

Pregoeiro 17 o item 5 é o valor total do item-com todos os acessorios 

::gi-rem 23:23.22?”  
Fornecedor: 09/05/2017 OK 

25504 10:33:28 

Sistema 17 O LOTE 5 está em disputa. Boa sorte! 

Pregoeiro 17 Licitante o seu valor está acima do preço médio vamos dar lances! 
Pregoeiro 09/05/2017 LICITANTES CONCORRENTES AO ITEM 5 PREGÃO É PARA DAR LANCES!” O PREÇOESTÁ ALTO VOCES TEM 

11:40:37 QUE DAR LANCES, 'CASOCONTRARIO NÃO EFETUAREMOS A COMPRA! 

Sistema  Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 
. 09 05 2017 . . - 

Sistema 11/0032 0 tempo normal de disputa esta encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Pregoeiro  VAMOS ARRENDONDAR OS VALORES LICITANTES 

Pregoeiro 09/05/2017 OS PREÇOS CONTiNUAM ALTOS! 

httpezlllicitanetcom .br/pe/pregaolataphmcod: 1682 52o 
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12:02:12 

Sistema  O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 12 minutos e 18 segundos. 

. 09/05/2017 Pregoeiro 121214 ATENÇÃO LICITANTES O TEM PO PODE ACABAR A QUALQUER MOMENTO! VAMOS DAR LANCES! 

Sistema 17 O fornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP venceu o lote pelo valor de RS 5.571,00 

. 09 O5 2017 . . _ 

Sistema Mftloâg O 0 LOTE 5 esta em negociaçao. 

. 09/05/2017 A . . . . ._, Pregoeiro 14:46:18 Boa tarde licitante vamos negociar o valor do item. 

Fornecedor: 09/05/2017 E . 
25504 14:57:37 BOA TARDE, O VALOR JA ESTA NO LIMITE . 

2 . . _ 

Sistema 17 0 O LOTE 5 esta em negociaçao. 

Pregoeiro 17 Boa tarde voces não deram nenhum lance, vamos fechar o item em RS 5.500,00 
Fornecedor: 09/05/2017 MEU PREÇO INICIAL ERA 9.000,00 E ESTE VALOR JA ESTA NO LIMITE INFELISMENTE NAO CONSIGO BAIXAR 

25504 15:41:11 MAIS 

Pregoeiro 09/05/2017 Vamos dar pelo menos um lance, vamos fechar em RS 5.550,00 
15:42:43 

. 09/05/2017 . " ' ' ' 

_riistema 154418 Lote negociado no valor de R5 5550,00 pelo fornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 

Fornecedor: 10/05/2017 25504 13:33:37 “tam” - - ' 

ãêgràícedor: 17 boa tarde estamos logados 
S. 11/05/2017 5r(s]. fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 

ISÊEME . ,'.  --   :- ._.\': -, 
15:12:36 e o momento para se manifestar. -' 

Sistema 17 A disputa do LOTE_ 5 está encerrada. 
5.a m 22/05/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP, no valor 

' e a 13:02:12 de as s.'55'0,000* ' 1 ' = e ' A A “ 

Recursos 
Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 6 

ID Fornecedor i i u' I I I h CNPJ 7 PLQFOSÍa Situacão I A IIMcItii/o 
Inicial _ _ 

'47267 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP ÊÊGÀISJSS/Oool_ RS 8.000,00 Classificada --- 

Lances do Lote 6 
Fornecedor * s CNPJ ' Valor Lance Data/Hora  -' “  '=  ' *v - Tipo 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 R$8.000,00 09/05/2017 10:41:46 Classificado 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 R$4.000,00 09/05/2017 10:54:29 Manual 

_ CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LOTE 6 
Posição Licitante CN PJ Marca Melhor oferta 

1 ° COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP _ ' 03.343.133/0001-90 ' 'isizoTi-iER/Mrasvzo' “ RS 4.000,00 

Troca de Mensagens do Lote 6 

Usuário Data/Hora Mensagem  
Fornecedor: 09/os/2017 l ' 

97257 10:13:03 BOM mA _ 

Fornecedor: 09/05/2017 SN 
97267 10:27:47 

Sistema 17 O LOTE 6 está em disputa. Boa sorte! 

Pregoeiro 17 Licitantes o preço de vocês está acima do valor médio vamos dar lances! 
F d : 9 7 ' . l u A u 

93;?? °r 21( ::ff 1 PARA ESTE LOTE E o MININO QUE CONSIGO CHEGAR 

https :lili citanetcom.br/pe/pregaolata.php?cod=1682 690 
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Pregoeiro 09/05/2017 LICITANTES Os vALOREs ESTÃO ACIMA 00 PREÇO MÉDIO ORÇADO NÃO PODEMOS FECHAR VA 

12:03:46 ACIMA DESTE PREÇO! PODEM DAR LANCES! 

Fornecedor: 09/05/2017 ._, 97267 12:28:13 QUANTAS HORAS ' 

Fornecedor: 09/05/2017 0K 
97267 12:29:40 

Fornecedor: 09/05/2017 97267 14:09:15 NAO CONSiGUiMOS CHEGAR NO ESTIMADO 

Sistema 17 Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema  O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

. 09/05/2017 ¡ Pregoeiro 14:18:48 VAMOS DAR LANCES. 

Fornecedor: 09/05/2017 97267 14:21:53 INFELISMENTE ESSE E MEU ULTIMO PREÇO NAO CONSIGO MESMO 

Sistema ::U O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 16 minutos e 11 segundos. 

Sistema 217 0 fornecedor COMERCEAL SOARES E MOTA LTDA EPP venceu O lote pelo valor de R$ 4.000,00 

. 09 05 2017 . _ 

Srstema 14:40:29 0 O LOTE 6 está em negOcIaçao. 

V/regoeiro :fu Boa tarde o itemticou acimadb valor orçado vamos negociar O valor do item? ' ' 

Fornecedor: 09/05/2017 9726.¡ 14:56:00 INFELISMENTE NAO CONSIGO 

Pregoeiro Êzflgãfgol? O ITEM 6 e 7 eu n posso realizar a compra com o valor acima do médio 

Pregoeiro  em relação aos outros itens que você ganhou favor acompanhar a negociação de cada item 

Sistema 17 O 0 LOTE 6 estáem negociação. 

Pregoeiro 17 Vamos negociar o item abaixo do vaior médio orçado 

Fornecedon' 09/05/2017 9726.¡ 15:44:39 ESTOU VENDO $E CONSIGO AINDA 

ãggzÊfedmi gÊ/Êãgg” OLA A IMPRESSORA REALMENTE NÃO CONSiGO BAIXAR PELOsEu VALOR OE REFERENCIA INFELISMENTE 

Fornecedor: 10/05/2017 ' 
97267 13:45:46 ESTAMOS- 

"Sistema  A disputa doLOTE 6 está encerrada,  f _ 

7' . 10/05/2017 - . . . . Sistema 1 4:01” 4 O LOTE 6 na_o _foi adjudicado pelo seguinte motIvcncONFORME DESPACHO EXARADO NO CHAT 

Recursos . 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 7 

ID Fornecedor . u n' '  CNPJ ' prPPosta Situação Motivo 
inicial 

' '08548188/0001- RS - . . -.  , 76819 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 90 800000100 classificada --- 

Lances do Lote 7 
Fornecedor ' 'CNPJ ' Valor Lance Data/ Hora Tipo 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP _ 08.648.188/0001-90 R$800.000,00 09/05/2017 10:41:46 Classificado 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 R$40.000,00 09/05/2017 14:30:41 Manual 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP _ 08.648.188/0001-90 R$6.182,50 _ 09/05/2017 15:53:19 Manual 
CLASSIFICAÇÃO FINAL oo LOTE 7 A 

Posição Licitante T - CN PJ Marca Melhor oferta 

1 ° COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.138/0001-90 MICROSOFT R$ 6.182,50 

httpsz/liicitanetcorn.br/peJpregaO/ata.php?c0d=1682E  u' n _ T 1  n O - O n ,n20 
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Troca de Mensagens do Lote 7 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Fornecedor: 09/05/2017 76819 10:13:09 BOM Dm 

Fornecedor: 09/05/2017 76819 10:27:56 EU SW' 

Sistema 17 0 LOTE 7 está em disputa. Boa sorte! 

Pregoeiro 17 Licitantes o preço de vocês está acima do valor médio vamos dar lances! 

F°"'°°°d°“ (39/03/2017 0K T0 TENTANDO vER o QUE Posoo FAZER PARA ABAIXAR ESTES QUE ESTÃO ACIMA 

76819 11:00:59 
Fornecedor: 09/05/2017 para lote 7 estamos melhorando nosso preço junto ao fabricante, dentro de alguns minutos já 

76819 11:59:11 informamos se conseguimos chegar ao seu preço de referência 

Fornecedor: 09/05/2017 76819 12:12:50 OLA VAI SER FEITO UMA PAUSA PARA ALMOÇO? 

Pregoeiro, estamos aguardando um retorno do fabricante do item do lote 7 para abaixarmos para o vaior 
de referência. estamos negociando e pediram para aguardar ate' 13:45 para dar a resposta é possívei 

aguardar? 

Fornecedor: 09/05/2017 
76819 12:22:55 

Fornecedor: 09/05/2017 76819 140920 NAO CONSIGUIMOS CHEGAR NO ESTIMADO 

fíistema  Aviso de iminência - o tempo randômico 'Irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema 17 O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Sistema  O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos e 29 segundos. 

. 09/05/2017 ' 

Sistema 143044 O fornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP venceu o lote pelo valor de RS 40.000,00 

Sistema 17 O OJIÇIÓTE 'l esta em negociação.. 
P O im 09/05/2017 Boa tarde o -item ficouacima 'do valor orçado vamos negociar o valor do item? 0 valor foi digitado 

reg e 14:48:13 erroneamente? 

Sistema 17 O O LOTE 7testá em negociação. 4 

Pregoeiro ' c?” Vamos negociar o item abaixodo valor médio orçado ' 

:2;';Ê°°d°'° 2:( 33/3317 EsTou :ESPERA/GEO o MEU 'PORNEcEOOR DESDE JA AGRAoEço A COMPREENSÃO PELA ESPERA 

Sistema 17 Lote negociado' rio valor de R$ 6182.50 pelo fornecedor COMERC|AL SOARES E MOTA LTDA EPP ' ' 

ñornecedor: 09/05/2017 . _ _ 7681-19 15:53:48 chegamos ao seu valor de referencia _ 

:Êgàãcedm: ÊÊÍÊÊ/gf” OK_ OBRIGADO PELA ESPERA _ 

§2'á1íf°“°"' ::fzê/::m  
ãêgrâegcedor: 17 boa tarde estamos logados 
Sistema 11/05/2017 Sr(s). fornecedodes) está abertoxo prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 

15:12:35 é o momento para se manifestar. ' " ' - ' 

Sistema 17 A disputa do LOTE 7 está encerrada. 
Sistema 22/05/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para O fornecedor COMERC|AL SOARES E MOTA LTDA EPP, no valor 

13:02:12 de RS 6482500 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE s 

ID Fornecedor u u n CNPJ nprfjposta Situação 7 Motivo' ' u. 

Inicial 

21337 cOMERciAL SOARES E MOTA LTDA EPP ' '°8'548'4188"°°°1' Rs sooodooi 'classificada/V _Ç A'  ' 

90 
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Lances do Lote 8 
Fornecedor CNPJ Valor-Lance Data/Hora 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 R$5.000,00 09/05/2017 10:41:46 

COMERCIAL SOARES'E MOTA LTDA EPP " 08.648.188/0001-90 R$2.344,00 09/05/2017 10:49:58 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 R$2.340,00 09/05/2017 15:42:52 

CLASSIFICAÇÃO FINAL oo LOTE a 
Posição Licitante CNPJ - Marca Melhor Oferta 

1 ° COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.548.188/ 0001-90 MICROSOFT/ OFFICE STANDART R$ 2.340,00 

Troca de Mensagens do Lote 8 

Usuário Data/ Hora Mensagem 

Fornecedor: 09/05/2017 21837 A 10:13:16 BOM Dm 

Fornecedor: 09/05/2017 21837 10:28:09 EU SIM 

Sistema 17 O LOTE 8 está em disputa. Boa sorte! 

Pregoeiro 52:17 n Licitantes o preço de vocês está acima do valor médio vamos dar iancesl 

/Dílistema 17 Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema 17 0 tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em/tempo randõmico. 

Sistema 17 O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 05 minutos"e'42 segundos.. 

Sistema 17 O fornecedor COMERCIAL SOARES @MOTA LTDA EPP venceu o iote peio valor de RS 2.344,00 

. 09 O5 2017 .  .. 

Sistema “fm-QQ t'   esta em  N E 'a à 

. 09/05/2017 . . a Pregoeiro 14:48:38 Boa tarde vamos negociar o valor do item. 

Fornecedor: 09/05/2017 - 2183.¡ 15:00:24 BOA TARDE, O VALOR JÁ ESTA ND LIMITE 

Sistema 17 _O 0_L0_TE 8 está em negociação. 

Pregoeiro  Vamos negociar O item no valor de R$ 2.340,00 preço unitário. 

. 09/05/2017 . 
Sistema 154252 Lote negociado no vaior de RS 2340,00 pelo fornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 

,N . . 
- . 09/05/2017 . 

Pregoeiro 15:43:45 Vamos negociar o valor em RS 2.300,00. 

Fornecedor: 09/05/2017 21837 15:45:06 ESSE NAO CONSIGO MESM_O NAO INFELISMENTE 

Forñecedor: 10/05/2017 21337 13:46:07 EsT-AMQSAI'  i j  -' ' ~  i --   
:ãgnaãcedor: 17 boa _tarde estamos logados ,. 

S. 11/05/2017 Sds). fornecedodes) está aberto O prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 
istema . . . . _. 15:12:36 eomomento para se manifestar.- - - -   i'  =  -- i-  

Sistema  A disputa do LOTE 8 está encerrada. 
Shtema 22/05/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP, no valor 

13:02:12 de R$ 2.340.000 ' ' ' ' 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LOTE 9 

ID Fornecedor ' u CNPJ P'.°?°5*° Situação Motivo 
inicial 

17429 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP ' " °8'548'188¡°°°1' Rs 15.000,00 Ítiassiñcadà  
90 

httpsz/liicitanetxzom.brIpefpregaoIata.php?cod=1ô82 
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Lances do Lote 9 
Fornecedor ' CNPJ , ' ' Valor Lance . Data/ Hora 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 R$2.500,00 09/05/2017 10:41:46 
COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 R$1.055,00 09/05/2017 10:50:31 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 0o LOTE 9 
Posição Licitante CNPJ Marca Melhor Oferta 

1 ° COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 MICROSOFT/BJ R$ 1.055,00 

Troca de Mensagens do Lote 9 

Usuário Data/ Hora Mensagem 

Fornecedor: 09/05/2017 17429 10:13:24 BOM Dm 

Fornecedor: 09/05/2017 17429 10:28:20 EU SlM 

Sistema 17 O LOTE 9 está em disputa. Boa sorte! 

Pregoeiro  Licitantes o preço de vocês esta' acima do valor médio vamos dar lances! 

Sistema 17 Aviso de iminência - o tempo randôãmico_ irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

sistema 17 O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Sistema :n O tempo randômico está encerrado; O tempo extra-decorrido foi de 03'minutos e 09 segundos. 
. 09/05/2017 ' "    z '  'i   "* " 

Sistema 121541 O fornecedor COMERCIALSQARES_EEMOTALTDAVEPP venceu o lote pelo valor de R5 1.055,00 

. 09 05 2017 , .  
Sistema 1 4:05:18 O  esta em negociação.;  u. L n) l _í 

Pregoeiro 17 Boa tarde vamos negociar o valor do item? 

Fornecedor: 09/05/2017 
17429 15:00:31   O VALOR JÁ ESTÁ NO LIMITE 

, 09/05/ 2017 . . .. Srstema 15:34:45 O O LOTE 9 esta em negociaçao. 

Pregoeiro 09105/2017 Vamosnegociar o item em R5 1.000,00 o valor unitário. 
15:44:32 i ~ 

Fornecedor: 09/05/2017 17429 15:45:58 VALOR/A ESTA_ NO LI_MITE INFELISMENTE NAO CONSIGO BAIXAR MAIS 

Fornecedor: 10/05/2017 7429 13:46:21 ESTAMOS 

igglêcedar: 3:15:17 boa tarde estamos logados 
. 11/05/2017 Sr(s). fornecedodes) está aberto o prazo de 10 minutos par_a recurso, se houver interesse em recorrer esse 

Sistema .. ._ _ . .   _ , 15:12:36 e o momento para-se manifestar. ~ - ' ' 

Sistema  A disputado LOTESestá encerrada. . . - . __ , _  _ , , .z,- _ ___ ,-- _ _ : 

Sistéma 22/05/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP, no valor 
13:02:12 deR$1.0s5.000 A = - - A - ' - ~   ' ~-  

Recursos \ 

Não houve interposição de recursos para esse lote. l ' 

LOTE 10 

ID Fornecedor ' l l' u ' í 'CNPJ l n Prplmsta Situação Motivo 
Inicial 

17395 COMERCIAL SOARES E MOTA *LTDAEPP " z z l l ' i ' 3354813810001' R$ 60.000,00 classificada  
Lances do Lote 10 
Fornecedor ' 'CNPJ l ' Valor Lance Data/Hora Tipo 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 R$3.000,00 09/05/2017 10:41:46 Classificado 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP ' ' l 08.648.188/0001-90 R$198,00 09/05/2017 10:56:16 Manual 

_ . CLASSIFICAÇÃO FINAL oo LOTE 10 

httpsJ/Iicitanetcom.brlperpregaorata.php?cod=1ôa2 10m¡ 
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Posição Licitante  _E  _ CNPJ í u  A_ 'Marcuad  'í 

1° COMERCIAL SOARESEMOTA LTDA EPP _ Z_ _í _ _ 03.543.133/0001-90 MICROSOFT 

Troca de Mensagens do Lote 10 

Usuário Data/Hora Mensagem 

Fornecedor: 09/05/2017 17395 10:13:34 BOM Dm 

Fornecedor: 09/05/2017 17395 10:28:33 EU slM 

Sistema 17 0 LOTE 10 está em disputa. Boa sorte] ' 

Pregoeiro :i7 Licitantes O preço de vocês está acima do valor médio vamos dar lances! 

:gragãcedor: 17 Sria) pregoeiro(a) vai ter pausa para almoço? 

Sistema 17 Aviso de iminência - O tempo randômico irá iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

Sistema 17 0 tempo normai de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

Pregoeiro 17 0 TEMPO ESTÁ SE ENCERRANDO VALORES AINDA ALTOS! ABAIXEM OS PREÇOS 

Sistema  O tempo randômico está encerradO/ÕÀtempO extra decorrido foi de iàminutos e 58 segundos. d 

Sistema 34017 0 fornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP venceu O lote peio valor de R$ 198,00 

Sistema 17 O O LOTE 10 está em negociação. 

Pregoeiro 17 Boa tarde vamos negociar O valor do item? 

ããggí°ed°r° ggfgãízfgr¡ BOA TARDE, O VALOR JÁ ESTÁ No LiMlTE 

Sistema íâfãíff 17 9 9..|-.QT.E.-.1°.E.5t.á em negociação... _ . ; - 

Pregoeiro 17 Vamos negociar ,o item em R$190,00 vocês não deram quase nenhum lancei 

:°;;';°°d°'° gãfãflzzf” VALOR JA_ _ESTA_ No LIMITE INFELIsMENTE NAO CONSIGO BAIXAR MALS 
Smema 11/05/2017 Sr(s). fornecedories) está aberto 0 prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse em recorrer esse 

15:12:36 é o momento' para se manifestar. ' ' '“ I ' " ' = ' "'  i'  i 

'Wistema 15/05/2017 A disputado_ LOTE 10 está encerrada. 
14:50:42_ - '_ .' 

sktema 22/05/2017 0 lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor COMERCIAL SOARES EMOTA LTDA EPP, no valor 
13:02:12 de'R$ 193,000  * ' s' A * n - . o 

Recursos 
Não houve interposição de recursos para esse Lote. l 

-_,  ..n ,_ f..-¡ -_~ , I z'-. _' ' -  ;ç .O-,r- ,_   ._ _;__,._\..1._._ ,._..,-~_.; 

LOTE 11 

1D Fornecedor  ° 'E ' CNPJ PW?” Situação Motivo 
inicial 

50057 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP (533648338/0001' R$9.000,00 classificada  
73959 IT-ONE TECNOLOGIA DA |NFORMAÇÃO LTDA 32331907/'3001' Rs 10.120,00 classificada  
Lances do Lote 11 n 

Fornecedor ' ' ' ' ' - ' i CNPJ~ - - - ' Valor- Lance  Data/Hora " Tipo 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 03.543.133/0001-90 R$9.000,00 09/05/2017 10:41:45 Classificado 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ' 05.333.907/0001-95 351012000 09/05/2017 10:41:45 Classificado 

lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-95 . R$8.999,00 09/05/2017 10:47:03 . Manua! 

IT-ONE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA ' ' 05.333.907/0001-95 R$8.950,00 09/05/2017 11:39:17 Manual 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP  .. ,  03.543.133/0001-90 R$8.949,00 09/05/2017 11:45:59 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-95 R$8.945,00 09/05/2017 11:45:33 Manual 

httpszf/Ii citanet.com.brfpeipregaolata.php?cod= 1682 - l 11 ,g0 
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COMERCIAL sOAREs E MOTA LTDA EPP 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

lT-ONE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO LTDA 
COMERClAL sOAREs E MOTA LTDA EPP ' 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP l 

COMERCIAL sOAREs E MOTA LTDA EPP _ 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL sOAREs E MOTA LTDA EPP 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGlA DA lNFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL sOAREs E MOTA LTDA EPP 

COMERCIAL sOAREs E MOTA LTDA EPP 

rÍ-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
.I -ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLDGlA DA INFORMAÇÃO LTDA 

lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP E O “ 

lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL sOAREs E MOTA LTDA EPP 

lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL SOARES E MOTALTDA EPP 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

'WT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL sOAREs E MOTA LTDA EPP 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL sOAREs E MOTA LTDA EPP I * 

IT-ONE TECNOLOGIA OA lNFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL sOAREs E MOTA LTDA EPP 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL sOAREs EMOTA LTDA EPP ' -  
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

COMERCIAL sOAREs E MOTA LTDA EPP 

https-.l/licitanetcom.brlpelpregyaolata.php?cod=lõ82 
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03.543.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

03.543.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 
03.543.133/0001-90 

03.543.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-93 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

03.543.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001.-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

03.543.133/0001-90 

03.343.133/0001-90 
05.333.907/0001-95 " A 

05.333.307/0001-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-93 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

03.543.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

03.343.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 

03.543.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

03.343.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-93 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-95 

03.543.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 

03.543.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 

03.543.133/0001-90 

05.333.907/0001-93 

05.333.907/0001-95 

05.333.907/0001-93 

05.333.907/0001-95 

03.543.133/0001-90 

05.333.907/0001-95 

03.543.133/0001-90 

R$3.944,00 

R$3.940,00 

R$8.930,00_ 

R$3.939,00 

R$3.920,00 

R$3.929,00 

R$3.919,00 

R$3.900,00 

R$3.339,00 

R$3.330,00 

R$3.375,00 

R$3.374,00 

R$3.370,00 

R$3.355,00 

R$8.353,00 

R$3.350,00 

R$3.353,00 

R$3.359,00 

R$3.357,00 

R$3.355,00 

R$3.352,00 

R$8.350,00 

R$3.343,00 

R$3.345,00 

R$3.344,00 

R$3.343,00 

R$3.340,00 

R$3.339,00 

R$3.330,00 

R$3.325,00 

R$8.323,00 

R$3.329,00 

R$3.320,00 

R$3.319,00 

R$3.799,00 

R$3.795,00 

R$3.793,00 

R$3.791,00 

R$3.790,00 

R$3.735,00 

R$3.730,00 

R$8.778,00 

R$3.775,00 

R$3.773,00 

R$3.750,00 

R$3.753,00 

R$3.757,00 

R$3.755,00 

R$3.754,00 

R$3.750,00 

R$3.749,00 

R$3.744,00 

R$8.741,00 

R$3.739,00 

R$3.733,00 

R$3.733,00 

R$3.725,00 

R$3.724,00 
l. 

09/05/2017 11:45:42 

09/05/2017 11:45:50 

09/05/2017 11:43:59 

09/05/2017 11:47:00 

09/05/2017 11:47:05 

09/05/2017 11:47:09 

09/05/2017 11:47:15 

09/05/2017 11:47:20 

09/05/2017 11:47:30 

09/05/2017 11:47:33 

09/05/2017 11:47:54 

09/05/2017 11:43:27 

09/05/2017 11:43:34 

09/05/2017 11:43:40 

09/05/2017 11:43:47 

09/05/2017 11:48:53 

09/05/2017 11:49:03 

09/05/2017 11:49:07 

09/05/2017 11:49:13 

09/05/2017 11:49:20 

09/05/2017 11:49:23 

09/05/2017 1114935 

09/05/2017 11:49:42 

09/05/2017 11:49:43 
09/05/2017 11:30:00 

09/05/2017 11:50:03 

09/05/2017 11:50:27 

OQÍÓÊ/ZÓÉ.?  
09/05/2017 11:30:41 

09/05/2017 11:50:47 

09/05/2017 11:50:52 

09/05/2017' 11:50:53 

09/05/2017 11a50:55 

09/05/2017 11:50:59 

09/05/2017 11:51:05 

09/05/2017 11:31:17 

09/05/2017 11:51:25 

09/05/'2017 11:51:31 

09/05/2017 11:51:40 

09/05/2017 11:31:45 

09/05/2017 11:51:52' 

09/05/2017 11:52:05 

09/05/2017 11:52:12 

09/05/2017 11:52:21 

09/05/2017 1155243 

09/05/2017 11:52:57 

09/05/2017 11:33:11 

09/05/2017 11:53:23 

09/05/2017 11:53:23 

09/05/2017 11:53:31 

09/05/2017 11:53:35 

09/05/2017' 11:53:40 

09/05/2017 11:53:45 

09/05/2017 11:53:53 

09/05/2017 11:54:03 

09/05/2017 11:54:12 

09/05/2017 11:54:15 

09/05/2017 11:54:23 

Manual 

lntermecliário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 1 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

intermediário 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 3 

Manual 

Manuà¡ 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual 

Manual l 

Manual 

Manual 

Manual 

lntérmédiário 

Manual 

Manual 
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2017522 _ _ 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.339.907/0001-95 R$8.719,00 09/05/2017 11:54:25 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP I 08.648.188/0001-90 R$8.710,00 09/05/2017 11:54:31 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.007/0001-96 R$8.715,00 _(19/05/2017 11:54:35 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.3333. 07/0001--06 R$8.700,00 09705/2017 11:54:42_ 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.s:07/0001ia_0 R$8.690,00 09/05/2017 11354-.49 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.1Íj18/0001“30 R$3.699,00 09/05/2017_ 11:54:50 Intermediário 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.9.'i7/0001:-95 R$8.688,00 09/05/2017 11:55:00 Máñúal 

IT-ONE TECNOLOGIA¡ DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.967/0001-96 R$8.677,00 09/05/2017 11:55:10 Manual 

COMERCIAL SOARES E _MOTA LTDA EPP 08.648.18í_i/0001__-90 R$8.685,00 09/05/2017 11:55:16 Intermediário 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.90I'_/000ÇI.-96 R$8.670,00 09/05/2017 11:55:22 Manual 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188 '0001-90 R$8.665,00 09/05/2017 11:55:25 Manual 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0¡_.'›I'i1-96 R$8.650,00 09/05/2017 11:55:34 Manual 
COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP '08.648.188/E/7J01-90 R$8.663,00 09/05/2017 11:55:35 Intermediário 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R$8.530,00 09/05/2017 11:55:43 ManuaI 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.180/0001-90 R$8.649,00 09/05/2017 11:55:49 Intermediário 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.._'I.Í.8/0001-90 R$8.629,00 09/05/2017 11:56:41 Manual 

cLAssarz/.Açiio FINAL Do LOTE 11 
Posição Licitante CNPJ Marca Meihor Oferta 

1 ° COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 LiDERCON/ZAU RS 8.629,00  ° ' IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05_.333.907/0001-96 Rack 24U - Marca BIackBox RS 8.630,00 

TrocadeMensagensdoLotell - - _ - _ :~ ›- __' .._ . ›.  m¡ I  
Usuário - Data/Hora - Mensagem = ' I _ - * -' -_ - * :_ -  , "z : _ -*  
Fornecedor: 09/05/2017 . ,- *  _ - . =  .- _,  ›  1_ 

50067 E 10:13:47 30MB” ._ .._   __   L 
Fornecedor: 09/05/2017 , _ __  __ _ ,    , _       __  _ 

50067 10:28:45 EU SIM ' _ ' _ ' ' ' _ _ _' " '_ '_ _   
Fornecedor: 09/05/2017'  "  l  "  'a  '  A  'u     _ 

73959 10:32:10 ' =-'  -  = *- '   
. ,. . ' .'_  J _I L E _ , 

Sistema 17 O LOTE 11 está em dis_p0ta. Boa sorte! 

Pregoeiro (39/05/2017 E Vamosfdar lances! Pregão édiãputáhde lances. A' 

10:43.53 _ _ e . ,._ ___ .¡ ~. 

Sistema u' Aviso de iminência-I 'o tempo 'rãñdôrnírfo irá iniciar dentro de 02 (Hbisimihútosl Bbà sorte! - 

Sistema  O tempo normal de.disputa esta .encerrado estamos agora em tempo randõmico.. _ 

-_..- .U :r.¡.,"'._.',. . 

rxregoeiro gã/ãf” sRsucITANTEs MELHOREh/_I OSPREÇOSI _ _ 

P . 09/05/2017- . VAMOS DARLANCES, O P_R_EÇO CONTINUA ALTO, O PAGAMENTO SERA AVISTA COM A ENTREGA DA - ' 

'°g°°"° 11:42:12 MERCADORIA! . _ . L - _ . 

Sistema 17 O tempo randõmico esta' encerrado. O tempo extra decorrido foi de 20 minutos e 37 segundos. 
(BIOS/2017 Fornecedor: 50067 seu lance está dentro da margem de 5% (Cinco por cento), conforme dispõe a LC 

Sistema 115544 _ 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o 

' ' lance Vencedor. 

Sistema 17 Lotedegociado no vaIor de RS 8629, pelo fornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 

. 09/05 2017 * - ' ' ' a . 

Pregoeiro 1155548 VAMOS DAR LANCES LICITANTES 

Sistema 17 Oufornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP venceu o lote pelo vaior de R$ 8.G29,000 

Sistema 17 O O LOTEIII  em negociação: à' 

Pregoeiro 17 Boa tarde vamos negociar o valor douitem? 

Fornecedor: 09/05/2017 * * . ' 50067 15,00% BOA TARDE, o VALOR JA ESTÁ NO LIMITE 

. 09 05 2017 " ' . - 

Sistema 154 3 (às O 0 LOTE 11 está em negocIaçao. 

Pregoeiro 09/05/2017 Vamos negociar 'o “vaIor em RS 8.600,00 

15:45:51 
hHm-fniciianetccm.br/06ÍDT9Qa0/ata.php?GOd=1682 13/20 
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Fornecedor: 
50067 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Recursos 

09/05/2017 
15:46:37 

11/05/2017 
15:12:36 

15/05/ 2017 
14:50:42 

22/05/2017 
13:02:12 

Ucitanet - Ata  VALOR JA ESTA NO LIMITE INFEUSMENTE NAO CONSIGO BAlXAR MAIS 

Sris). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para recurso, se houver interesse - 

é o momento para se manifestar. 

A disputa do LOTE 11 está encerrada. 

O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o forneÊedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP, no valor 

de R5 8529x100 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

Troca de Mensagens do Lote 12 

Usuário 

Fornecedor: 
43362 

Fornecedor: 
43362 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Fornecedor: 
43362 

Sistema 

/Xregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Fornecedor: 
43362 

Sistema 

Pregoeiro 

Fornecedor: 

43362 

Data/Hora 

09/05/2017 
10:12:18 

09/05/2017 
10:14:52 

09/05/2017 
10:17:33 

09/05/2017 
10:17:33 

09/05/2017 
10:28:56 

09/05/2017 
10:41:46 

09/05/2017 
10:49:44 

09/05/2017 
11:44:23 

09/05/2017 
11:46:23 

09/05/2017 
11:52:30 

09/05/2017 
12:06:06 

09/05/2017 

12:06:42 

09/05/2017 
14:40:49 

09/05/2017 
14:49:55 

09/05/2017 
15:00:48 

09/05/2017 
15:34:45 

09/05/2017 
15:46:26 

09/05/2017 
15:46:45 

LOTE 12 

ID Fornecedor CNPJ PrPPOSta situação Motivo 
inicial 

43362 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP Éãeàsilss/OOOI- R5 27.000,00 classificada --- 

Lances do Lote 12 
Fornecedor CNPJ Valor Lance Data/ Hora Tipo 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 R$1.500,00 09/05/2017 10:41:46 Classificado 

-' ,N - CLASSIFICAÇÃO #iH/Ktiào :Jor: 12 

L . osição Licitante __,_. ,__ ;em ¡¡_-_, ¡M-v¡  ;,¡\_,¡--ÇNPJ___§¡;¡¡¡ ;F ,›._, p _g__i_.__,_ mlyiaççau.. X Melhor Oferta 

1 ° COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/ 0001-90 APC/ BZISOOPBIBR RS 1.500,00 
- 'u ,7 .i. _..-'_:xÊ¡I.-i'_-,:*.:Hi5.Êãr¡Êu-.yi ;_í-i..-, w '.11|ÊHLJ\Lw-1'Í-'  -s_~;i  I-' ..1- ,u :'n  

..¡._.\:..~.ê í- z 

Mensagem 
1 . r . ..rg 

   ..:  c; -.   _ o i " .:'.';'.,  ;._:1-:x::3 .; :-.-;a:;':“:=.-.".'=:s.-.  - 

oLAiao 026.110 Àoúí .A 

GOSTARIA DE SABE NESSE ITEM SE O LANCE EU DO NO VALOR UNITÁR|O OU NO VALOR TOTAL DAS 18 

.PEÇASL-  
é o valor unitário de cada peça 

é o valor unitário de cada pecaãl¡ 

O LOTE 12 está em disputa. Boa sorte! 

Vamos dar lances-npregão e' disputa de lances. .= - 

Aviso de iminência/Í:  iniciar dentro de 02ltdoisiurninutors/0oa sortelx 

O tempo normal de disputa esta encerrado estamos agora   randvfgrnico. 

VAMOS DAR LANCES OS PREÇOS CONTINUAM ALTOSI 

0 tempo randõmico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 19 minutos e 43 segundos. 
n 

Q_forneç_edqç._ÇO|\/§_EJRglAL SOARES E MOTA LTDA EPP venceu o lote pelo valor de R5 1.500,00 

o o LOTE 12 está em "negociação. '  "' 

Boa tarde vamos negociar o valor do item? 

BOA TARDE. _o vAL9R..iÁ_EsIá NO LIMITE 

O O. LOTE 12 está em negbciação. 

Vamesnesocietcaveier unitário em-_R$ 1.400,00 

VALOR 1155750510 LJMIIE INFELTSMENTE NAO CONSIGO BAIXAR MAIS 

httpez/llioitanetcom.br/peipregadata.php?ood=1682 . › _ o ._  . ,. -, T : 14/20 



2011522 l z» ' ='I'_J\;l -. :ari .Iwiun .uc¡t'anet=_Ata-: 

Sistema 11/05/2017 ãris)._f_ornewoe_go_rliçs)l:está alberto oprazo de 10 _minutos para_ recurso, .se houver interesse em 
15:12:36 é o moínento para se manifestar. 9 ' ' b ' ' 9 ' 

Sistema 15/05/2017 A disputa do LOTE 12 está encerrada. 
14:50:42 - I 

Sistema 22/05/2017 O lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP, no valor 

13:02:12 de as 1.500,000 ' 

Recursos 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

LD'!__'_E 13 - 

ID - Fornecedor CNPJ ::ãfâsta Situação Motivo 

32168 cPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LToA EPP 33335373¡ 0001' Rs 69.900,00 Ciassificada  
19133 coMERclAL SOARES E MOTA LTDA EPP gÊ'548'188/°°°1' 533000090 classificada  
Lances do Lote 13 
Fornecedor CNPJ Vaior Lance Data/Hora Tipo 

CPE Sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 07.735.373/0001-50 R$9.900,00 09/05/2017 10:41:46 Classificado 

COMERCIAL SOARES E MOTA LToA EPP 03.643.133/0001-90 351.000.000,00 09/05/2017 10:41:46 Classificado 

'ÍNPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS .LToA EPPLLO. luz; .07.735.373/0001a50=. --R$69.000,00 -  - 09/05/2017 10:49:07; ._ .Manual 
cPE sc EQUiPAMENTOS TOPOG RAPlcOs-LToA-'EPP W- ' * 07.735.373/0001-50 R$68.500,00 09/05/2017 10:55:04 Manual 

CPE sc EQUIPAMENTOSTOPOGRAFICOS. LToA EPP# .. .QQZ-.ZSS-.SJa/Qpol-so R$63.300,00 09/05/2017 11:11:15 Manual 

CPE Sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAPICOS LToA EPP __ z p _p 07.735.373/0001-50 R$68.000,00_ _ _ (39/05/2017 11:49:00 _ _Manual , 

CPE sc EQUiPAMENTOS TOPOGRAFICOS   07.735.373/0001-50 356750000 P' '“ '09/05/2017 12:09:59 Manual' “ " i 

COMERCIAL SOARES E MOTA LToA EPP 03.643.133/0001-90 R$239.250,00 09/05/2017 12:10:39 Intermediário 

cPE Sc EQUIPAMENTOS ToPOGRAFlCqSiLzg/à ELPYP: 07.735.373/0001-50 R$67.000,00 09/05/2017 14:10:06 Manual 
cPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAHCOS LTDA EPP 07.735.373/0001-50 RS66.200,00 09105/2017 14:23:27 Manual 

CPE Sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 07.735.373/0001-50 RS65.000,00 09/05/2017 14:25:19 Manuai 

cPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 07.735.373/0001-50 R562.000,00 09/05/2017 14:31:02 Manual 

CPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 07.735.373/0001-50 R$533.200,00  ' '09/05/'201'7ÍI-5l:26:58 Manual 

CPE_ sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LToA EPP 07.735.373/0001-50 1 p z _ R$58.000,00 09/05/2017 15:39-.35 Manual 

' ' ' ' d i ' ' CLASSIFICAÇÃO FINAL oo LOTE '13 ' ' ' ' ' A 

Posição Licitante CN PJ › - 2 -' Marca l! _ u 9 : 'E a _ _ _ _ = ' ' '“ “gÊfLhrÍa 

1 ° CPE sc 01735373/0001- Receptor GNSS cnc/iso CARACTERÍSTICAS GNSS - Numero de Canais: 220 - Placa Rs 

EQUIPAMENTOS 50 Principal GNSS:Trimble-Sinais Rastreados: GPS: uc/A, L2c, L2E,L5, GLONASS: 53.000,00 f¡ TOPOGRAFICOS L1c/A,L1P, lgÇf/.l, L2P, L3, Galileo: E1, E5A,_ ESB, BeiDou; 31, 02. siaAs: L1c/A, L5 _ 

LTDA EPP (0.255. WAAS, EGNOS, GAGAN) - Tecnologia de Redução_ de Muiticaminhamento: __ _ 

' Sim'- Medição da'portadora com baixo ruido: Sirñ * ESPECIFICAÇÕES: DE ' ^' i* 

DESEMPENHO-iii.) * Levantamento Cinemática em Tempo Reai (RTK): -Horizontah-'B- : .- 

_ , _mm_ + 1 ppm_il__MS-_ \iertiçai__:_15:mm +__1,ppm).RiVI_S * LevantamentoPds Processado_ __  
(Modo Estático): .- I-Ioriaorttal: 2.5 mm + 0.1 ppm ,RMS - Vertical; .3.s mm + 0.4 ppm _ _ 

RMS - Tempode Inicialização (Levantamento RTK): Menos de 5 segundos- ' 

v Confiabilidade da Inicialização(Levantamento RTK): Maior que 99-396 *' : ' -~ 

COMUNICAÇÃO - Porta Serial (RS-232):.$im.- Porta usozsim - Modem GSM/GPRS 
_integradm Sim - Tecnologia,Bluetoothñsim ¡ TecnologiawiFi; simgnádlo U_HF __ 

interno cnc: Rir/Tx: 410 - 470 Mhz, Potencia: 0.5 w to 2 w, Protocol cl-lc, Trimble, 
Pacific crast, Alcance: 5 krri' - 'Rádio UHF externo' cnc: oLs-(zo Watts) I oisic 123' I- ' ' - = 

. I Watts) - Protocolos (Entrada -I Saída): .cMR/CMFH, sCMRx input andloutput, RTCM. .- 

- 251,_ 2.2, 2.3, 3.0, 3:2, NTE!? Client, NTRIP ÇBSÊEE- Saídade dados NMEAOISS: Sim.- _ 

_ , _Formato de saída dos dados brutos GNSS: RINEx e HCN r MEMÓRIA_ - 
' ” Arrñazenameritci/“He DadosfMémóriainternadê 32 GB (Merriúriatipo HDêxterno) " ' “ 

“ '  *íEsPEclElcAçõEs-ríslcrls - Dimensões: 140mm x 124 mm - Pesotl-,ilkg-(com =   
bateria) - Temperatura de Operação: -40 “C to, +75 °C - Temperatura 'de 

. armazenamento: :n55 "C to .+85°C - Umidade: 100% de condensação »indice de . _ 

Proteção: lP67 [A prova dágua e poeira) - Resistência à queda (choque): Sim (até 2 
metros de aiÍÚraT-bisplaf: Resoluçãorizsxsadpi r FONTE DE ALIMENTAÇÃO - 

Consumo de Energia: Menor que 3.2 W - Capacidade da bateria íon-Lítio: 2 x 3400 

"mAh, 7.4 V - Autonomia das baterias (duas): RTK UHF Base: 6 h Static: 12 h - 

_ p Entrada_ paraJalimentação externa: 12 a 36 V_ DC. INCLUSO: base nivelapte_ corn  adaptador pai-a. base nivelante: rádio externo UHF 25W; tripé, de 
bastãofaPS Aiumínio; bastão GPS_ 2,60 metros; tripé de alumínio. para ,Estação Total. 
@fator de Dados' marca Ci-lc 'modelo LTSO dont software Carisoirl Suri/CE para coleta 
deídadosÍiiTK' Í* Coletor de dados e receptoi-_KSPSÍZÕ canais L1) incorporado " 

https:I'lliciianetoom.brIpeJpregaoIata.php?cod=1682 _' 15/20 
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COMERCIAL 
2 " SOARES E MOTA 

90 
LTDA EPP 

*W 
Troca de Mensagens do Lote 13 

Usuário 

Fornecedor: 
32168 

Fornecedor: 
19183 

Fornecedor: 
19183 

Fornecedor: 
32168 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Fornecedor: 
19183 

Fornecedor: 
32168 

Fornecedor: 

19183 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Sistema 

Data/Hora 

09/05/ 2017 
10:02:14 

09/05/2017 
10:12:36 

09/05/2017 
10:29:09 

09/05/2017 
10:29:10 

09/05/2017 
10:41:46 

09/05/2017 
10:43:52 

09/05/2017 
10:50:31 

O9/ 05/2017 
10:51:36 

09/05/ 2017 
11:00:38 

09/05/2017 
12:12:22 

09/05/ 2017 
14:04:08 

09/05/2017 
14:09:29 

09/05/2017 
14:20:25 

09/05/2017 
14:23:08_ 

09/05/2017 
14:25:08 

09/05/2017 
14:29:04 

09/05/2017 
14:29:15 

09/05/2017 
14:31:31 

(19/05/2017 
14:31:44 

09/05/2017 
14:31:45 

08.648.188/0001- 

jJ-Íisitánél-Ata 
Processador de6244MI-lz "Sistema operacional Windows' Mobile 6.1 "- Memória 
RAM-de 256MB* Cartão' Micro -SD de~2GB (expansível até 1668)* *Displavcolorid 
de 3,7" VGA * Câmera digital com resolução de 3.2 megapixels " BIuetoothTM (V2. 

Classe 3) integrado para comunicação com o receptor * Transmissão de dados e 

telefone via GSM/GPRS (850/900/ 1800/ 1900 MHz) * Tamanho (L x W x H): 158 x 85 

x 25 mm * Peso: 0,340I<g (incluso a bateria) * Temperatura de operação: -20"C a 

+60°C * Temperatura de armazenamento: -30°C a +70°C * Robusto e resistente à 

água e poeira (IPSS) * Bateria de Ion-Lítio recarregável (3000 mAh) para 10 (dez) 

horas de operação. t' Licença do software Carlson SurvCE 2.0 para coleta de dados 
RTK, com as seguintes características: - Configuração e gerenciamento dos 
receptores GNSS. - Permite criar e editar diferentes Datum, além dos pré-definidos. 
- Coleta de dados e locação de coordenadas em tempo real (RTK). - Implantação e 

edição de coordenadas de pontos. - Estaquearnento de alinhamentos. - Funções 

COGO. - Offset - Software com idioma em português. - Importação e exportação 
dos arquivos em diferentes formatos (*.p)(F; *.DWG; *.DGN; *.txt; ArcGis etc.) - 
Permite a visualização do mapa em tempo real. - Locação do ponto selecionado 
diretamente na vista gráfica do mapa. - Interface com os principais equipamentos 
GPS/GNSS: TRIMBLE, TOPCON, JAVAD, etc. INCLUSO: Manual de uso; Maleta cle 

transporte para todos os equipamentos; 2 baterias para receptor GPS L1/L2, 
carregador bivolt de bateria de receptor GPS LI/Lz. Treinamento para uso dos 

equipamentos em Piumhi/MG. Suporte Tecnico: 6 meses. 

RS 

LElCA/VIVA GS15 23925030 

rw.; 
l., 

HA..  
Mensagem b"   
Bom dia!.'_:-.7  --'  f_ -_› 2*"..- 

...i._¡I..s¡-' - ' ' ' 
BOM ping?” "" 115.3 t  :JMC: à Q 

EU SIM 51;,    
_ ¡. . , _ . __  _u .. lnlmmym.) ~.--, ......L-u ... ._ 

oLot¡nasíá-eríiàisputàraóasorte:“V o: = 'e ' -' * '*° i   ' ' Í* .~_;;_~¡.› __;.¡., .-.~ ,:"›-_›' ".-_._;.:'_ __ .. -_. ›_' _- : ,'.',- '-›:': -_-'› ' 

.: r...i__¡_,,rl.; 'u r :T1, *... _I_.:«' ...m 1',..~ .- --z .'~ '. Li '.." * '--'~  .   
ar:-Iancesgpregãoedisputa.delancesL   g 'a 1'** 

l 'Li ..I ..É  
Srs. Iicitantesuvamos, ... ,: 1,. ¡   
Licitanteso-preçdüe vocês' esta 'acima 'do-valor médioorçado vamos dar lances! 

Srs. licitantes' m“e'l'horerrí seus preços, o valor dos lances continua acima do preço médio! 

OLA HORÁRIO DE ALMOCO VAl SER FEÍTO FAZER UMA PÂUSA 't' 

Boa tarde'. 

NAO ÇLONSIGUIMOS CHEGAR NO ESTIMADO 

SRS. LICITANTES TEMOS MUITO INTERESSE EM ADQUIRIR ESSE EQUlPAMENTO ENTRETANTO O VALOR 

ESTÁ' ACIMA DA MÉDIA. VAMOS DAR LANCES E ABAIXAR O PREÇO 

Aviso; de iminência - o tempo randômico ira' iniciar dentro de 02 (dois) minutos. Boa sorte! 

O tempo normal de disputa está encerrado estamos agora em tempo randômico. 

_o ?maço po ;TEM ESTA MUIIOAÇIMA DO VALOR DE MERCADO 

1991351304935 .HBNCES .. , ,.: l 

AIENÇÃQ.9:E99.'EAM§NT9JL, ElUE§IÃ9:E5TÁ.C0M.Q :YALDR ACIMA D0 MERCADO 

.Ortennpctrarydômiço B5tá,-9F1C§TTEI_C59. :Qtempo extra decorrido foítdeos minutos_ e 35 segundos. 

0 fornecedor CPE_ SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP venceu o lote pelo_ valor de R5 62.000,0 

httpszfllicitanetcom.brlpdpregadata.php?cod=1692 _ \ 15¡ 
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Fornecedor: 
32168 

Sistema 

Fornecedor: 
32168 

Pregoeiro 

Fornecedor: 
32168 

fornecedor: 
32168 

Sistema 

Sistema 

Pregoeiro 

Fornecedor: 
32168 

Sistema 

qstema 
Fornecedor: 
32168 

Fornecedor: 
32168 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Recursos 

09/05/2017 
14:35:53 

09/05/2017 
14:40:49 

09/05/2017 
14:41:15 

09/05/2017 
14:51:02 

09/05/2017 
14:54:53 

09/05/2017 
14:59:15 

09/05/2017 
15:26:58 

09/05/2017 
15:32:15 

09/05/2017 
15:32:39 

09/05/2017 
15:34:19 

09/05/2017 
15:34:45 

09/05/2017 
15:39:35 

10/05/2017 
13:36:23 

11/05/2017 
14:09:42 

11/05/2017 
15:12:36 

15/05/2017 
14:50:42 

22/05/2017 
13:02:12_ 

s.¡...-..<': .›-;.-_=~.  
Prezada Pregoejirga/_Irzioa tarde! Já posso encaminhar nossaproposta com o valor ajustado ou 
solicitação? " ' " ' ' ' ' 

0 O LOTE 13 está em negociação. 

Correta. 

Boa tarde o valor do ultimo lance está acima do orçado, vamos negociar para que o SAAE possa aqulrlr o 

equipamento. 

Boa tarde Sra. Pregoeira, Ok. Qual o valor orçado por este órgão? 

RS 58.300,00? 

Lote negociado no valor de RS 5820030 pelo fornecedor CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAHCOS LTDA 

EPP 

O O LOTE 13 está em negociação. 

Vamos fechar o item em R$ 58.000,00 

Podemos fechar em RS 58.000,00. Aguardo seu ok para encaminhar a proposta ajustada. 

0 O LOTE 13 está em negociação. ¡ i' _ 

!oie .mess-aeee. e mais! es;ii$,-ã§999.99i2e!o.fornecedor-QE §Ç EgUlP-,AMEniN-.TOJ-Sg.IÇEPGRAFIÇQS=LTDALu_ 

Beatard91:.;.i     
Boa tarde! 

5!(5l:.ÍQ!D$FÊ9S-!E(§§l?E133955159 oiarszqds 1.0 miriutosnara recurso se houve; interesse em recorrerçesse 
e o mon-lento_ para se manifestar. ' 

A disease 'ÉR-J-QTF-Êl-Ê:?ÊVÍÉFÊÉETÊÚEa ,. »›....~'.. . iu:- 
0_lote foi adjudicado pelo pregoeiro para o fornecedor CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFlCOS LTDA 

cpprna-vaidà-'cie ns 53.000.000 
l Ã ~ l¡  ., - ._'~.- - .: ..- . I- M.: -«'¡0J-.".,A.".:' \...'.,¡!.'*. 

Não houve interposição de recursos para esse lote. 

»mensagem Geral 
.Jsuário Data/Hora 

Pregoeiro 17 
Suporte - 09/05/2017 
LICITANET 10:22:58 

. 09 05 2017 

P'°g°°"° 10525539- 

. 09 05 2017 
Pregoeiro 10133111 

. 09/05/2017 
Pregoeiro 10:34:46 

Pregoeiro 17 
. 09 05 2017 

Pregoeiro 101,5 4531 

. 09 05 2017 
Pregoeiro 10:' 5 61/32 

Pregoeiro 17 
Pregoeiro 17 
Pregoeiro 09/05/2017 

11:11:15 

httpszflliciianet.com.brlpelpregaolata.php?ood=1682 

Mensagem 
Bom dia, meuinome élaquelinee sou .a pregoeira oficial do SAAE Piumhi-MG., gostaria de saber se todos estão 

presentes, desejo a todos licitantes boa sortelll!! E peço desde já a se identiñcarem somente com o numero do 
lD, sob pena de desclassificação - ' ' - ' ' “  '3- 7 '= ' 'i ' “ 'ei '  3* 

Srs. licitantes, averiguamos que houve um erro no cadastramento da proposta do LOTE 01 por parte do Licitante 

ID 64266, sendo assim, iremos excluir seu acesso ao aludido lote. Att. Suporte LiClTANET 

Gostaria de saber' se todos os licitantes estão presentes? Para iniciar a disputa do certame. 

“M950 "FMUtÊ-'t YâWPf.°9V"Ê'êaÉ:ã9Í5P“ÊÊ! 

ltem 03 começar  lances! 
.= 1'"  :a: ~   u 

Atençãoiicitantestodos os itens irãerpara Ea disputaiBoa sorte!  - l 

Srs. Licitantes o percentual de desconto está muito baixo! Vamos melhorar os lances! 

ATENÇÃO! ITENS=É,7J',10 E 13 os PREÇOS ESTÃO ACIMA 0o PREÇO MÉDIO ORÇADO, VAMOS DAR LANCES! 

Srs. licitantes melhorem seus preços! Vamos dar lances, pregão é disputa! Vamos dar lances! 
O 

ATENÇÃO! Os preços continuam acima do orçado, vamos dar lances! Temos que chegar a valores abaixo do preço 

médio, caso contrario não é possível efetuar a compra dos equipamentos! 

ATENÇÃO LlClTANTES IREI COLOCAR O !TEM 03 NO TEMPO RAN DÔMICO 

17/20 
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Pregoeiro g/EÊÍÍSU” ATENÇÃO LICITANTES IREI COLOCAR O ITEM 03 NO TEMPO RANOOMICO 

Pregoeiro gãffffgz$l7 VAMOS OAR LANCES! 

Sistema ÊÊÍIEÊ/lzgo” O |Ote 3 está nO tempo aleatório. 

Pregoeiro É( 331220 17 ATENÇÃO LICITANTES VAMOS COLOCAR MAIS ITENS OO TEMPO RANDÔMICO! 

Pregoeiro gif' Egg? 17 VAMOS DAR LANCES, ALGUNS ITENS AINOA ESTÃO MUITO ACIMA OO PREÇO ORÇAOO! 

Pregoeiro (É :Jg/â: 17 ATENÇÃO LICITANTES! O ITEM 4 IRÁ PARA O TEMPO RANOOMICO! 

Pregoeiro gíÍgã/lzfr' MAIS ITENS IRÃO PARA O TEMPO RANOOMICO! ATENÇÃO! 

Sistema 17 O |Ote 4 está nO tempo aleatório. 

Pregoeiro gif' ;E3 17 ATENÇÃO L|CITANTES O ITEM 11 IRÁ PARA O TEMPO RANDÔMICD! BAIXEM OS VALORES! BOA SORTE! 
p e. O 09/05/2017 VAMOS ABAIXAR OS PREÇOS Os VALORES AINOA CONTINUAM ALTOS. LEMBRANDO QUE O PAGAMENTO SERA 

'em " 11:34:21 AVISTA, COM A ENTREGA OA MERCADORIA! 

Sistema 17 0 lote 11 está no tempo aleatório. g  ,;.  
qregoeíro 32:35:17 VAMOS ABAIXAR_.O.SÇP¡I$E_ÇQ_S_I, _. ., e. --, .--.   .- 

Pregoeiro gifãff” Os PREÇOSCONTINOAM ALTOS! PREGÃO E DISPUTA E LANCES! VAMOS MELHORAR OS PREÇOS. 

Pregoeiro “É, 3520017 ATENÇÃO LiciTANTES _MA_IS__IT__ENS SERÃO JOGADOS No TEMPO RANDÕMICO! 

Pregoeiro gã/gãff” OS VALORES EsTñiüaLIEJgPc/DEM( OAR_ LANCES! _ e. _ _ 

Pregoeiro 'Êfãlãff 17 ATENÇÃO IT_EM_ ;LIRAIPARA _O TEMPO/RANOOMICO 

Pregoeiro ÍÍCÍÊÍÍÉ” o TEMPO POPEAGAÊABAQUPILQUEBiMQM-ENIO ABAIXEMÇS vALoREs! 

Sistema (Êffgêg: 17 0 |Ote¡ 12_ estágio tempo aleatçênioo  í;  ,r _o..;; :i  , . 

Pregoeiro üígygf” LICITANTES ITENS SJE 1;! CONTINUAM COM O VALOR ACIMA OA MÉDIA! ABAIXEM Os PREÇOS! 

Pregoeiro 232;?? vemos.Aaoiiiaiiroesiiaeçes! PPEçPSçP/.RIINUAM/Auesi;  . .r r  q. _.  r ,-  . .   . 

09/05/2017 - 
,z-Firegoeiro 11:51:43 Os PREÇOSÇONTINUAM'ALTOSVAMOSDARLANCES! -'= -9      

Fornecedor: 5006.7 do lote 11.- seu lance está dentro da' margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 

sistema 17 123/06, senao assírn', sera' aberto a part-ir deste momento o prazo de 05 (Cinco) minutos para cobrir o lance 
'" - ' ' Vencedor 

Pregoeiro É?" ATIEÊNÇÃOKLICITÃNfÉSIKÓ-IÃÊM 5 SERÁ COLOCADO EM TEMPO RAN OOMICO! 

Pregoeiro 3238.3520 17 VAMOS OAR LANCES' LICITANTES 1" 

Sistema 17 0 |Ote 5 está no  aleetólrizo.. _ \ 

Pre adm 09/05/2017 LICITANTESOS PREÇOS CONTINUAM ALTOSVAMOS OAR LANCES! MAIS ITENS SERÃO COLOCAOOS NO TEMPO 

3 12:00:25 RANDOMICO! 

Pregoeiro É? 3:71?” ATENÇÃO \IJICIÍAÍNIÍTÉÉ/\MAÍÉHITÉNÉ SERÃO !OGAOOS NO TEMPO RANOOMICO 

Pregoeiro 2:( 33227017 ATENÇÃO O ITEM¡ 1OIRÉ PARA O 'TEMPORANOOMICOI 

Pregoeiro É( 332517 VOCES NÃCÍÉSTAO OÂNÀOO LANCES! ASSIM NÃO PODEREMOS EFETUAR AS COMPRAS! 

Pregoeiro É( :Sã: 17 ATENÇÃO ITENS/ist' OSSERÃO !OGAOOS NO TEMPO RAN OOMICO ' J  E ' ' 

Sistema 17 O lote 10 está! rio tempo ãieátório. 

Sistema 17 O |Ote  está  eleátório'. t' i  r 1. I . 

mmsz//Iioiianetoom.brrporpregaorata.php?ooo=ise2 - - d !z Í .    . r 18,20 
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Ucitanet- Ala 

0 lote 8 está no tempo aleatório. 

LICITANTES VAMOS ABAIXAR OS SEUS VALORES 

ATENÇÃO LICITANTES ITENS 6,7 E 13 SE O PREÇO NÃO FICAR ABAIXO DO MEDIO ORÇADO NÃO PODEREM 

AQUIRIR OS PRODUTOS! 
ATENÇÃO ITENS 6,7, E 13 SERÃO COLOCADOS EM TEMPO RANDÕMICO! LEMBRANDO QUE OS VALORES ESTÃO 

ACIMA DA MÉDIA! ABAIXEM OS PREÇOS 

EXISTE AINDA ITENS NO TEMPO RANDOMICO 

SRS. licitantes estamos com um item no tempo randomico, quando o item sair do tempo, iremos fazer uma pausa 

para o aimoço. 

ATENÇÃO LlCITANTES IREMOs FAZER UMA PAUSA PARA O ALMOÇO E RETORNAREMOS As 14 HORAS! 

Boa tarde licitantes, marcamos de retornar as 14 00 hs, todos estão presentes? 

ATENÇÃO LICITANTES VAMOS VOLTAR A DiSPUTA? 

OS Srs. Licitantes participantes do item 7 estão presentes? 

ATENÇÃO UCITANTES VAMOS VOLTAR A ENAP/t¡ _OE LAR/CES, ITENS 6,7 E 13 

sRs: LIcITANTEs OsiiTENs 637013 CONTiNUAM coM o eREçO ALTO VAMOS ABAIXAR 

o ITEM 05,55%¡LANçADQ-¡NO-,TEMEQTRANDÓMICO 

Srs. Iicitantesúañâosrreiaier os-&cálculõs é ctiegâr ao preço médio pois queremos adquirir 'os' esquipamentos 
r - Êí-'ãixligÍWi 

:i3:- 
Oloteüéstánotemñoi-ãieatófio.  ' * ' "  ' ~ " " A” 

. " :irrf:  “t” 

VAMOS ^D:EQUA.3'°5'V^I-.QRE%,     ::nn 

SRS. LIC/TANTES QUEREMQSAQULRLR-,QS.EQUIPAMENTOS, ENTBETANTO .05 VALORES P0_5;|.TE_NS_-6.7,13.ESTÃO 
suPERioREsAo PREÇO MÉDIO. REFAÇAM os CÁLCU LOS A 

VAMOS DAR _LANÇES:RQ,|$..05.|TENS. 7113. SERÃO COLQCADO§ No TEMPO RANDOMIÇO . 

0 lote 7 estánqtsmnq alsatúrio.-: ,.- . i _. . r .   - 
o. lote Rest/i :H0.ç'f§mE9.êLÇêtÓF¡Q=r;:    m_ 

VAMOS ÇORRIGIR OS PREÇOSOS VALORES ESTÃO MUITOS ALTOS, FAVOR CORRIGIR VALORES COM ERRO DE 

¡mGn-AÇÃG_ .::_  ,=.?:'.1-'_=; :- '- , ,.-   ;: _ .' 

FAVOR CORRI_(,-i_|_R__EBROSçDE DIGITAÇÃO., i . . . _ _ 

osuLTlMos-,ITENS ESTÃO EM TEMPO RANDOMLCO_ I 

ATENÇAO ¡LI_(_5I!TAI§lflÍ__E__St-_\/ALORES-ACIMA P9 PREÇO ORÇADO FAVOR APRESENTAR LANCES 

Srs. Licitantes estamos na fase de negociação, favor aguardarem online para que possamos passar para a próxima 
etapas, ,, ,._.,-,'.,.§.._L_...'r....,¡...,,_'¡;.=.   .  _:. g. . , -__~ _ __.,:  
Srs. licitantes, gostaria de informar a todos que iremos suspender a sessão até as 13:30 hs do dia 10/05/2017 . 

Tendo em Vista, qúeriecéssárid se faz a realização de diligência para uma analise mais acurada do vaIor orçado 
referente ao ITEM 06, junto ao setor de compras, para apurarmos a real situação do mercado. 

Obrigado peiacornpreensão-de todos! Estaremos de volta amanha às 13:30 hs, para dar seguimento aos demais 

atos do Pregão Eietrôrrjço.  
Boa tarde, Srs. Licítantes todos estão presentes para continuarmos corn a sessão? 

- 1 1-'=',--:-" -:'  . -- -  
Tendo em Vista, que todos os licitantes já estão presentes vamos dar prosseguimento ao certame. 

Srs. Licitantes; a pregoeira ee-equipe de apoio após diligência realizada, decidem por desclassificar o lance do 
item 6, tendo em Vista que o mesmo se encontra com o Valor acima do mercado. 

-- m. .¡.› .l',.'.:L- , ..as -i.-: E: 

_ f_ __ _ k rme_ dispõe_ o_edit_al¡fi__ca os_ mesrnosintimados a regularizarem o HABILITANET no prazo 
de 24hs, bem 'como apresentar os documentos solicitados, - Atestado de Qualificação Técnica, folhetins catálogos 

e informativos dos equipamentos retornaremos amanhã 11/05/2017 ás 14:07 hs 

Senhores licitantes, _confo 



2017.52 .  ,llã-LZ). 2.2x- -  _Licifangt-Aja ' r w. ' . .. =.. .'  
Pregoeiro 17 Boa TardeSrsJLicitantes, todos." estãlopresentés naplataforma paradarmos seguimento ao certame 'r 

Srs. licitantesñca aberto o prazo de 15 minutos para analise do HABILlTA-NET dos documentos de  
11/05/2017 exigidos no Anexo ll do Edital e após abriremos o prazo de recurso. 

Pregoeiro 14:24:31 - 

Pregoeiro 17 Srs. Licitantes fica aberto a partir desse momento o prazo recursal de 10 minutos. 
Srs.Lic¡tantes não havendo manifestação em relação a recursos pelos os mesmos e conferindo os documentos do 
habilitanet esta pregoeíra juntamente com a equipe de apoio constatou que os mesmos se encontram de acordo 
com o solicitado no Anexo !l do edital em atendimento ao titulo 8 sub-item 8.13 do edital, aguardamos a cópia da 

proposta de preços ajustada ao preço final , contendo preço unitário e global com até 02 (duas) casas decimais, 
bem como a marca, para o e-mail: |icitacoes3@saaepiumhi.com.br e os originais dos documentos de habilitação 

. 11/05/2017 . . . . . . . . Pregoeiro 153038 no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, Juntamente com a proposta de preços readequada ao lance final, para 

' ' o seguinte endereço: Destinatário: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi-MG - Setor de Licitações 
,Praça Zeca Soares, n9 211, Centro, Piumhi/MG CEP:37325-000; Pregoeiro: Jaqueline Aparecida de Souza. Sendo 

assim, pela análise dos documentos hei por bem encerrar essa disputa. Favor ter ATENÇÃO para não esqueceram 

de nenhum documento de habilitação. 

Lotes Adjudicados :  É a 

\ ornecedor ' - _ _ _ç _ç _e_   ¡  A;  _p_ E _, 1;_   .íjfqtaIAdjudicado 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP - . 1 O 
Lotes Adjudicados: 5 -7 -B- 9 - 1G-=1~1'-'-1-2'›-~'-  ' 1-  *í ~ N¡   › - R5 95.09 '5 

!T-ONE TECNOLOGIA oiinnronivinção LTDA u' \ f' l n | - 
, _ R 80. ,O0 Lotes Adjudicados: 3 - 4 - S 400 

CPE SC EQUWAMENTOS TOPOG RAFICOS LTDA EPP LotesAdjudicados: 13 : ' - 1 m 7-_ =:- -: luar.: e .v-'rit ..r ai.. -n-s-:vr- ~ RS Ssnoopo 

TotalüeralAdjudicado , . ..  . . ..  : i »  . .  s  z R$233.491,50 

Após encerramento da fase de lances, eatendido  da_ _Lei _Çomplementar_ 123/06, o licitante melhor classificado_ cada lote 
ou item foi declarado vencedor conforme indicadonçrquadro Resultado da _sessão public_a_,_a classificação dos valqres7,ofe_rt_ado_s _foi_ putilicada 

nos quad ros de Propostas e Lances, e foi concedido _oçprazo _recuurlsaide acordo com preconizado naNorma Regulamentar oulpEdital, 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada asessãcí  13':01f:__1:2_*lío'ra_s'd'o_ Zi de Maio de 201? cuja' ata foilavranda peloial' Pregoeirola); ' 

 
Prego -- iro .l Oficial 

Aute nticação: OSOECQ122304E2E121C179E4DFE468É9 

httpsz/IIicitanetcom.brlpelpregaolata.php?ood=1682 - 2090 



 
 
 

Serviço Aut. de Água e Esgoto  Praça Zeca Soares, 211 

' Piumhi - MG 

Abertura de propostas do processo de compra 134/ 2017 
AQUISIÇÃO DE MINI RACK PARA sALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, AQUISIÇÃO DE   

Processo de licitação: 3/ 2017, modalidalímümflüñ BIBFIWIIARE E ANTI VIRUS 

05.333.907/0001-96 lT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 
Número de parcelas: 1 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: ATÉ 45 DIAS Validade da proposta: 09/07/2017 

COHÓÍÇÕBS de freteí C": Valor da proposta: 84.816,18 

Aceitação: Proposta aceita 

07.735.373/0001-50 CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 
Número de parcelas: 1 Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Prazo de entrega: ATÉ 45 DIAS Validade da proposta: 09/07/2017 

@Edições de frete: CIF Valor da proposta: 58.300,00 
h.. itação: Proposta aceita 

08.648.188/0001-90 CSM COMERCIAL SOARES MOTA 

Número de parcelas: 1 

Prazo de entrega: ATÉ 45 DIAS 

Condições de frete: CIF 

Aceitação: Proposta aceita 

Prazo p/ primeira parcela: 7 dias 
Validade da proposta: 09/07/2017 

VaIor da proposta: 98.253,32 

Sistema: MGFCompras - AberturaDePropostasmrpt página .¡ 



 0533390710001 9a 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

Piumhi - MG 

Proposta ao processo de compra: 134 I 2.017 

IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

RepfF-*Sentantei ANDERSON RICARDO ANDRADE FERNANDES ¡dentificaçãüi 75284189604 Recusado 

Validade prop.: 07/09/2017 PTBZO de 99019983 ATÉ 45 DIAS Proposta aceita 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Tata¡ do ¡gem 

00000004195 ANTI-VÍRUS, WORRY-FRE BUSINESS SECURITY SERVICES 000 000 000 

Marca/Modelo: l 

00000004609 .CPMPUIÊDPBS.PÊOÉÊÊÊÔWÂFÉ NEE ÉQÊÊL.TT~_IIÊ'1'P.Ê'Õ 0.00 0,00 0,00 

Marca/Modelo: l 

00000004100 ÊÊMÉHTÕÉÉFÊ SÊÊMJIÉPEÂEÊFÉPPÊJNÍÊE.É'. “i9 MLNJMO 10.00 5805.05 58056.50 

"W Marca/Modelo: OPTIPLEX I DELL 5050 

00000004191 ÉÊMPETÀÊPF (99'1^.ÊÊ°9FÊ5.^.°9ESFRYLPOBJNIÊL 1 .oo 26.759.553 20.759,60 

Marca/Modelo: DELL/ R630 

00000004090 IMÍÊÊÊÊOFF_ 35.0_?Ê.TLNÍAÃEFMQQÊRPTIÊRJÂTv 0.00 0,00 0.00 

Marca/Modelo: l 

00000004193 'LVLPFÊÉSEQM MHETTPNQIÊNÕEiÔIÊ PÉIVSIÕ FEOPORPA- 0.00 0.00 0.00 

Marca/Modelo: I 

00000004357 HÊÊEEAEÊPÊ9ÊFLÊÉEP.?EÊÊÊLERYÊÉEEWFN 1 SERVER 0.00 0.00 0.00 

MarcaIModelo: I 

00000004195 LI-C-ENÇAS DE USO OFFICESTANDARD 2016 SNGL OLP PT 0100 0,00 0,00 

Marca/Modelo: l 

00000004355 EEÊEÊIÂÊÉEJJÊQEVENÉOWÊ 9-1 ?.59 ÊEÊLHLP 9°” 0.00 0.00 0.00 

Marca/Modelo: f 

00000004350  DE USO WINSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAL 000 000 000 'í Marca/Modelo: I 

00000004153  E! X 'ISP X 570MM + BANDEJA DESLIZANTE 0100 0300 0100 

Marca/Modelo: I 

00000004194 NQÊEÊAIíÉIAP/\CIDADE DE POTÊNCIA DE SAIDA 825 0_00 0,00 0,00 

Marca/Modelo: l 

00000004691 ÊÉÉÊÊTPLÂGPÊÊ P19. BI EIQÍÕEMÊNTÊ 'NTÊFFÉÕÉÊ E 0.00 0.00 0.00 

Marca/Modelo: I 

Valor total da proposta: 84.816,18 

Sistema: MGFCompras - 
Página 1 



í Praça Zeca Soares, 211- 

Piumhi - MG 

Serviço Aut. de Água e Esgoto 

E Proposta ao processo de compra: 134 I 2.017 

1 073135373000150 CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 

Representanteí EVANDRO DE CASTRO GOMIDE IdentiñcaÇã°3 77373154620 Recusado 

Validade prop.: 0710912017 Prazo de entrega: ATÉ 45 DIAS Proposta aceita 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço ““¡¡á"¡0 Total do item 

00000004195 ANTI-VÍRUS, WORRY-FRE BUSINESS SECURlTY SERVICES 0,00 0.00 000 

Marcaftwodelo: I 

00000004000 993419934529951.ÊÊOÉÊÊÕPOB.NEE É9ÊÊL_?.7=_'Y!É“_“9.Ê'â 0.00 0.00 0.00 

Marca/Modelo: I 

00000004190 É9MfHíêÉ9Ff QQNLÊFPÉFÊÊÔPPÊJNÍÊPzÊ.“i9 MWÂMO 0.00 0.00 0,00 

FN MarcaIModeIo: I 

00000004191 ÊÊMPETÊÉ?? (PPMÊÊÊ°9É§9fEÉ9E5F3YLP°ÊJNÍÊL 0,00 0.00 0.00 

MarcafModeIo: I 

00000004090 ÉMEÊÊÊÊOBF_ 3510.9? .T'_"T.^_T_EFE"J99;ÊL.9TÍERJ11' 0.00 0.00 0.00 

Marca/Modelo: I 

00000004103 WFÍÊÊÉSRBâ 'E"_*!L.T'.'°9N°.'9Nê'-_.JôI9 PEPE? EQLORPA- 0.00 0.00 0.00 

Marca/Modelo: I 

00000004357 E'.°.Ê'l'9ñ.ÉÊP§9Êã°.K_LiP.FEÊÉÀERYÊBÉFLW!” 1 SERVER 0.00 0.00 0.00 

Marca/Modelo: I 

00000004105 LI_C_ENÇAS DE USO OFFICESTANDARD 2016 SNGL OLP PT 000 000 (me 

Marca/Modelo: I 

00000004355 E'9ÊE*9'íã'3_E.H§9Jí“_“_É°l^.'§ f”. ?'59 ÊEÊHQLP 90"' 0,00 0.00 0,00 

Marca/Modelo: f 

00000004355  DE USO WiNSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAL 000 0:00 000 

Ã Marca/Modelo: l 
00000004153  X 19P X 570MM + BANDEJA DESLIZANTE 0,00 0_00 0_00 

MarcaIModeIo: I 

000000041 g4 NIC-EÊÊHKLÇ/_ÃRAQDADE DE POTÊNCÍA DE SAÍDA 525 0_00 0,00 0_00 

Marca/Modelo: I 

00000004601 .FÊÉÉÊETÉÉÍGFÊÊ .LÍ..LÊBI*SIQIÕEVEÊNTÊ 'NTÊÉÊÕÉÊE 1.00 50000.00 50.300,00 

Marca/Modelo: RECEPTOR GNSS I CHCIIBO 

Valor total da proposta: 58.300,00 

Sistema: MGFCompras - 
Página 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
?- Praça Zeca Soares, 211 23.782.816l0 

'" Piumhi - MG 

E Proposta ao processo de compra: 134:' 2.017  081548188000190 CSM COMERCIAL SOARES MOTA 
Representante: MURILO SOARES MOTA Identificação: 00209067605 Recusado 

Validade prop.: 071091201 7 Prazo de entrega: ATÉ 45 DIAS Proposta aceita 

Comprovou MEIEPP 

Cod produto Descrição do produto Quantidade Preço unitário Tata¡ do item 

00000004195 ANTI-VÍRUS, WORRY-FRE BUSINESS SECURITY SERVICES 000 000 000 

_ MarcalIVIodeIo: I 

00000004000 EPMPPIfEDPÊIFÍÊOÊEEÊEPOB. NEE ÉÊÊEEITJYIEMQEJB 0.00 0.00 0.00 

Marca/Modelo: I 

00000004190 ÉQMÉHTÕÉQE SÊÊMÊEPÉEÊÊÔPPÊJNÍEEÊ.'S9 Wim 10.00 0.00 0.00  Marca/Modelo: I 

00000004191 ÉÊMEEÍÊ??? (P9'í“.Ê'Í°9.E.3.3_^R9E SEEYLPOÊJNTÊL 0.00 0.00 0.00 

Marca/Modelo: I 

00000004090 IMÍÍEEÊÊOBÔ_ 3êÍ°_9E.TL“Í^.IEEMÊÊÍFPTÍÉFEÕT- 1.00 5.571,09 5.571 ,os 

Marca/Modelo: HP I T120 

00000004193 'IVÍÉEEEÊRÊÂ MHETTHNQÊNÕEJÊÉQ ?E3515 EQLORIDN 0,00 0.00 0,00 

MarcafModeIo: I 

00000004357 ':'9E':'9ñ.'3EP§9_Eâ9'íL1P.EÉÊFÉÊLERYEÊJEEYYI”1 SERVER 1,00 0.182,50 0.102,50 

Marca/Modelo: MICROSOFT¡ 

00000004195 LIç-ENÇAS DE USO OFFICESTANDARD 2016 SNGL OLP PT 10l00 254425 37500100 

MarcafModelo'. MICROSOFT/OFFICE STANDARTI 

00000004355 E'É.E.':'9'í3.E1E_H§9)Y!“lÉ°l^.'ã 9-1 ?.59 ÊEGJ-JEELP COM 0.00 1.055,50 0033.00 

Marcamnodelo: MICROSOFT/EH f 

00000004350 01050000 DE uso WINSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAL 2000 100,33 305550 

"N Marca/Modelo: MICROSOFT 1 

00000004153 MINI  X 1913 X 57UMM + BANDEJA DESLÍZÀNTE 1:00 10126.67 1012557 

Marca/Modem: LIDERCONI I 24 U 

00000004194 NQEÉÉÊQÉfAÊACIDP-DE DE POTÊNCIA DE SMD** 325 10,00 1.506,97 28.565,46 

Marca/Modelo: APCIBZ1500PBIBR l 

00000004091 RECEPTOR SNES. .LIPÊÍFÍÉIQTÕEMENTE 'NTÊÊEÕÉQ E 0.00 0.00 0.00 
. ...._..........-. 
Marca/Modelo: i 

Valor total da proposta: 98.253,32 

Sistema: MGFCompras - págma 1 



2017-5-22 Licitanet - Proposta Inicial 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO oe PluMHl-MG 

Proposta Inicial Licitar 
- Licirnçoss ore-rm.: 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 03/2017 

LOTE: 3 - 

Fornecedor: ID 27844 - 04/05/2017 11:07:53 

Situação do lote: classificada 

Itemnuant. Unid. Descrição Marca Va"" VaIorTotal 
Unitário 

1 10.00 UNID Computador: Processador - Arquitetura x86 de 32/64 bits - Processador DPTIPLEX DELL 5050 R$ 5.500,00 R$ 55.000,00 

intel core !S - Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e FSB de 1.333 

MHz Memória -Instalada 16 GB (2 x 8 GB Dual-Channel] - Padrão 

DDR3, clock de 1.600 MHz,- - Expa nsívei a 32GB; - Deve implementar 

tecnologia dual-channel; Placa-Mãe - Deve ser de fabricação proprias 
_d exclusiva para o modelo ofertado. Não serão iaeéitâsiísoiüçõesiêmi' ""' 

. regimeQEM ou persopagnliêajçfressàñ QyBÇA D,-;.j_c_íc_›rp âaíqgitçtgrangñs 1.¡ _at_ ___ E? à:: e.;  _hà _ i _ 

BTX ou 'superior êrssdé 123“3“3*I\Ãiii?'5 BTos' Frâs *Róiintámâiidorté ã " " ' ' ” ' ' 

Fiash Recovery (4 Mb) e compatível com Plug 8: Play, SMBIOS 2.3.1, 

ACPI 2.0, WFM 2.0 - Interface/Controladora_gedviggokcgntol __(um)' 

conector VGA ou DVI e 02 (dois) conector:ÚiÉÉIãFdrÊfoi-ifiõdárd. - 

Controladora de rede Gigabit Ethernet 1D/ 100/1000BASE-TX com 01 

“mi °°"e°t°' R145' °"'P9ÊI$ÂI ÉBPJEÉÚÊÉ-?Lamdããüiêuãiim 93 (92353... .› r  
conectores SATA 3.0 (6Gb7s)e 01“(um)i-conector'SATA 2:0 (SGb/s) -' 

Acompanha: 02 (dois) cabos SATA - O1 (um) slot PCI Express x1 ou x4; ~ 

01 (um) slot PCI Express x16 - 04 (quatro) slots de memória DDR3 1.600 

Dual-Channel - 04 (quatro) conectores USB na parte frontal do 

gabinete, on-board - 04 (quatro) portas USB 3.0 - 10 (dez) USB, on- 
board no total sem o úsõtie adaptadores; Disco Rígido - 

Armazenamento de 500 GB minimo. - Interface SATA 3.0 (GGb/s), 7.200 

RPM e Cache de 32 MB - Taxa de transferência interna de 100 MB/s - 

Tecnologia SMART integrada, isto é, o disco rigido deve ser capaz de 

identificar e relatar estado derilgfrinência de_ _fa_lha,_ie,› isolar setores 
defeituosos de maneira permanente; Drive_ Multimidia.: Gravador ›_ d ' CD/DvD-+RW..-.5.tr99rt.§,a PNQZÉKQLÂQHPLH Çamasiai/.DVD-BQM / 
DVD-RAM_ - c0Ro_M,2gt›ç;._/!pvp5o_rsgr_s›ç _Fçnterle Energia.- Possuir . 

eficiência de.85%.o.u,superj,qr,a¡u,ma carga..nornina_ide.50%, .corn, , . , a 

tecnologia PFCAtívmiAcñHr-'reewsn Eaçter. Ç.9rr..ercti9n1=rn.F.ente.de. 

alimentação da mesmarnlarcalqo fabrjcantegido equipamento, corn_ _' 

consumo e potêncía›_de__no máximo ;Bibi/vans ReaI,__~_Ç_h_aveamento4, _i 

automático Bivelt liQ/.Zlavesàzãülõilrirznfeããuiiârfâ eirZir9-:Rasirã° 

ATX/ BTX ou Superior; _-T9ra.|.99mr›asihi!idad.e.cem a; Placar-Mãe s? 

componentes fornecidos;- @atrinettaqrsrnalizEQÇrnJEactprJSEF.) com 

Volume de até212-909êmíampPêãiJi=$irãtsma de, Çiiêiriêsão de Anjnterno 
corn entrada frontal e saida_traseira,j_-_ _Possui Speakerinterno -. _Possui 

Conectores frontais: dez portas¡l_J__SB,_sendo que no _mínimo quatro 

portas deverão ser 3.0, pelo: menoslportas_ 3.0 deverão estar na parte 

frontaldo equipamento., Não serãoiaçeitpsçpgubs; Deve possuir , 

conectores frpntaispara _Headphone-xa _rniçrofoneL-,Possuir local para 

uso decadeado para _evitar açessgsjndevidps ap gabinete, - Não será 

aceito Gabinete tipo monobipçp.iintegr_a_dogaao_mqnitgrh - O gabinete 

deverá ter características. íitcrwsrrã”. ¡Sãe éunãe .háíreçsssidade .de v5.0- 

de ferramentas. para: aberierardn-.sairinete retemeçâe dsÍdisc-ftriãido» 

unidade óptica e unidade de disguetczh-mão serão aceitas adaptações, 

tais como o uso de parafusos re_çar'_i_:i_Ii_1_a_dps._-_Q _gabinete bem_ como 

todos os seus componentes internos devem_ estarem conformidade 

com o padrão inte_rnac_ion§i_ir_i§oHS.gGahinetts-corn volume _de ate' 

12-_000 cmínermitinde a Piiiizasãe na p.9.siçã9..h9rizppta| e vertical 

sem 69mPromsterreãserneensretesnas!!! Use .o. firnâionarnerrro do 

httpsrlllicitanetçom.brlpeipregaoíimpgpropini.php?p=MTY4Mg== . » .~  .r Ai í 1/12 



em” r a . _ t...,      rueeefsrerooseennreta» 

computador. Monitor*dezuídeocoloridoa Tela~piana«de:19.5" _ t.  
(polegadashaodendo.ohegarraiZclfípolegadas).LEDdomesmo fabricante 

do equipamento, deyiendovsegqiiío mesmo padrão de cores do 
gabinete, não será aceito regime OEM, mantendo os mesmos padrões 

de garantia do gabinete; - Resolução WXGA+ (1600x900) - Dot Pitch 

Horizontal máximo de 0.28 mm - Contraste Estático de 10D0:1 - 

Luminância de 250 cd/m¡ -Tempo de resposta máximo 8 ms - Possui 

Controles Digitais para todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho, 

posição horizontal e vertical da tela) - Seletor de tensão automático AC 

100/240V ~ S0/60Hz; - Devem possuir regulagem de altura Teclado - 

Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas - Possui Apoio Ergonômico - 

interface de conexão USB; -Teciado do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do gabinete Dispositivo 

Apontador - Mouse óptico com resolução de 800 DPI - 3 botões corn 

scroll - Tamanho padrão para desktop - Interface de conexão USB - 

Acompanha Mouse-Pad; ~ Mouse do mesmo fabricante da CPU e 

manter os mesmos padrões de cores do gabinete; Conjunto Gabinete, 

Monitor, Teclado e Mouse da mesma cor e domesmo fabricante; 

Sistema Operacional Windows 10 Pro - Idioma Português - Brasil - 

Úitima versão disponivel quando da entrega do equipamento, com 

todas as Atuaiizações Críticas instaladas - Deve estar Ativado e pronto 

para utilização pelo usuário - Licença de utilizbtãbtdã Microsoft? i i* 7¡ hi Softwares - Acomeeotieéottwatseieianiree nressáeetireaàiãerfeita 

configuração e operação,tíszs-dísftesitivgã-¡nâtêiêtiüâ no-.eqoiporraento r 1  
(mouse, .vídeosdiscos.,places-sete),.eompotívessomio .sistema, 

QPEJÉCÍÍ-"nai fOTDBCÍC-¡Ratiiiiiitlliirdà mÊPUi¡.$.Ê.iT!idÂê§ CÍÊLÍDQEêÍñÇÂQ 9.323,5. 

Cada Umdade d?.ÊQHÍPÂm?HÊPJÍQIHÊEÍFiñííüTqÉiiã.PÉSQÊWQISS 9959;. 

acompanham ..steesittipatnento çgxgm:HPÊSHÍÍHQÊÍÊÊPÊÉÚMaÊ mídias 

_de CQ-.RQM .e/ou.P¡§s,oetee.de¡inetaleçãsan-àem ,somo Certifíeestode bui. 
Autentiçittaoes ;Tectos os softwares serem,e§t_erin§ta!ast9§_e, .. ..;  ,. .u l|.'ul. :a u; u¡ 

¡ntestadoe aoeâietemet-;Qoegesiona!z;promise-mtoooaotitisesãoreetgo=  .. e 

usuário: Deeerioão Ieeniertñeiezlonet fetatãeejtte. mersa..e.mode.to. .do 

eoeieemeete. e 5995'?EííããéfiilsztêlieãêiiíifitdítãiltPÊPããçâci.z, 

comprobatória das ¡nÍ9Êm39§i3§¡Ê-5.UÊ5 _resaectiiras Páginas-rua proposta 

do tícitanto: Contiahüioadeee.çortiñsoessz.Não,serãoaeeitos 

equipamentos fora de_linbañmesignomqueainda, estejam disponíveis _ 

comercialmente no mçtçasliqh-,Dgfabíijicantgado equipamento .deverá ter 
o nome oresentepeiiête do.s=9.t.§e|.b,o .Ltãoarstizde::atestado-do site 

DMTF http:¡/www.dm,t_f_.or_g1a_boot/list -__ Certificação EREAT (Eieçtronic 

Product Environmental Assessment. lool) .narclorexiticaçãçxootd. ,do 

x¡ equipamento OÍEVWFÍQAÍÍESPBOÍYÉ'¡êÊi3'4*§§.*Fi9.i¡“iÉ.  t. .. 

* htto=//www-eee.at-ne.t:.:A pr..ooone_nte steverá..eer,eee.ntar .documento 
específico para este Proc-esse .Iioitatácio, ein;oeoel.'orta.br.adot _ 

declarando. ones ,mesmo nos:Hieoreoenoianxento,do ta.l_a.r.ieente para 

fornecimento do produtm¡ Apropçnentedevera apresentar_ A 

documento informando que a fonte suporta_ _a configuração_ máxima _do 

equipamento ofertado_;p__even_1 ser atendidos todos os ,itens deste 

3“°_*°› 59h Pena de d$5.9i3ã$.¡Í¡Eã9ãP.¡. Q§.F.°CI'-FÍ§¡ÉQ$ minimos . . , 

obrigatórios, a_ sequênciadgsritensmeo formato desta, _especificação_ 

.!g¡¡u.l._'.II.L-' ¡scle-  ,a ..r-.L-.g . . g- u-.u _m_ ...u .i, 

LOTE:4- -.-  '. s-u_ 2_ 14:"  , í: , 1¡ 

FornecedorzlD 27075-04/05/2017 1207353* "     ' E i ' ° i 

Situação do lote: classificada" ' E '   E' '  , ,_ Valor  Item Quant. Unid. Descrição  Marca _ _ Vaior Total 
_   _t _W  _v   __ _. _ Unitário 

1 1.00 UNID SERVIDOR Gabinete Tipo Rack mínimo de 1U;-Deverá ser fornecido kit DELL/R530 R$ R$ 26.750,00 

detrilhos do mesmmfabricanteedorequipamento ofertado, .para fixação 26.750,00 

dos equipamentos emracku-l-Q polegadas;- :Os trilhos .devem- permitiria r 
deslizamento do equipamento a .firh de' facilitar a manutenção; Possuir 

fonte de mínimo 495W, redundantese hotswap..Deverá entregar. 2 r . ' 
(dois) cabos de energia, padrão NBR.14136,'- Porquestões de eficiência, 
a fonte utilizada nesteservidorí deveconstarnorão PLUS Certified 

Power Suppiiesand Manufacturers; publicado no:: = ._ . e - - › 

site"http://www.piugloadsolutionsLcomñrem npme-drírpróprio 

https:lllicitanet.com.brlpelpregaoíimp_propini.php?p=MTY4-M ='=' ' “ ' - " i ' ' ' m2 
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 2017-52  
ÉíÉÉÍteÉÉrLlPSÕPITUs' Platinum; Possuir fa brícante tiotâdüipáitíêrito 

iientiladoresrédüHHÉÉÍÉÉÊPIÉ 'iiicàâàúir rlnlíñiiiio 8 (oito) 

baiaspara discos; Possibilitarlaiidstalação de discos SATA, SAS, SAS Near 

Line e SSD; Possuir tecnologia para retirada/inserção de partes e peças 

sem utilização de ferramentas; Deverá suportar mínimo 2 (dois) 

processadores; Possuir mínimo 24 (vinte e quatro) slots de memória e 

suportar frequência de 1600 MHz, 1866 MHz e 2133 MHz, 

possibilitando a expansão de até 758 (setecentos e sessenta e oito) GB 

de memória com a inclusão do segundo processador; Possuir mínimo 2 

(dois) slots PCIe 3.0; Possuir placa de video com minimo de 16MB de 

memória; Possuir 4 (quatro) portas USB externa; Possuir 2 (duas) 

portas VGA, sendo 1(uma) frontal e 1(uma) traseira; Possuir instalado, 

no minimo, 1 (um) processador com 6 (seis) núcleos cada, 6 threads e 

litografia de máximo 22nn; A frequência de clock, por processador, 

deverá ser de no minimo 1.9 GHz e 15Mb de cache Arquitetura CISC de 

32 bits, com extensão 64 bits e AVX 2.0; Deve implementar Hardware- 

Assisted CPU Virtualization; Deverá possuir minimo de 16 (dezesseis) 

GB de memória em módulos de BGB. LRDiMM ou RDIMM, frequência 

minima de 2133MHz e ECC (correção de erros). Slots DIMM's deverá 

suportar as tecnologias ECC (correção de erros), Mirroring 

(espalhamento) de memória e suportar memória de spare; Deverá 

possuir 01 (uma) controladora de disco padrãdBiASE *kekiursa de ¡RAiÚ q i de discos. imniemeniedo.oeloiierdigsrgiedcmooriiroiedoret _suportando 

' no minimo RAiÓ-urxlg_ odeia seàtoiàfàtutigieàoiswere; Rossum. :r  
.canais suficientes nareroantroãer esosaaoiidside...estisssosrsuoortada seio 

eduioomeoiouoeimiiiodsocoue E.!(ÊP'°P?Ê§13EFÊ§EÃ“19§:C'§ áreesio discos 

sejam (feitos .apenasmelavinêsrção 51%Q5599?ÍÍSÍ.CQ$J;NQ.UEÍTIÍ.W.P 2 (dois) 

discos» com .as seeuintes, saiesieri§§is.as; írceoeciqade minimo de 3.0.0 

@i3 .C353 dÍSÇOSL' .95;É¡§°Q$.ÉFM?-'!.ã_° É?! P? ld.? ?É Pçilêãâdas¡ ' Padiãc' 

SAS: - Hot Swap ou. dotados.: iieioeidade.; minimo_ do.=1.9:999.RP;M;..'. 2,5, 

Taxa de transferência ;ds-,dedos minimo. .de 33.99.1351.¡?;T@9I|.?.'9SÍíã.9l9  . 

Piéiaiha:S-Mzô-R:E,ÍS§!Í.MPDÍFR!'.Analkãlã Resort Eesti:: ;Todos os... 

  
 

discos .deverãtoser:in§ie!e.d9§~.oo:aebioeteedotorooriotseoridorg não 

sendo aceitas.. seuetassde :mansão externos. para o atendimento I!à< .a ; 

capacidade minima, resqueiridmiio minimo-fi ÍQHÊFFFHEÍÍÉEPB com .asi . 

seguintes caracteristicasrg _Capacidade mínima _d_e¡11›'_B_ cada disco; o Os 

discos deverão ter PQIÍÍI-FÍÊiÂ-'ãzniíleâêíiããi,&Eêiêlfãoshl EAILLINESAS¡ e; 

Hoi Swen oueHoi Plus: FVEÉPÇÍCÉÊÚEMÍUÊWi-:ÚPÍZÊQÚ RPM: ° Taxa de_ 

transferência de dadostninima; dae,12_._Gb/s; ojieçnologiarde »prérfalha 

5.M.A.R.T. (SelfMonifcor Anaüvsis-.iieport. I§$tl3.T.QdQS'.QS-;dl§C0$ deverão 
_ser instalado? no.s.obi.i.iete,do«prootio .servidor não seodoooeites 

gavetas de_ expansãoexternasipara_ _q_ atendimento àcapacidade 

minimo requerida; deverá,possuirHnidodePxiIIBÇJMtSATA, .interna. 

Deverá possuir .1 (umalplaea derede com 41. ;portas de IGrbns cada,..- 

podendo ofertar placasrondraoard; sistema _Qperacional Windows Server 

2012 R2, Standard tEditionhinstaladqlem_ lfaprica,,er_r_1JregjmederqEM; 

Software de gerenciamento do mesmo .fabricante ou de fabricação , __ 

para uso exclusivo.dofabricantedo servidor com as seguintes 

caracteristicas: 0 Servidor. ofertado deverá ;possuir retcursotpero ._ 

monitoram. rio iiiini.ri.i.o›._os dissosrisidos, a memoriaee .c-RULPOI-,meio 

de Iimites de normalidade que possam ser defioidoepelo usuáriote  , 

informar quando. houvetoo funcionamento foro .doovoloresde  y 

normalidade pré-definidos.. no! meio. de ooiificesões deeIertaSx-_Tal 
recurso poderá se apresentar naforma de f'display", LED, alerta sonoro 

ou outro dispositivo _que avisezdgtufalha;¡D_$_ervidpr\pfertad_o_deverá 

possuir uma interface iãthsmetrearofusiveesdedioeda eominterface RJ- 

45 Pa?? gerenciamento .çlP-.Êiãifliiêiilêiiim DCYÊEÉ ãericiñnii-'CÍÚP W" 
SORWHTE de EEFQUCÍÉWÉYÉÍ! @Hêiiêimtitê ê. 9121511353948. interface Web.? 

de ;linha de comendo .-9 eouc-iéementosoãertado_devoto possuir recurso 
de gerenciamento compativel comp, padrão iPNll 2.0_ (Intelligent 

Piaiioroi Management. loteríesei-_due oosãioilixe_ o sererisienaento . 

remoto por meio d_e.çontroladoracle;gerenciamento integrada com 

porta 81-45 dedicadazr. Aootitroiodorade.aerensíamento integrada 

deverá suportar_as_seguintescaracterísticas; i_?_§ Compativeicorn os 

Protocolos de .criptografia. âãi-toocaaoeoêoei. oooso|e.WEB_;.i?§ Deve 

httpszl/licitanetcom.brlpeipregaoñmpjropini.php'?mMTY4Mgá= ' ' ' - ' :m2 



2017-522 .n. l-.ioiianei a .Eioeooteinioiai ..iic -. a. 

permitir controle remoto-pormeioide 'Chaveador KVM mesmoquando 
o sistema operacional estiver ihóberáñte; i?§ Deveiinforrnar ô status do 

equipamento indicando ,componentes com falha e notificando via e- 

mail ou trap SNMP; Deve possuir i?§ emulação de mídia virtual; i?§ 

Deverá ser possivel a inicialização (boot) do servidor por meio de mídia 

instalada na unidade de DVD física; i?§ Capacidade de monitorar o 

consumo de energia do servidor; Deve permitir desligar e reiniciar o 

servidor por meio do console de gerenciamento, mesmo em condições 

de indisponibilidade do sistema operacional; Deverá comprovar 

conformidade com as normas FCC, CE, UL e lEC 60950; Energy Star 

comprovado através do Iinkwwwenergystangov; Apresentar 

documento comprovando que a proponente está apta a comercializar o 

equipamento ofertado. Será aceito documento do distribuidor 

autorizada juntamente com o documento que ateste esta condição 

para esta comprovação. Poderá apresentar link do fabricante onde 
consta a a condição de parceiro para revenda; Documento do 

fabricante assumindo o SLA (atendimento e solução), quando for de 

sua responsabilidade ou da assistência técnica autorizada pelo 
fabricante Apresentar comprovante do fabricante que comprove a 

compatibilidade com os seguintes softwares: o Windows Server; - 

Linux Red Hat Enterprise; o Novel SUSE Linux; - Windows Server 

Storage; VMware vSphere; Todos os equipamentos de Hardware " d fornecidos neste irem-cio eoitairsieuerão aoêsiiinsarantiaioofabricanxe 

seguindo as seguintes .raeraa- riâsriorioiie .sara-near ?câmeras &Temor; 

_de atendimento,en:.s.ito= @FÉ.Àl!19¡.$l¡dlê%Úililâi-.LMBJÍYFPÊQÚÊQQDÊÚUW¡ 

24 X 7 (24 hPiêê PPT É ¡LÊJtÉÍÊãRu°5'ã'3“1§i@?)§-O5ÃFTHÊEQ5 9.9.5353 "iria de 

 

funcionamento deverãjo__ser¡re_ra,i_i_za_dg§ pelo_ fatyriçantg ejou _empresa ;_ 

por ele autorizada_e.ofprazqdegarantialcontará,apartir da .data do 

faturamento do aquiementa::Rara,aarantirimaiesriiaoonibilidade de 

Uso aos; equipamentos ,efenadpsi Efém' 513.5: E.E_I.E?IÇF$.F¡SÊÍCQS descritas. nos, 

itens acima os serviçqshdexgairaritia ,deverãoánçluirg e .CJ-fabricante E 

deverá QÍSPQHihÍl¡Ei!"@S§Ê$ÉQ;RQE.EÊÍÊÍOU%.lâfihüããSiiFii eiauiloiasioor 

semanar-..inolosire tetiasioãeiêêãiiias nor aaeitpara. .osmembros da 

equipe oe _Ti umaCentraltote atendimento onde severa haver .. ;  i 

especialistas técnicos-Ca paz-cesdeiaiudot.nii-oassistânoia .para. reparo de 

problemas de harduiateseoftwarenoidiszma-eortusueraà @suporte 
telefônico» preferencialmenieiem, portusuee.. .deretagbuseai equacionar 

os. eventuais Problemêa,remotamsnieésmiereiuíre.doapraaoa de 

atendimento on-aitoeaiabeis, _ oottecmocoe refereneia¡ e. Na tentativa 

de abreviar o tempo _de_ _indisponibilidade do equipamento a Central de 

Suporte Telefônico_ deverá; gilpisponibilizarrym_Analista Técnico capaz 

de interagir corn o _clieritexãe mpgdoatgbter inforrnagõestrelacionadas 

ao incidente para: identificar-merisagenspde erros_recebidasanalisar 

histórico de ooeriênsiea=ñialiramnrecedimentos.realizados pela. equipe 
ae Ti: - Executar orooedimentoataoomoobioiioa qe diagnosticar i _ . 

problemas. o_ Quando pão-resolvido. oproblema rernotarnentemeverá_ 
ser feito envio de técnicos_ Çertifigadospara o__|o_c_al dejnstalaçãp da_ 

máquina para suporte do mesmo, observando os_pra__zos de 

atendimento e solução previstos neste Jerrno; . . 

 

4¡'|  :uh-wma ,  
LOTE: 5 - . 

Fornecedor: lD 25504 - MEIEPP-OHOÊ/ZÕTÍILDSQÉ l i 

Situação do lote: classificada l l  E' H  l 
item Quant. Unid. Descrição ' "  5'* "  - '" '“ * ' '“ u Marca 

1 1.00 UNID Impressora .lato deTintaTármicorElotterAl_ .unçõesalmprimir   HP/T12O 

Especificações de velocidadesTempo de impressãocle imagem colorida 

ISO N-5 (ótimo, métricoipapelaaetinado-Al);16;3 minutos/página  . 

Tempo de impressão de imagem colorida !SD N5rlnormal métrico papel 

acetinado A1): 9,-3 minutos/página Tempo-de impressão de imagem 

colorida ISO N5 (rascunhoppapel coated-Al): lj-rninutos/página . - 

Tempo de impressão de :imagem colorida ISO N5 (normalmétrico papel 

coated A1): 4,1.minutosjpágina“Tempodeimpressãozde desenhos 

lineares.(economode,»A1 papel-comum): 70 segundos/página 

httpszfllicitanetcom.brlpelpregaoñmp__propini.php?p=M-TY4Mg== 

Va"" v l T t l 
Unitário a °' ° a 

R5 9.000,00 R5 9.000,00 

4/12 



Í í::*-'›':.- 

üatansir.iíéóvêétà.'ni0iê'  
l 2017-5-22 

Velocidade de íimpressão-deidêséhhos' lineares (econornoue, A1'~papel 

comum): 40 impressões =A1= =po“r hora Meniórianzradi-ão: 256 MB 

Especificações técnicas ,Qualidade _de impressão (melhor) Cor: Até 1200 

x 1200 dp¡ otimizados Preto e branco: Até 1200 x 1200 dp¡ otimizados 

de 600 x 500 dpi de entrada e otimização para papel fotográfico 

selecionado Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico Número de 

cartuchos de impressão: 4 (ciano, magenta, amarelo, preto) Tipos de 

tinta: Baseado em tinta (C, M, Y) baseado em pigmentos (K) Precisão de 

linha: 10.1% Densidade óptica máxima (preto) 8 L* min/2,10 D (Com 

mídia fotográfica brilhante de secagem instantânea HP Premium e 

tintas HP originais.) Manuseio de papel Manuseio de impressões 

acabada: alimentação de rolo,- cortador automático. Tipos de mídia 

suportados: Papéis comuns e revestidos (comum, revestido, revestido 

de gramatura alta, reciclado, simples, branco brilhante), papéis 

técnicos (papel vegetal, vellum), filme (transparente, fosco), papel 

fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, premium, 

polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno) Gramaturas de midia, 

recomendado: 60 a 280 g/m” (rolo/alimentação manual);60 a 220 g/mz 
(bandeja de entrada) Formatos padrão dos suportes (rolos métricas): 

Larguras de 210 a 610 mm;rolos de 279 a 610 mm Tamanhos de midia, 

personalizados: Bandeja de entrada: 210 X 279 a 330 x 482 

mm;alimentação manual: 330 X 482 a 610 x ill89¡7'l'l1m;loloz 2793610  mrn Diâmetro externo dorolozdtqq ,rprnglãspessura _dia_ midia: Até 11,8 = 

milímetros Conectividade..teêdrãea-Eastlãthernes10193302:: i . 

Tigcertiñcado para usa. .Lpéllaêllâ selasis,a.qs;-wi:íi.Eficiência de. a a . a 

energia: qualificado. pela_ ENERÇY, STAR?, _GarantiarGarantia limitada de 

1 anopara. o= hêmlwar?¡ÇQWÊQ-ÚQ9:dÊ:§3¡K3i Jmnrssar-'ara A1: .cabeçote de 

impressão; cartuchosdeminsa. intr9d9.tc'›._ri9s:.:eir9;Ísuía_ .rierçterênçia, : 
rápidas pôster dsicronfisutasãsmaoftwattãsis ínicidizeqçãm-_cabogie 

alimentação. Softwareuinglqido;lçdáçpm¡driyershpararwindqws 7, (3 e 
10. __ __ ._,_¡¡,,_____;_:_._¡:_*-  _à _,,,_.,   6 - w - _'_- _ an. À: vl=:w=:$›-i¡': fia- rgiig.  ¡-.;_ .51, ›- 

Fornecedor: ID_ 97257 - MEIEPP- d8l05720i7;22:“03f23:k" ' _I l'    ' ' 

Situação do lote: classificada' 'l z z  A z l h  z l  
Item Quant. Unid. Descrição” "     '0 "   " "  ' Marca _ a ?r Valet-Total  ;  .  . ,› _  Unitário 

 
impressora multifuncionalsjaitode*tinta-colorida;:Tecnologia de. ml: J 

Impressão: .lato de-.TintagtFuñção-.Gópiaz-Sim @Funçãoâcannerz Sim 

r¡ !Função Fax: Sim !Impressãorcoloridaz sima-impressão Frente e Verso: 
Sim -Cópia-Frentee-Versorsiin.oconectividadezi Wiã-.FipRede Ethernet, 

USB2.0 .svelocidade.MaxsdedmpressãorôsppmiResolução Máxima de 
Impressão: GDOOx-lzoodpi :Memória: 2-56 -CapacicladeBandeja de 

Entrada: 250402 !Capacidade Bandeja de5aída:i50 folhas Capacidade 

0 000 0000 33.13' ÃÊÃÍÊZLÊÍÃÍ? 3333' íüilfêí¡SÍJEÍFQÊG°SÃ°ÊÊÂ$Í.ÍZÍJÊÍ ão 000000000000000 00 0000-00 00 000000 
Original para Cópia: A3i !Gapac-idademinima de impressão mensal 

(pags/mês): 26000 Capacidade Recomendadarnensal. (pags/mês): 1500 

!Sistemas .OperacionaisCompatíveis: Mac OS X,.Windows 7, Windows 

8,_Windows Vista, Windows XP. :Alimentação: 110 V--Itens Inclusos: 

CartuchoAmareIo, Cartuchociano, cartuchoMagenta¡ cartucho Preto, 

Cd Instalação c/ Manual, Guia Rápido de Instalação, Manual do usuário 

Dimensões sem caixa (L x A x P): 55,3 x 43,3 x 31cm 

LOTE:7- _ _ _  
Fornecedor: ID 76819 - ME/EPP - 08/05/2017 22:03:23 

Situação do lote: Classlñcada _ 

:rnValor 
Item Quant. Unid. Descrição Marca vamrrota¡ 

a _   ., ¡¡ , .-_--,   ,.  i ç. ° Unitário 

Licençasde uso. backupiexecaservered-Win21 server. Onpremise standard R 

1 1.00 UNID License +-essential-maintenance¡Bundleinitiarasmocorporate 13670- MICROSOFT 800 000 O: R5 300900439 
m0O32-br *v  "›'›i=0¡~~=- i  r - ~ «J- 

httpstlflicitaneLcom.brlpelpragaoñmp_propini.php?p=;MiTY4Mg== -_ .' 2 a “mà 
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2017-522 'l  “ ÍlçñÊrléi5'l'-3rõ60êiá*iñi6¡al"l 
' ~ l5=r;›:s:":~,-  '“' - '. 'L.:.l""l *z'..¡,..'= l~5llhl 'lWll 

LOTE: 8 - - . 

Fornecedor: ID 21837 - ME/EPP - 03/05/2017 22:05:23 
' .' ¡,'~'-'í- Ílrl 3-37¡ g1' . r 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 16.00 UNID Licenças de uso OFHCeSt-'andard 2016 SNGL OLP PT_BR. 

Marca 

MICROSOFT/OFFICE 

STANDART 

Valor 

Unitário 

R5 5.000,00 

Valor Total 

RS 80.000,00 

LOTE: 9 - 

Fornecedor: ID 17429 - MEIEPP - 03/05/2017 22:03:23 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição 

Licenças de uso Windows 8.1 PRO SNGL OLP Com opção de downgrade 
1 6.00 UNID 

para o Win 7 PT_BR. 

Marca 

MICROSOFT/8.1 

Valor 

Unitário 

RS 2.500,00 

Valor Total 

RS 15.000,00 

LOTE: 10 - 

Fornecedor: ID 17395 - ME/EPP - 03/05/2017 22:03:23 

;itgação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 20.00 UNID Licenças de uso WinSvrCÁL 2012 :no: OLP NL DvcCAL R18-04277 

Marca 

MlCROSOFT 

Valor 

Unitário 

RS 3.000,00 

Valor Total 

R5 60.000,00 

LOTE: 11 - 

Fornecedor: ID 50067 - ME/EPP - 08/05/2017 _22_:0a:_23 

Situação do lote: classificada '  7 h f' l l l  l 

Item Quant. Unid. Descriáo 

1 . 1.00 PÇ Rack Rack fechado padrão 1135334; çom 800mm de largura, 24U de 

altura e profundidade de 1000mm; Fornecer todos os acessórios 

necessários para plena utilização do rack; Deve ser fornecido na cor 

preta; Deve atender as especificações ANSI/EEA RS-310-D, IEC297- 

2/D/N41494 partes 1 e 7; O equipamento deve ser totalmente 

desmontável para facilitaria 'rrlcintaígern' elo transpo'rte;'A'éstrutura~ 

deve ser em aço SÁE 1010/1020 de 2 mm; Deve possuir porta frontal 

em aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo 

Colmeia), com índice de ventilação superior a 71%; Deve possuir porta 

ou tampatraseira em aço_ SAE.1Ç1Q/1020 de 1,2 mm, com perfurações 
hexagonais (tipo Colmeia), born' linlclicle de ventilação superior a 71%; As 

portas devem possuir fechaduras escamoteáveis com sistema 

automático de destrave; Deve ser fornecido com tampas laterais lisas 

em aço SAE 1010/ 1020 de 1,2 mm, removiveis através de fechos 

rápidos, com opçãopara-colocaçãode fechadura; O-tetodeve estar 

preparado para instalação de kit de ventiladores, tipo bandeja; Deve 

possuir planos de montagem frontal e traseiro, gaívanizados, 

antiestéticos e numeradas de 1 a 240; Deve possuir 2 guias de cabos 

verticais em aço SAE 1010/1020# 1,0 mm, com anéis internos em 

termoplástico de alto impacto, nas dimensões de 44U x 95 mm x 70 

mm (A x L x P), sendo fixadas na parte frontal do Rack; O teto e a base 

do Rack devem ter abertura para entrada e saída de cabos, e tampas 

removíveis; A estrutura do Raçkdeve possuir terminaisde 
aterramento; Deveser fornecido, _com_ pes niveIad/ores el rodízios, sendo 

02 60m *raves 6.02.semlnarêãepexsxsnBras: .de erotsçãroli' 20; 0. Rack 

deve possuir pintura_,rpi,ç!f9_§pél§lnã comprarei_ &Açao/ati; ncsssómos 
Par de guias verticais de,24_l.l__.cor;r1p_ati,vel,com _o rack .djsponibi_lizado; Kit 

de ventilacãicxcem ::Icnmínirnellãàldqisi \Lentilasltzreãsem rules: máximo 

de SOdB/A. Tomada deve possuirconector no padrãçrda norma NBR 

14136. Tensão de.tra_l:›_al_h0:«.l_3ivol_l:,', Kit corn.._50.por_cas_ gaiolas utilizadas 

para fixação de ?qUÍP§!T1-°J1t°5 aos Pleno:: sle..rac:k..c9m feitcasade 92:9  .nur. cu. 

mm: Gaiola .em ?F29 SAEAOZDJCrQmsüzado e perca M5120'. aco 

httpsJ/licitanetcombrlpelpregaoñmpqoropinLphpâpâllllTYtlll/Idf: ' 

Marca 

LlDERCON/24U 

Valor 

Unitário 

RS 9.000,00 

Valor Total 

RS 9.000,00 

6/'12 
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SAE1Ú1QÍ1ÚZQ-b¡FT0!I'ÊtÊÊ§d9i~-E§!FflÍ"§9.RlTIEIEpSJIÍFIUÊÍBE-ÍCLMÃ-?l 16mm 
com duas arruelas sendo uma fixa e outra de pressão. Tipo de cabeça: 

redonda-tipo panela' com baga ifliata'. Possuir fenda do tipo Philips no 

parafuso; O2 (duas) PDU5 com o mínimo de 12 (doze) conectores de 

entrada tipo NBR 14136. Corrente suportada: 16A. Tensão de trabalho: 

Bivolt; INSTALAÇÃO O fornecedor é responsável pela montagem do 

rack nas instalações do SAAE de PIUMHi-MG 

Fornecedor: ID 78959 - 04/05/2017 11:07:58 

Situação do lote: classificada 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 
Unitário 

Rack Rack fechado padrão 19811184; com 800mm de largura, 24U de 

altura e profundidade de 1000mm; Fornecer todos os acessórios 

necessários para plena utilização do rack; Deve ser fornecido na cor 
preta; Deve atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, lEC297- 

2/D/N41494 partes 1 e 7; O equipamento deve ser totalmente 

desmontável para facilitar a montagem e 0 transporte; A estrutura 

deve ser em aço SAE 1010/1020 de 2 mm; Deve possuir porta frontal 

em aço SAE 1010/ 1020 de 1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo 

Colmeia), com indice de ventilação superior a 71%; Deve possuir porta 

ou tampa traseira em aço SAE 1010/1020 de '1',2“*mrrí, câmperrúraçõles 
/X hexasonais itipoçe|msielcs=s9m íed,i.c.er_.sis1ient.ilasãe.s, ,ae,ri9r,a,7.1%;n§ 

P07** delle” 90594". ÍÉCÓÊÚP'ÍÉ§;.E§CÊWFPF?ÉVSÍE§%'H.slãllêeWê  »;-._..v 

,automátiso dçhçier-,txawse-Devs, ãâieíiirfiããldsi5950.01mnêfxlããexêlfolíãñã 

em aço SAE 1019/4039 clear?, mmnsmpxíyeis aitavfçs sisfeçohes. . o 

rápidos, com opçãapara colocação_defechadura; _O teto deve estar 

Preparadó Para ¡'15líê'.3.§ã° sielsitste term!adprssotipe-.bandeiêz Deve 

possuir planos de montagem ,fi:_on_tal_-_e_.tra_sei,ro, galvanizados, 

antiestéticos e numeradas de 1 a 24U; Deve possuir 2 guias de cabos 

verticais em 'áço SAEVIÍJÍO/ 1020 ll 1,0 mm, com anéis internos em 

1 1.00 PÇ termoplástico de alto impacto, nas dimensões de 44U x 95 mm x 70 

mrn (A); L x P), sendo fixadas na parte frontal do Rack; O teto e a base 
do &Rackdevem ter abertura para entrada e saída de cabos, e tampas J ' N  .: - 

removíveis.: Aeatruiura. .do B§.Ql$_'°_l$)'§_P95$'-l¡|7 iterminâis..d.e,_ ..  
aterramento; Deve, ser fornegidp; com( pésniyeladores e' rodízios, sendo 

02 com travas e 02,seçn_t_r,ava§;~,ige((e,tergray qeçproteção IP 2o; Q__Rack 

deve¡ possuirpintura micro ep§§j_g_a_q0_r,preta, RAt_9_004; ACESSÓR1OS 

Par de guias verticais deQÇlU-çorppatível com o raçk disponibilizado; Kit 

de ventilação com normínimp 02, (dois) ventiladores ,com ruído. máximo 

e¡ _de 30dB/A- Tomada deve ?Qêauiniaonecter n9_pa9rãe_da_n°trna NBR. 

14136- Tensão ste-trabalhe01h40m. ,|<.¡t_c.9m.59.eecc.as saidas utilizadas 

para fixação deiequipemeqtqssags. planoétderaels congtiuros de,9x$'  
mm; Gaiola em aço 5_AE1Ç)_7,,_b_icrpm_atizadp e_cr.v_o.rc.a_.M5 ?m aço , _ ,_ 

sAE1o1o/1020 bicromaiieatlez.Rarafusqnbüipê,niguelayp M5 x Iãmm. 
com duas arruelas sendo uma @na eoutradepressão. 'l'_i_po de cabeça: 

redonda. .tipo panela .com. haseishêita.. ?ess-sair fenda de üno Philips 09 
parafuso; 02 (duas) PDUs corn prmínimgge _12 (doze) conectores de 

entrada tipo NBR 14136. Corrente suportada: 16A. Tensão detrabalho: 

Bivolt: INSTAIAÇÃQO .fgrneceqçné resnensável.pelamentêsem do 
rack nas instalações do SAAE deBiuMHi-MG. . - r- ' ' 

Rack 24U - Marca RS 

BlackBox 10.129,00 R$ 1012090  

LOTE: 12 - . e  e _ 

Fornecedor: ÍD 43362 - MEÍEPP - 08/05/2017  _' _  l_ _A  _ n L ~ ~ . .  e .s 

Situação do lote: classificada l  !F ' ' ' " a ' '  
* 3 Marca .vâltÍr Valor Total 

_     ;.r i -. , x '\ Uñltafm 

1 - 18.00 UNID Nobreak -Capacidade de Potência de Saida: 825 ;Watts [-1500 VA o -- APC/BZISOOPBIBR RS 1.500,00 RS 27.000,00 

Potência Máxima configurável: 825.Watts l 1500 vAíTerisão nominal 

de 5aída:«115V..tEficiê-ncia 'em carga=totalz 92.0%'.0Freqüência de Saida 

(sincronizada com redeualátr-ica): 60H11# STHz--Fator de cristas.. .  » 

0,125694444444444^~9Topo|ogiá: Lineinteractivei. Tipo de Forma'de 

Onda: Senoidal aproxirrladaf-a Conexões de Saída-AB) _NBR 14136 

(Bateriazde Reserva) -Eficiênciamom- Meia Carga:x93.0% .I. Tensão ' 

httpszlliicitanetcom.brlpefpregaoñmpjropini.php?píMTY4M'g== ' ' 7712 

Item Quant. Unid. Descrição 
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nominal-deentrada:«1*15\ã7220V=-Frequência'de' entrada: 60 Hz -Tipo 

de Conexão de-EntradaiNBR- 14136 o' Comprimento-do Cabo: 1,83 

metros !Intervalo degensãaderentrada ajustável para as principais 
operações: 95 - 140/ 185 - 260V -Corrente Máxima de Entrada: 129 - 
Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção, a 

prova de vasamento -Tempo de recarga tipico: 12 hora(5) -Cartucho de 

substituição de bateria: 24008 - Quantidade de RBC": 2 o Eficiência no 

Funcionamento da o Bateria: 80.00% Comunicação 8: Gerenciamento 

-Painel de controle: Display de LED status com indicadores para On 

line, Troca de bateria e Falha no cabeamento - Alarme sonoro: Soar 

alarme quando na bateria distinto de pouca bateria, tom de aiarme 

continuamente sobre carregado Proteção contra surtos e ñltragem 

-Classe de surto de energia: 80 Joules -Cor: Preto 

LOTE: 13 - 

Fornecedor: ID 19183 - ME/EPP - 08/05/2017 22:03:23 

Situação do lote: classificada 

Valor 
V l Unitário a or Total Item Quant. Unid. Descrição Marca 

Receptor GNSS L1L2 RTK (especificação minima) Totalmente integrado 
e licenciado com no mínimo 120 canais; habnilàiêiã*Sàrálããtñéãl ÊPÉ' d (Ll/LZ/LZC/LS), GLONASS“(L:P/l32)=e'SBASpantehaintegHada'Coin ' *~,:=: 

supressão de' multicarnirihãñiàntó;:suportassistemarRãfKiuHF e-GSM, 

rnemóriaiinterna de.256:MB aia4:GBrSD-.Carizt:Precisãcrestática   
Horizontal de 5mm-r' 0,'5"pp'r'r"i-'ê Vertical 'de' 10mm '+ 0,5 bpm; Precisão 

RTK Cinemática Horizont-alideeelommve 1 ppm msiverticalsde-Zümmw 1: 

ppnu-interface/comunicação comcaboMSB, alúetoothieLwifL-l rádio- - -« 

internada «até QW; deverá* possuirirnperrneabilidádeicdntra água-e ' 

poeira e suportar quedas:de'2'~'metros' clezaltura :sobre concreto; rádio 

interno;.base nivelantecom -prurho ótico; adaptadorpara base 

nivelante; rádio externo' UHE 25W;itripé-deibastãoGPS-Alumínio; 'i 

1 1.00 UNID bastão GPS 2,60 metros; .tripé dealumínio para êst-açãoiTotal; Coletor LEICANIVA GS15 

de Dados RTK e receptor GPS incorporado, Sistema-operacional - 

Windows Mobileàmemúgia RhMísôsMBpcartãcrMicro SD de 2GB, 

Display colorido, Câmera digital, Bluetooth, Transmissão de dados e 

telefone via GSM/GPRS, Índice de proteção IP65, software licenciado 

para coletada dados RTl( que permite a visualização do levantamento 
em tempo real, software em português; Manual de uso; Maleta de 

. transporte para todos os equipamentos; 2 baterias para receptor GPS 

r¡ L1/L2, carregador bivolt de bateria de receptor GPS L1/L2. Todos os 

softwares e equipamentos deverão ter suas licenças devidamente 

ativas Para ° “se Treinarttsrgtsteêre P§9:l¡l9§.$5l.lr'll3..a.mÊllt95 no -. _ . 

municípiodo comprador ggugortetécniço _gratuito porno mínimo 6 

RS 
1.000.000,00 Rs 100000030 

 
meses. - l   

FornecedorzlD 32168 :ME/EPP -:o8/o5/2oi17o9:12:44v=  -' ~  5  
Sltuaçãodo lote: Classiñcada  _i u' ' 'l 
Item Quant. Unid. Descrição = -   ~  .wa  'r      i› i - - Marca Yalor ValorTntal 

. l __. .  i  ,._;,~  i ., ,-  Unltárll) 

1 1.00 UNID Receptor GNSSL1-L2_ RTK_ (espeçificaçãorriínima-l Totalmente integrado Receptor GNSS R5 RS 69.900,00 
e Iicenciadi¡ com nomlfiímq 129 canais; .habilitado _para rastrear GPS. CHC/i80 69.900,00 

lL1/L2/l2C/2L5l: .GLQNA$§..l.'~.1.IÊ'-.êl s 55.5%. 351x903.. ¡ntf-'Elíadãa 99m CARACTERÍSWCAS 

supressão de multicarninhamento; suporta sistema RTK -UHF e GSM, GNSS - Numero de 

memória internajíe 255 MB .-1- Q,..G,B.§D;Çard;_ Precisão estática Canais: 220_ - Placa 

Horizontal de 5mm + 0,5 ppmte.\ler_t_ica_l__de 10mm + 0,5 ppm;:Precisão Principal GNSS: 

RTK Cinemática_ Horizontal degomrn i¡1.ppm elilertical de 20_mm.+ 1 Trimble - Sinais 

ppm; lnterfaçe/corn_u_ni:c_,_açãoicprqcabqiu$lãnBluetootlreçwifi; rádio Rastreados: GPS: 

interno de até _2W;_de_verá ppssuir impermeabilidade contra água e LlC/A, L2C, L2E, L5, 

poeira e suportar quedas de 2 metros clelialtrurasobre_concretm rádio GLONASS: L1C/A,L1P, 

interno; base nivelante com:p_çr,u_mo.óticp; aqaptadorpara base LZC/A, L2P, L3, 

nivelante; rádio externo ,UHF 25W; tripé de-bastãoGPS Aluminio; q Galileo: E1, ESA, 

bastão GPS.2,50_metros;tripé1d.e aluminio. para.-_Estação Total; »Coletor ESB, BeiDou: B1, B2, 

de Dados RTK 3.[ÉÇÊPÊQÍÊÊÃ-MFQIPQFHÉP: !Sistema PPPFFCÍQTiÊl.. 53^5I l-íC/A. L5 

WindowsMpbile, Memória,l3~Allgfl_.2!§l§¡ MB, Cartão MicroSD de 2GB, (QZSS, WAAS, 

httpsz/Ilicitanetoom.brlpelpregaoñmpgropini.php?p=MTY4lliJlg== _ - m2 
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Dismav 'co'pride;cãrõàa.âísítãííàiéáéiéáéia,iràbàüàêàéâsádçkàáqoa e 
telefone via GSM/GPRS, lndrc_ _e proteção IPSS, software licenciado 

para coleta de dadosillãllfqiíepéqrrníte a visualização do levantamento 

em tempo real, software em português; Manual de uso; Maleta de 

transporte para todos os equipamentos; 2 baterias para receptor GPS 

L1/L2, carregador bivolt de bateria de receptor GPS L1/ L2. Todos os 

softwares e equipamentos deverão ter suas licenças devidamente» 

ativas para o uso. Treinamento para uso dos equipamentos no 

município do comprador e suporte técnico gratuito por no mínimo 6 

meses. 

  

httpszfllicitanatcom.brlpelpregaofimpjopini.php?p=MTY4M g== 

EGNos-,fGAGANl - 

Tecnologia de 

Redução de 

Multicaminhamento: 

Sim - Medição da 

portadora com baixo 

ruido: Sim * 

ESPECIFICAÇÕES DE 

DESEMPENHO (1) * 
Levantamento 

Cinemática em 

Tempo Real (RTK): - 

Horizontal: 8 mm + 1 

ppm RMS - Vertical: 

15 mm + 1 ppm RMS 

* Levantamento Pós 

Processado (Modo 

Estático): - 

Horizontal: 2.5 mm + 

0.1 ppm RMS - 

Vertical: 3.5 mm + 

0.4 ppm RMS - 

Tempo ele. a 

Inicialização 
(Levantamento RTK): 

Menos _des 

SFSUHÓDS:: . .. 

Çgnfiabilidàdesda:  _l 

ln.i.çíaliz,a_ção 

lLevantamento.RTK): 

Ma¡orrque=$.5!.a%~,*- 

ÇDMHNIÇAÇÃÓ- 

Porta Serial (R$432): 

Sim - POrteLUSBs S"" 
- .Modem GSM/GPRS_ 

integrado: Sim -: 

Tecnologia  e _. . :5 

Bluetoqxhit: Sim -~ . . 

Tecnologia WiFi:;S\i_m 

.- RádíoUHF interno 

_C¡HÇ_:- Rx/'Tx:-_4_1Q_-¡ __ i 

479 Mhz,- Potencia: 

0.5_ WtOZW, _ 
Erotçcol _Cl-JC, 

Tri_mble,_›Pacific 

çresthAlcanycez S km 

?Bádh .UHF ÊÚÊFÍÚF'. 

_CH_c: DLS (2o Wattsl 

/ DLS-C (28 Watts) - 

Prqttacolnsslrntrada 

(Saída): (JMR, 

CM R+, sCMRx input-. 

and output, RTCM 

2.1, 2.22.3, 3.0, 3.2, 

_NTRIP Client, NTRIP; 

Caster- Saida de¡ E 

dados NMEAQISS: 

5_im - Formatode 

fralda dos. dados 
brutos GNSS: RIN EX 

eLHCN ÉMEMÓRIA: 

Armazenamento de_ 

Dados Memória . 

interna #e 32 GB. . 

(Memória tipo HD 

9112 
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ljcitanet - Proposta inicial 

I.: ¡;....;-›i  - L.-E  ni 

externo) " l- 

ESPECIFICAÇÕES ' 

FÍSICAS - Dimensões: 

140 mm x 124 mm - 

Peso: 1,22 kg (com 

bateria) - 

Temperatura de 

Operação: «40 °C to 

+75 "C - Temperatura 
de armazenamento: 

-55 "C to +85°C - 

Umidade: 100% de 

condensação - Índice 

de Proteção: IP67 (A 

prova dágua e 

poeira) - Resistência 

à queda (choque): 

Sim (até 2 metros de 

altura) - Display: 

Resolução: 

128x64dpi * FONTE 

DE ALIMENTAÇÃO - 

Çsansurnp-de 

Energia: Menpnque 

3.2 .W -. Capacidade. 

dabatgria Íon_-I_.ítío: 

2 x 340:¡ mAh, 7,4 v 
:Autonomia das 

batexiiasiduasl; RTK 

..UHEBas-e: 5 h SÊÊÚF¡ 

12h -. Enttadaqgara! ¡, 

allmsavtàçãefsxxennan 

12;? 35_ l¡ DC.. . 

INCLUSO; base 

nivelantsãcom m,  
etum9ó9c9n.  .a. 

açlaptaçloljpara base 

_r1ive|ante,:_rád_io.__ , 

êxlíãfno UHF 35W: 

tripé de. Bastão GPS] 

A-Iurnínio; bastão 

GPS 2,69 metros: 
tripé dé alumínio; 

par? Fêtaçãüotal- 

Çgletor de _Dados 

marca. CHCmodeIo. 

!JâoÂcom :SPÍÍWÊFÊ 

Carlson SurvCE- para 

çoleta çledadoslãTk 

* .CQle-..tox d/.el dados e 

rfàFeptonGPS .(29 . .a 

canais L1) _,   .\._.; 

incçarppxadç.: a .  
Erqçessadior .de 624.. 

MHz * Sistema 

operacional ._ 

wínqqwsâMobile 
5,1_ * Memória RAM 

d? 255MB Ííããrtãc: 

MicroSD de 2_G_B 

(expansível até .- 

16631* Display. a m, 

cçiorisio da: 3.7" .VGA 

3 _Câmerapjgitalw com 

resolução de 3.2_ 

10/12 



2017- 5-22 

httpszfllicitanetcombrlpefpregaolimpJJropini.php?p=MTY4Mg== 

Lícitanet- Proposta Inicial 

Í. NaN-U'- ^-' 

megapixels *  ' 

BIuetoothTM (v2.1 

Classe 3) integrado 

para comunicação 

com o receptor * 

Transmissão de 

dados e telefone via 

GSM/GPRS 

(850/900/1800/1900 

MHz) * Tamanho (Lx 

Wx H):158x85x 25 

mm * Peso: 0,340Kg 

(incluso a bateria) * 

Temperatura de 

operação: -20“C a 

+60°C * Temperatura 
de armazenamento: 

-30°C a +70“C * 

Robusto e resistente 

à água e poeira 

(IPSS) * Bateria de 

íon-Lítio recarregável 

(3090. mAh) Para 10 

(dei). horas de; . 

operação-ff etjceança 

do software Carlson 

:SurvCE 2,0 para 

Ç-Qlêtêliexiàdüs RTK. 

99m @SSÊEUÍQÍCS  . 

características: - 

.Confisuraçãqs  
serenciamentqdos _ 

recçpftpñeã GNSS-  _. 

Rermftereriane:   
@ditar diferentes.. 1 

¡Patqrruakêm dos' 
Fará-definidos; : _. 

Coleta de dados e_ _ V 

locação de 1 

coordenadas em 

_tempo real (RTK). e . 

!mplantação _e_ _ 

edição de   .... 

coordenadas .de. . . . 

pontos, -. - É . 

Eataqueamento de 

_afjnharnentosç _ 

!funções CDGO. - 

Offset - ?Software 

com idiomaem 

português.; .. 
!WPOnaÇÉO .ê 

exportaçãogos 

arquiúos em 

diferentesíformatos 

(Í-.DXE *-DWG: 

!,D_GN;,*.tx_t: ArcGis 

9sc_.),-.Perzmite.a-. 

H¡5Pa,|.¡zaçã9.d0 

rnapa em tempo, 

_real_ - Locação do 

ponto selecionado 

diretamente na vista 

gráfica _do mapa. - 
Interface com os 

11/12 



2017-5-22 Ucitanet - Proposta Inicial 

principais 

equipamentos « 

GP5/GNSS:'TR-|MBLE, 

TOPCON,-JAVAD-,Ietc. 

INCLUSO: Manual de 

uso; Maleta-de . 

transportepara: 
todos os 

equipamentos; 2 

baterias para 

receptor GPS L1/L2, 

carregador bivolt de 

bateria de receptor 

GPS L1/L2. 

Treinamento para 

uso dos 

equipamentos em 

Piumhi/MG. Suporte 
Tecnico: 6 meses. 

E¡:.ii¡-s›'--.-;; E' uy Eri-t _ni 

httpszl/Iicitanetcom.brlpelpregaolimp_propini.php?p=MTY4M == 1212 



, Serviço Aut. de Água e Esgoto  2378281610 

Sistema: Materiais. Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 3 i 2017 

Protocolo: 6890I2017, 23-mai-2017 14:18 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes. 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora iicitado, conforme convocação, em 
atendimento a licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital. apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

'N 
-LOTE: 3 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR INTEL i5 NO MINIMO QUARTA GERAÇÃO COM O MI 

' Valor Aceitação do lance 

Lance desci inabilitado 

Classif Autor da proposta inicial 

              
1 05 3339071000186 IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   4  w :a  *r  xx.”  

FORMACAO LTD Lanoe desci inabilitado 
aq;       ;a É  

LOTE: 4 COMPUTADOR (COM PROCESSADOR SERVIDOR INTEL XEON E5-2609 v2 2.50GHz,10M 

I Valor Aceitação do lance Ciassif Autor da proposta inicial 

 26759.68 

as  ?i'm " 

Lance desci inabilitado w”  
cl inabilitado 

      -u  
"ATE 5 IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICQPLOTTER A1, MEMORIA PADRÃO 256 NIB, C 

Valor Aceitação do lance 

5.550,00 

Ciassif Autor da proposta inicial      5550.00 Lance final vencedor 3 08.648.188/0001-90 

LOTE: 7 LICENÇA DE USO BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISSE STANDARD 

Valor Aceitação do lance 

É. W u M_ 
e final disputa 

Classif Autor da proposta inicial 

     
@se 

LOTE: 8 LICENÇAS DE USO OFFICESTANDARD 2016 SNGL OLP PT _BR 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

Sistema: MGFCompras - PropostainiciaiDePregaom.rpt Página: 1 

*l 



. Serviço Aut. de Água e Esgoto _ 

i 2378281610 Praça Zeca Soar _ 

Piumhi-M  
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 3 I 2017 

Protocolo: 6B901201 7, 23-mai-2017 14:13 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo. para a aquisição dos objetos do certame, ora licitado, conforme convocação, em 
atendimento à licitação referida acima. Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma, conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. 

  
   

   
 

S MOTA 

'  “ 

Aceitação do lance ;a z .J 

final disp 

           
    .643188/0001-90    .e 

RCIAL SOARES MA 
't'     

              
LOTE: 10 LICENÇAS DE USO WINSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAL R18-04277 

Ciassif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 08643188/0001-90 CSM COMERCIAL SOARES MOTA 198,33 Lance caduco 

;m9 g3¡  M www ea s.: a f 'avg . ,u  
;sp rgggggugn 'vã  .. _ _ ,, . . , ,  .. .. . _ É  D um' 

-90 CSM COMERCIAL SOARES MOTA 198,00 Lance ñnal vencedor  
LOTE: 11 MINI RACK 08U X 19P X 570MM + BANDEJA DESLIZANTE SOOMM PRETO 

Autor da proposta inicial 

.A. 
S MOTA 

LOTE: 12 NOBREAK CAPAC|DADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 325 WATTSH 500 VA 

        
Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

1 08.648.188/0001-90 CSM COMERCIAL SOARES MOTA 1.586,97 Lance caduco   as, '   .. a ~ g  __ _  - r 3:1»  
3 08.648.188/0001-90 CSM COMERCIALSOARES MOTA 1.500,00 Lancefinalvencedor 

Sistema: MGFCompras - PropostaIniciaIDePregao01.rpt PÉQÍW¡ a 1 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
23.782.816›'O 

Piumhi - MG 
Sistema: Materiais, Subsistema: Compras e licitações 

Ata de abertura e classificação das propostas iniciais do pregão 3 f 2017 

Protocolo: 6890/2017, 23-mai-2017 14:18 

Na data e hora do protocolo referenciado acima, reuniram-se o pregoeiro e sua comissão de apoio, abaixo 
assinada, a fim de realizar a abertura das sobrecartas contendo as propostas enviadas pelas empresas licitantes, 
constantes deste processo, para a aquisição dos objetos do certame, ora Iicitado. conforme convocação, em 
atendimento a licitação referida acima_ Iniciados os trabalhos, o pregoeiro e a comissão receberam e abriram os 
envelopes a ela encaminhados, e classificaram as propostas iniciais conforme os termos da legislação afim e os termos 
do edital, apresentando ao final a seguinte firma. conforme documentação anexa rubricada pelo pregoeiro e os 
membros da comissão. ' 

»as 
-LOTE: 13 RECEPTOR GNSS L1 L2 RTK TOTALMENTE INTEGRADO E LICENCIADO COM MINIMO DE 

Classif Autor da proposta inicial Valor Aceitação do lance 

'  ?a f” 3B**  
,O0 Lanc descl inabilitado 

›  ;rasas  ,. ?gi 

      
    

Piumhi - MG, terça-feira, 23 de maio de 2017 
Prot: 689012017 

Wuoosâ 
SONIA ROSENI COSTA 
MEMBRO EQUIPE DE APOIO 

Sistema: MGFCompras - PropostaIniciaIDePregaom .rpt PÉQÍHSÍ 3 

   



aóíjf-_ájs _._ _í  _ . É Çlassiñcaçãodos Lotes 

.SERVIÇO AuTôNqMo DE Águn E ESGOTO DE PIUMHI-MG . , 
PREGAO ELETRONICO N° 03/2017 . [JCW, 

-'. Lnçiraçàss 08-11   
Classificação da Disputa 

-Lote Classificação Fornecedor Vencedor u' .E CNPJ ' À valornLánce 

3" - 1° IT-ONE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-95 _ ' ' ;'85 5.440,00 

4 1° IT-ONE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO um 05.333.907/0001-95 . '- " 8525001100 

s~ 1° COMERCIALSOARESEMOTALTDAEPP 08.548.188/0001-90",  '_ 7_R$í5.s5_0.00.-- - 

7"_ 'É 1° COMERCIALSOARÉSEMOTA LTDA EPP _ ' . 08._548.188/O00i-90_:'“_. '__;R$_'6§1:$,2.50'  - , 1°_ COMERCiAL SOARES E MOTA LTDA EPP. 08.548.188/0001-90; ;- ' -_; ._  1.380,00_ . 7' 

_'91 1° COMERCIALSOARESEMOTA LTDA EPP' ' 08.548.188/0001-90  Í ~ R$1.055,00_ 

_.10_ 1° COMERCIALSOARESEMOTA LTDA EPP ' 08.648.188/0001-90'  . R$198,00  1° COMERCIALSOARES EÀMOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 A  '_R$'_8.'529._00' _ 

u  8° IT-ONE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA À u 05.333.907/0001-95 '_ 8_ ,R5 8.530.011_ 

_ 14% _ 1° COMERCIAL SOARESEMOTA LTDA EPP 08.548.188/0001-90  _ 851.500,00  ' 1° CPE sc EQUIPAMENTOSTOPOGRAFICOS LTDA EPP 07.735.373/0001-50 - RS 58.000,00 

n . 2° COMERCJALSOARESEMOTA LTDA EPP ' 08.548.188/0001-91; " " _R5 239.250,00  

 

-" t 
httbszl/licitanetcom.brlpelchatlclassiñc.php?pregao=1682 z n \ \  7 _- . 1/1 



2017-5922 Licitanet - Proposta Final 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

Proposta Final - ' E' 

LICITANET', 
Lttlfhçõfs oii-Lin¡ PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017 

a _ç¡v... . 

Fomeoedor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP CNPJ: 08.648.188/0001-90 

Representante: MURI L0 SOARES MOTA 

Telefone: (3033255532 

E-mall: adm@soaresmota.com.br 

Endereço: RUA CAVIUNA- 200 - PATOS DE MINAS (MG) 

Item Quant. Unid. 

10 

11 

1,00 

1,00 

1 6.00 

6,00 

20,00 

1,00 

UNID 

UNID 

UNID 

UNID 

UNID 

PÇ 

Descrição Marca \I. Untl. V. Total 

Impressora ..lato de Tinta Térmico, Plotter A1 Funções: Imprimir Especificações de 
velocidade: Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 (ótimo, métrico papel 
acetinado A1): 16,3 minutos/página Tempo de impressão de imagem colorida ISO N5 

(normal métrico papel acetinado A1): 9,3 minutos/página Tempo de impressão de 
imagem colorida ISO NS (rascunho, papel coated A1): 1,3 minutos/página Tempo de 

impressão de imagem colorida ISO N5 (normal métrico, papel cpated -A-l); 4.1 

minutos/página Tempo de impressão de desenhos lineares (economode, A1 papel 
comum): 7D segundos/página Velocidade de impressão de desenhos lineares 

teconomvde- F51.'PãPslEPIPQTJIE"$ÉE¡_EDFBI?§§ÊEÊLÊF .ÉBE-ÍJB"? lieie9iieciia9rã9=.?ã6 M?,  : : : 

Especificações técnicas Qualidade de impressão (melhor) Cor: Até 1200 x 1200 dpi 

otimizados Preto e branco: Até 1200 x 1200 dp_i otimizados de 600 x 600 dpi de entrada 
e otimização para papel fotográfico selecionado Tecíiõlóêiãrãe impressão: Jato de Tinta 
Térmico Número de cartuchos de impressão: 4 (ciano, magenta, amarelo. preto) Tipos de 

tinta: Baseado em tinta (C, M, Y) baseado _em_ pigmentos ¡(K),Erecisãg _de linha: :(1.196 

Densidade óptica máxima (preto)¡8'l_'* min/'2;1Õ'D (Comníidlafõtográñcá'Brilhante de 

secagem instantânea HP Premium e tintas HP originais.) Manuseio de papel Manuseio 
de impressões acabada: alimentação de rolo; cortador automático. Tipos de mídia 
suportados: Papéis comuns e revestidos (comum, revestido, revestido de gramatura alta, 

reciclado, simples, _lzrango_,_b_gilhanle),-papeisjecnjcos (papel vegetal, vellum), filme _. _ _ , ::Íi- _  _ 

(transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante. "sÃemibriIlíai-ite. premium, ' ' ' 

polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno) Gramaturas de midia, recomendado: 6D 

a 280 g/m? (rolo/alimentação manuaI);6O a 220 g/m¡ (bandeja de entrada) Formatos 
padrão dos suportes (rolos métricas): Larguras de 210 a 61 D mm;rolos de 279 a 610 mrn 
Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada: 210 X 279 a 330 x 482 

mmzlimentação manual: 330)( 482 a 610 x 1397 mm;rolo: 279 a 610 mm Diâmetro 
externo do rolo: 100 mm Espessura da midia: Até 11,8 milímetros Conectividade, padrão: 
Fast Ethernet (1 OOBase-Uzcertiñcado para USB 2.0 de alta veIocidade;Wi-Fi Eñciência de  . í - 

energia: qualificado pQIaENEÍRGYpÊiÍF-,RPE-¡Fñraftlm,Garantialimitacja de _1 ,ano para o 

hardware °°meúd° lia-seita: .lriiiiisssàrasii 9095999199? §!I1Pi%$.5?9l9?“!*°“°?5% rima 
introdutórios; eixo; guêilgrge ref ” ' , p; _ 95331,??? :ÊÍÊÊQQÍlQÊlr-ÊÊÊQJ software de . _ .. 

inicialização; _cabo de alimenltaçapusoftvvare incluidozçcl_ com drivers para Windows 7, 8 
e 10. " ' 

Rê¡ 
HPI-n 20 5.550,00 RS 5.550,00 

 
RS 

6.182,50 

MICROSOFT/O FFlCE RS R$ 

STANDART 2. 340,00 37.440,00 

RS 
_ p MlCROSOFT/BJ 1055,00 

Licença de Liso backup-exeo Server ed win 1-server Onpremise standard License + 
essential maintenance Bundle initial 36mo corporate 13670-m0032-br MlcRosoFr Rs 6.182,50 

Licenças de uso 0fliceStandard201 6 SNGI.- OLP P1LBR. i 

Licenças de uso Windows 8.1 PRO.SNGL OLP Com opção de downgrade para.o Win 7:1, 
P-LBR_ . _ , .  .h RS 6.330,00 

RS 
MICROSOFT 198.00 

LlDERCfJN/24U RS 
8. 629,00 

Licenças de usoWinSvrCAL E2012 em oLi= NL.DvcOAL Ria-orla??  n: Rs 3.950,00 

Rack Rack fechado padrão- 1 9&#3_4; com &Oümmde largura, 24U de altura e. Rs 3529,00 
profundidade de wüommg-Fornecer- todos os acessórios necessários-para plena- 
utilização do rack: Deve ser fornecido na cor preta; Deve atender as especificações 
ANSI/ EIA RS-310-D, lEC297-2/D/N41494 partes 1 .e 7;._O equipa mento deveser . . 

totalmente desmontávehpara facilitar a montagem e o transporte-TA estrutura deveser 
em aço SAE 101 0/1020 de 2 mm; Deve possuir porta frontal em aço SAE 1010/1020 de 

1,2 mm. com perfurações. hexagonais (tipo Colmeia), com índice de ventilação superior a 

71%,' Deve possuir porta ou tampatraseira em aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm, com - 

perfurações hexagonais (tipo Colmeia), cominclice de ventilação superior a 71%; As 
portas devem possuir.fechaduras escamoteáveis com sistema automático de destrave; 
Deve ser fornecido com tampaslateraislisas em-aço~-SAE..101D/1020 de 1,2=mm, 

removiveis através defechos rápidos, com 'opção para colocaçãode fechadura; 0 teto 
deve estarpreparado para-instalação de kitde ventiladores, tipo bandeja; Deve possuir 
planos de montagem frontal estraseirog-galvanizados, antiestéticos e numeradas de i1. a 

24U; Deve possuinz guias dezcabos verticais em aço SAE 1.010/1020 # 1,0 mm, com 

anéis-intemosem termoplástico .de altoimpacto, nas dimensões de 440 x 95 mm x 70 
mm (A x L x P), sendo fixadas na parte frontal do Rack; O teto e a base do Rack devem 

httpsJ/licilaneLcom.brlpe/pregaoñmp_prop1im.php?p=MTY4Mg=â&&uniü=&&|=8i$tcd=N ==r _ V 1/7 



2017-522 "    *Licitanet-\PropostaFinai 

ter abertura para entradaesaida de .cabos, etampas removíveis; A estrutura do_ Rack 

deve possuir terminais deaterramentq-:Deve serfornecido com pés niveiadores e 

rodízios, sendo 02.com.travas e-02.sem travas; Deve-ter grau de proteção iP 20; 0 Rack 

deve possuir pintura micro ¡epóxirnacor preta RAL 900.4; ACESSÓRIOS Par de guias ._ 

verticais de ZAU-compativelrcomeolrack disponibilizado; Kit .de ventilação com no. mínimo 

Ozidols) ventiladores com ruído máximo de 30dBIA. Tomada deve possuir conector no 
padrão da normaNBRrñdíl ãósfiensãadetrabalho: BiváltrKit-com 50 porcasgaiolas . .: 

utilizadas para tixaçãode. equipamentos ;aos planos de rack corn furos .de 9x9 mm; 
Gaiola em aço SAE107 bicromatizado e porca M5 em aço SAE1010/1020 bicromatizado: 

,Parafuso philips niqueladoMÊ'JE-“léi-rtmcdrn duasjãrruelas sendo uma fixa e outra de 

pressão. Tipo de cabeça: redonda tipo panela com base chata. Possuir fenda do tipo 
Philips no parafuso; 02 (duas) PDUs com o minimo de 12 (doze) conectores de entrada 
tipo NBR 14136. Corrente suportada: 16A._Tensão de trabalho: Bivolt; INSTALAÇÃO 0 

fornecedor é responsável pela montagem do rack nas instalações do SAAE de PIUMHI- 
MG 

Nobreak -Capacidade de Potência de Saída: 825 Watts l 1500 VA - Potência Máxima 

configurável: 825 Watts l 1500 VA -Tensão nominal de saida: 115V -Eñciência em carga 
total: 92.0% -Freqüência de Saída (sincronizada corn rede elétrica): 60H: +1» 3 Hz -Fator 
de Crista: 0,1 256944444441444 -Topologiaz Line interactive - Tipo de Forma de Onda: 

Senoidai aproximada - Conexões de Saída: (B) NBR 14136 (Bateria de Reserva) 
-Eñciência com Meia Carga: 93.0% - Tensão nominal de entrada: 115V, 220V -Frequência 
de entrada: 60 Hz -Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 - Comprimento do Cabo: 1, 

83 metros -intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 95 - APC/Br¡ SUOPBHBR RS Rs 

140/ 185 - 260V -Corrente Máxima de Entrada: 12a - Tipo de bateria: Bateria selada 1.500,00 27.000,00 

Chumbo-Acido livre de manutenção, a prova de vasamento -Tempo de recarga típico: 12 

hora(s) -Cartucho de substituição de bateria: MQQBJ-hguantidade de_ RBCT": 2 - Eficiência 
no Funcionamento da - Bateria: 80.00% Comunicação & Gerenciamento -Painel de d controle: Display de=LED status* com indicadores para'0n-line,~Troca de bateria e Falha no 

cabeamento - Alarme sonoro:- Soaralarmevquando na-bateria' distinto de pouca bateria, 
tom de alarme continuamente sobiercarregado Proteçãcrcontia surtos'e filtragem --“ ~ I, 

-Ciasse de surto de energiaraüdoules -Corf Preto iii' -1 .-'. . a - -.  .V V, ._ 

;[r«›¡_.r_. . ¡.¡, '1- . V» |.| "Ir. -'_,.'rI=I~ , im'r . 

'i2 13.00 UNID 

i uni  Total: RS 95.091,50 

Fornecedor: lT-ONETECNOLOGIA-DÂ,INÊÕRMÀÇÃQÂLTIÍAÇ j ' .. f,ÍCNPJí105333307/0001-96 
RepresentanttmEDUARDOALVES  V *  - '   ' - i * = 

Teiefone:(31)3524-3450  ;ff   _”  À 

E-rnall: gav@itone.com.br, valeria.santos@itone.oom.br,-valsantos37@gmail.com-  - 

EndereçozALElERToclNTRA-1õ1-BELCHORIZÓÍUTEUÂ/làjlk" f' 'u  0 'A  E ' 

Item Quant. Unid. Descrição  __  ._ _ _ _   À  __ _ __ _ _ _  Marca \LUniL \ilTotal 

3 10,00 UNID Computador: Processada-Arquitetura:x86.de32l641bits«ProcessadorintelcoreI51..r OPTIPLEX DELL R$ RS 

Clock real de 3.3 GHz, CachêL3 deSMBeFSBJde .12333 MHz-Memórias' Instalada '16IGB 5050 5.440,00 54.400,00 

(2 x B GB Dust-Channel) :Padrão DDR3. clock de 1 táctil-MHz; y E-xpansivei a-32G Bit-Deve 
implementar tecnologia .dualeohanneii-Piaca-MãeíwDeveserade fabricaçãoprópria e 
exclusiva para oumodeloofertado; Nãoserão aceitas soluções em regimeDEM ou,  - - 

personalizações; - ONBOARQ-.comarquitetura ATX l BTX ou superior e FSB de 1.333 . 

/N MHz: - BIOS-Flash ROM comsuporteaFIasl-r. Recovery. (4 lVIb) e compativel com-Plug & _ __ .. ; _› -. ;. 

- Play, SMBIOS 2.3.1, ACPI: 2.0; WFM~.2:0 - Interface/Controladora devideo corn 01 (um) ' ' “ í 

conector .VGA ou DVLe 02.(dois),conector DispIayPort, on-board. - Controiadorade rede 

Gigabit Ethernet 10110011 OOOBASE-TX com 01 (um) conector RJ-45. on-board - 

Controladora de drive com: 02 (dois) conectores SATA 3.0 (õGb/s) e 01 (um) conector 
SATA 2.0 (SGD/s) - Acompanha: 02a (dois) .cabos SATA - 01l.(um) slot PCI Expressxt our. 

x4: - 01 (um) slot PCI Express x16+ 04'(quatro) -slotsde- memória DDR3 1.-600 Dual-  , 

Channel à 04 (quatro) conectores USB na parte frontal do gabinete, cri-board - 04 (quatro) 

portas USB 3.0 - 10 (dez).USB, onboardrno totaisem o uso de adaptadores; Disco Rígido 

- Armazenamento de 500 GB minimo. - Interface SATA 3.0 (áGb/s), 7.200 RPM e Cache 
de 32 MB - Taxa de transferencia interna de 100 MB/s - Tecnologia SMART integrada. 
isto é, o disco rígido deve ser capaz de identificar e relatar estado de iminência de falha, 

e, isolar setoresldefeituosos demaneira permanente; Drive Multimidia -_ Gravador ç L 

co/ovo-mw - Suporte aVDVD-r-RDL (Dupla cãiríadaiv ovo-nom 1 ovo-RAM: CDROM 

24x l DVDROM Bx Fonte de Energia - Possuir eñciência de 85% ou superior a uma carga 
nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor Correction). - Fonte de 
alimentação da mesma marca do fabricame do equipamento, com consumo e potência 
de no máximo 250 Watts Real. - chaveamento automático Bivolt 110/220 VAC - 50/60 

Hz - Possui PFC ativo¡ Padrão _ATX l BTX ou superior, - Total compatibilidade com a 
Placa-Mãe e componentésiforríecidos; Gabinete - Small Form Factor (SFH com volume 
de até 12.000 cmi - Possui Sistema de Circulação de Ar interno com entrada frontal e 

saída traseira; _- Possuigpealçer _interlnq- Pussy¡ _Correctores frontais: c_l__e_z_ portasUSB, 
sendo que no minimo quatro portasdeyerão ser_3.0:, pelqmçfnos 2 portas 3.0_deverão, 

estar na Parte troniálso saneamento Não estão aseitaêiiubs; Pete asâsuiri conectores 
frontais para Headehaaaaemisiaisx.. . , .._  .  mamas?! usa dêrsãdaado para evitar 
acessos indevidos ao gabinete. .- _Não_ será aceitmGabinete tipo monobloco (integrado ao 
monitor); - O gabinete deveratercaracteristicas ?tool less”, isso é. não há necessidade de 
uso de ,ferramentas paris: aberturahgo_gab_inete_g remoção ,disco rígido, 'unidade _óptica 

e unidade de disquete. Não serão _aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos 

recartilhados. - 0 gabinete *bem :cgmgtodos osseuscornponentes internos devem estar 

httpszf/licitanetcom.brlpelpregaorümpjropiimphrüpâililTfWgf§=8§8ru_níd=8r&I=&&cd=NQ== 2,7 
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4 1,00 UNID 

 . ,atlaicltãnfiütâu-.ÊTODQSIÊ ,ta-Eirialatfl: ,Í Í  
em conformidade comfopadrão internacional RoHS. - Gabinete com volume' deaté' _ 

12.000 cmagpermixinéiõ ã utilização 'na posição'horizontãleverticalf sent cofnprometéros 

componentes internos e ofuncionaniento do computador. Monitor de VideoColorido - 

Tela plana de 19.5" (pciiegaiiãàpàdendai chegar a Êüpolegadas) LED do mesmo " " “ 
fabricante do equipamento:'devehddseguiro riiesrnopadrão de cores do gábinetefnão 
sera' aceito regimeOEM, mantendo 'os_'rnesr'rios padrões' 'de' garantia do gabinete; - ' 

Resolução WXGA+ (1“60[_li'<'900)'-"Dbt PitchsHorizontal máximo de 0.28 mm '- Contraste 
Estático de 1000:1"- Luminânciade 250 oii/m* -Ternpo de resposta máximo B ms' - 

Possui Controles Digitais para-todos os ajustes (brilho, ,contraste tamanho, posição 
:horizontal e vertical da tela) iseletõrde tensão automático AC100/24OV - 5DI6UHz; - 

Devem possuir regulagem de altura Teclado - Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas - 

Possui Apoio Ergonõmico -Interface de conexão USB; -Teclado do mesmo fabricante da 
CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete Dispositivo Apontador - Mouse 

óptico com resolução de 800 DPI - S botões com scroll - Tamanho padrão para desktop- 
interface de conexão USB - Acompanha Mouse-Pad; - Mouse do mesmo fabricante da 

CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; Conjunto Gabinete, Monitor, 
Teclado e Mouse da mesma cor e domesmo fabricante; Sistema Operacional Windows 
“i0 Pro -Idioma Português- Brasil- Última versão disponivel quando da entrega do 

equipamento, corn todas as Atualizações Criticas instaladas - Deve estar Atlvado e 

pronto para utilização pelo usuário - Licença de utilização da Microsoft; Softwares - 

Acompanha Softwares e Drivers necessários à perfeita configuração e operação dos 
dispositivos instalados no equipamento (mouse, vídeo, discos, placas, etc), compativeis 
com o sistema operacional fornecido, incluindo manuais e midias de instalação para 
cada unidade de equipamento fornecida; - Todos os softwares que acompanham este 
equipamento devem possuir as respectivas midias de CD-ROM e/ou Disquetes de 

Instalação, bem como Certificado de Autenticidade: - Todos os softwares devem estar 
instalados e integrados ao Sistema Operacional, prõntdsfpaiã utilizaçiãõpelo usuário;  acessórios. anexando, 499a! sua??  
respectivas páginêsitêhproiieêtssis. .. _im . 

aceitos equipamentos forade linha mesmo que ;inda ,estejam disponiveis_ _ 

comercialmente. ns.ineisà9s;:ii,tslarisin3s ilàê-“Hlüaili 'assevera ter °n°neii=ies=êrite 
nalista do conselho_ (Doagd)¡dgtagnolqgiad _ite DMI!? _tittp_:_//¡wvv_iiir.drntñorg/about/Iist - 

Certificação EPEAT-(Electronic Product_ Envignmental Assessment-Tool) na 

classificação Gold, do _equiparijiçn_ ;ofertado dispopível__at_raii§s_d_o link _ _ 

http:llivww.epeat.net;_.-.__A_ praias nt_ _ evegápapraseptar docurnentqespecifico para este 
processo licitatório, empapelftim_ rado, d clarando que a mesma possui _ 

credenciamentedo faliiissiiteli .êifsrns ?R$0.99 iêrssiuiearA pieponents sis-'rerá 

apresentar documento_ \jnforgrnandiaque a fontesuprqrta !aFÇÇilflÍ-lglliaçãú_ máxjmado ' y 

equipamentqofertado¡ _Ig_ ms teriqdos dos os._i_ten§._csle§te_anexo. solmpena de ç _ 

desclassificação: ;osreqiiisitosíjriiinirtipf-â_ obrigatórios.; sequência dositens _e_ o_ _formato 

desta especificação. ¡ _  -.  _.  , ,, ,__ . _. _',  f _ 

SERVlDOR-Gabinete Tipo Racklmínimo de-'I U;» Deverá ser fornecido kit de trilhos-do' - 

mesmo'fabricanteidovequipamerito¡ofertado, parafñxaçãmdos-equipamentos em 'rack' 19 

polegadas; Os trilhos' deverriperrñitirib'deslizamento-dc'equipamento a firn de facilitar a 

manutenção; Possuir fonte de minimo-495W,-redundantes-e hotswap. Deverá entregar 2 

(dois) cabos de energia,- padrãoiNBRI141 36;- Por-questões de eficiência. á-fonteutilizada 
neste servidor deve constar no SEI-PLUS CertifiedPower Supplies and Manufacturers, 
publicado no sitethttpz//wwwiplugloadsolutlons.com"; erñ nomedo próprio fabricante do 
equipamento, na categorialàüPlus'Platinum;'Possuiirventiladores redundantes-e: w” 'r 

HotswaplHotplugsPossuir'rriinirno 8 (oito) baias para discos; Possibilitar a instalação de 
discos SATA, SAS, SASINear Eine e Ssbg-Possulri tecnologlapara retirada/inserção de 
partes e peças sem utilização de ferramentas; Deverá suportar minimo 2 (dois) . ~ í 

processadores; Possuir minimo 24 (vinte e quatro) slots de memória e suportar- ~ 

frequência de 3600 MHzg-flaõôlliiHz e-21.33=MHz-possibilitando-a expansão deaté 768 
(setecentos e sessentae oito) 'GB-de memória com' 'a inclusão do segundoprocessador; 
Possuir minimo 2 (dois) slotsiPGle-&O; Possuir-placa-de video corn minimo de 16MB de 
memória; Possuir 4 (quatro)portasUSBexteiina; Possuir-Z (duas) portas VGA, sendo 
1(uma) frontal e 1(uma) traseira; Possuir instalado, no minimo, 1 (um) processador com 

6 (seis) núcleos-cada--õ-threadselitograñadernáxirrio 22nni-A frequência-de clock, por 
processador, deveráiser-de no'm'ínlmo'-1=.9¡GHi eiTSMtrde-cache Arquitetura CISC de 32 
bits, com extensão 64 bits e-AVX 2.0; Deve Implementar Hardware-Assisted CPU 

Virtualization; Deverá possuir-mínlmode 16-(dezesseis) GB de memória em módulos de 

8GB. LRDIMM-ou RDlMli/ljfrequêrícia minima de 2133MHz e ECC (correção de erros). 
Slots DIMM's deverá suportar as tecnologias ECC-(correção de erros). Mirroring 
(espalhamento) de memória e suportar memória despare; Deverá possuir-m (uma) 
controladora dedisco padrão SAS; Recurso-de RAID de discos, implementado pelo ' 

hardware da controladora; suportandono minimo RAID 0e 1. Não será aceito RAID via 

software; Possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada 

pelo equipamento, permitindo que evejntuais acréscimos _de _área _emdisco sejarrtfeitos 
apenas pela inserção deldiscos _os: No mínimo _í (dois) discos, com asseguiiites 
caracteristicas: - Capacidade_ m irnade 300 cada disco; - Os discos deverão ter. _ 

perfil de 2,5 polegadas; jPadrão_  :Vl-lot Swap ou. Hot Pl_ug;.Velocidade minima 'de' 
10.000 RPM¡ r Taxàdé írajnsfeñêiikíiatls dádosfníirglrííàdé mais/s; *Técnolegiá de ore." 
falha S.M.A.R_.T. (Self Monitor Analysis Report _Test); - Todos _os discos deverão ser 

instalados no gabinete propijiío_ servidçirhnão_ sendo acueitasr gavetas de_ expansão_ _ _ _ 

externas para o atendimento a-çapacidade mínima requerida; No minimo gl (quatro) 
discos, com as_seguintescaraçtgristicas: - Capacidade mínima de 1TB cada disco; ° Os 

d¡3°°5 d°V9Tã° WF Perfil,Êis'?.'~i.i?°!esied.as:.  Pêqrãq $553. ' H9tiàlllapnl9ll H0¡ 
Pluo: - Velocidade minima de 7.200 RPM: - _Taxa_ _de transferência de dados mínima de 12 

       
› 

httpszlílicitanetcombrIpefpregaoHmpJJropñm.php?p=MTY4Mg==&&unid=&&l=&8icd=N == 

DELL/REGO R3 RS 

26.000,00 26.000,00 
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Gb/s; - Tecnologia de proteina É.M.Á.R_.T."(selfMonitor Analysis Report Test); Todos os 
discos deverão ser instaiados _no gabinete do próprio servidor não sendo aceitas gavetas 

de expansão externas paraoatendiinenítozã capacidade minima requerida; Deverá 

possuir unidade DVD ROMLÊAIÀÍ interna. Deverá_ possuir iiurna) placa deredecom 4 

portas de iGbps cada, podendo ofertar placas on board; Sistema Operacional Windows 

Server 2012 R2, Standard Edition; instalado ein' fabrica', em regime de DEM; Software _de 

gerenciamento do mesmo _fabricante ou de fabricação para _liso exclusivotioifabricante 

do servidor comes seguintes caracteristicas: @Servidor ofertado :deveifápossuiírreciirso 
para' monitorar. rio minimo, os_ discos rígidos." amemõriã a' CPU_ porrheio de limites de 
'normalidade quepossàmsei definidos pelo usuário,'e informar quando houver o 

funcionamento fora dos valores de normalidade pré-definidos por_meio de notificações 
de alertas. Tairecurso podera se apresentar ñaforma Heüiispiàf', LÊDpalerta sonoro ou 
outro dispositivo que avise da falha; - 0 Servidor ofertado deverá possuir uma interface 

Ethernet exclusiva e dedicada com interface RJ-45 para gerenciamento do equipamento; 

Deverá ser fornecido um software de gerenciamento que permita a utilização de 
interface web e de linha de comando -O equipamento ofertado deverá possuir recurso de 

gerenciamento compativel corn o padrão IPM! 2.0 (Intelligent Platform Management 
Interface) que possibilite o gerenciamento remoto por meio de controladora de 
gerenciamento integrada com porta RJ-45 dedicada; › A controladora de gerenciamento 

integrada deverá suportar as seguintes caracteristicas: 'i'?§ Compativel com os 
protocolos de criptografia SSL para acesso a console WEB; 'i'?§ Deve permitir controle 
remoto por meio de Chaveador KVM mesmo quando o sistema operacional estiver 
inoperante: 'i'?§ Deve informar o status do equipamento indicando componentes corn 

falha e notificando via e-mail ou trap SNMP; Deve possuir 'i?§ emulação de mídia virtual; 
Pê Deverá ser possivel a inicialização (boot) do servidor por meio de midia instalada na 

unidade de DVD fisica; 'ng Capacidade de monitorar o consome de energia do servidor; 
Deve permitir desligar e reiniciar o servidor por m'e°io' do "consoledégerenciamento, 

"W mesmo em .oonsiioãoo os .iniiisooiiioi¡rios!o:ossoisirioéioeosoíonoli,Pororáoomoiovon 
conformidade. com asn9rnaaE?Ei9iE«›U.Ls.Jã f-iooisriorsxâtorsomororooo através 

do linkwww.energystar_,gov;_Apressntandociirngnto:comprovando que a proponente está 
opta o comercializarrorosuioêmsoio.oiortooo Ssfáoooito Foo-antonio ooeistriboios?! 
autorizada juntamente çornnígogitmç 

  
_triste eÊ-oiñ-?ñodiçãoipara esta_  , 

oomorovooão- Poooráeorooontw link  ?oiioonrozooos ooooio.? ?Íooooioão se e . 

Parceiro Pa”'elfeñdêí.P°°'4.!I1?PF2-i'°.ÍEibTWiFF5335.9' ' oo-soJSI-Aloionoimooieio. . . ._ 

solução), quando for de sua responsabilidade ouda .assistênciaitécnica autorizada pelo a 

fabricante Aorooontoi .oornnroreñfo oo .fÇo!?.'¡5“-ooto. QHÉÊPWRWF?? oomootibeiiidooo com 
95 $°9“¡'Í“°í5 WW?! Wii' ._ 9 $755"? 'J LIP ?E 5°? Hi?? iEP-*Ê'PF¡.§°¡^° -N.9V?'5U§E 

Linear; 'r Windows _Server Storage; #Mirrors xênlioto-'sTadaãiQasnuinamentos¡çieHardware 

f°'“°9¡?'°5 fm??? ¡Wi! É9.°iÊÍ'É?!~.9f-'X§'ã°rPQFÉPÊPQFFÊPÍÍ? '19ÍaP'¡°°P3Ê~§99U¡'idP.§5. . e . 

ssooioiosrzsaras otario sis garantia; ?errioooorsTsmeoileotondirriento on-.oitoaaté 2 

(dois) dias úteis: intervalo-gil.; pielaeniira::  _(2_4. horas-por adia...? _dias porsemanaiqqs 

serviços degararitig gato/np¡ nalglg t " l pelo _fabricantes/ou '   .ii ., ,. Bonitas,iioitaooiaiuromonto 
do equipamento: Para garantir ma ridisp fnihilidaderderuso _aos equipamentos _ofertados 

além das características_ desc 4' _ v i-is ¡açgirna os serviços de garantia deverão 
incluir: - o fabricante_ (joven: _ispgiiübilizar  po: tíelefícineiíàíilhoras 'por dia, Zdias_ 

por semana - inclusiveferiados 136;; diasliaopanrñrpara os membros da equipe de Ti 

uma Central de Atendimentocndleàdevera_\haver especialistas técnicos capazes_ @de ajudar 
na assistência para reparondepprobiemasoehardwaree softwareno 'idioma 'port_ugúês; - 

0 suporte telefônico, preferencialmente em português, deverá _buscar equacionar os 
rx¡ eventuais_ problemas _rernptament seniprejiiizo dos prazospde atendimento cpf-site _ _ 

estabelecido termo depefbeifencia; _hiatentativa deabreviaro: tempo de indisponibilidade 
do equipamento a Central de Siiporte Tel efênico deverá; ;Disponibilizar um Analista_ 

Técnico capazde interagir_ conto_ cliente_ qempglizia obter informações relacionadas ao 
incidente para: _identjiicaiç mensagenskideterros _recebidasnanalissir histórico de A __ 

ocorrência, apurar procedimentos realizadospela equipe de TI; - Executar procedimentos 
com o objetivo_ de diagnpsticaijprgblemaspà Qiiaridç_nãqresolvidoo problema __ _  
remotamente, deverá ser feito _envio de tecnicos certificados_ para o.|ocaI de instalação 
oo máooino Por? suporto.oorñiésrioiooootroosooo ossos. do otoodimoiitoo oowoão 
previstos neste_ Termo; __ _ 

     
 

 

      
 

 
Total: Rs 00.400,00 

Fomecedor: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFECOS LTDA EPP CNPJ: 07.735.373/0001-50 

Representante;EVANDRODECASTROGOMIDÉ__u " ”' ' ' '   ' '  
Telefone: (48)3241-0593 o o  r 

E-mall:licitacao@cpetecnologia.com.brl 'Z Í E t: _. _a  __   a 

Endereço: WANDERLEI .JÚNIOR, SALÁS 403/404 -. 05 - SãO JOSéx(SC) _- 

item Quant. Unid. Descricao "    E'   _ A i" i Marca Mui-m_ 17m¡ 
'i3 1,00 UNID Receptor GNSS L1 L2 RTKiespeciticaçãominimai Totalmente. integradoe licenciado Receptor GNSS Rs Rs 

com no mfnimo-120 canaismabilitado para rastrear GPS (LIILZ/LZC/LS). GLONASS CHC/¡SU 58.000,00 58.000,00 
(L1/L2) e SBAS; antena integrada comsupressão de multicaminhamento; suporta' CARACTERÍSTICAS 

sistema RTK UHF e GSM,.memória internada 2561013 + 4.60 SD Card; Precisãoestática GNSS - Numero de 

Horizontal de 5mm + ILSrppm-e-svertical de:10mm + 0,5 ppm;Precisão RTK Cinemática Canais: 220 - Placa 

Horizontal de 120mm + Toppmwe Vertical de 20mm + 1 ppm; Interface/comunicação com Principal GNSS: 

cabo USB, Bluetooth e Wifi; rádiointerno de até ZW; deverá possuir impermeabilidade Trimble - Sinais 
-   '- i- ~ "- - - » o - ” - - Rastreados:GPS: 

httpszl/licitanetcom.brlpdpregaoñmpjropñrn.php?p=MTY4Mg==8i&unid=&8il=&&cd=N == 4g 
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contra água e poeira e suportar quedas de 2 metros delaltura sobre concreto; rádio 
interno; base nivelantercom prurnb ótica-adaptador para base nivelante; rádio 'externo 
UHF 25W; tripé de bastão GPS Aluminio; Bastão GPS '2,60smetros; tripé de aluminio para 

Estação Total; coletor de DadosiiT K 'é' receptor aPsíincorporado, Sistema operacional 
Windows MobÍIÉL-MerHÕriaiRAMÉSÉ MBTC-:artão Micro SDde 2GB; Display colorido. l 

Câmera digital,'Bluétoothfrransrriissão de' dados e telefone via GSM/GPRS, Índice de 
proteção lP65. Software-licenciado' para coleta-de dados R'FK que permite a visualização 

do levantamento em tempo real, software em português; Manual de uso; Maleta de 
ltransporteipara _todosuos-equiparttentosiz baterias paraireceptor GPS L1/ L2, carregador 
bivolt de bateria de receptor GPS L1 l L2. Todos os softwares e equipamentos deverão ter 
suas licenças devidamente ativas para o uso. Treinamento para uso dos equipamentos 
no município do comprador e suporte técnico gratuito por no minimo 6 meses. 

htlpszl/iicitanetcom.brfpe/pregaoñmp_propñm.php?p=MTY4Mg==&&unid=&&l=&&cd=NQ== 

'i'd 
L1 c/A, Lzc." L2E, L5. 

eLoNAss: . 

L1 C/A,l.'1P. L2C/A, 

L2P. L3. Galileo: E1. 
ESA. ESB. BeiDou: B1, 

B2, SBAS: L1 CIA, L5 

(Qzss. wAAs, 
EGNOS, GAGAN) - 

Tecnologia de 
Redução de 
Multicaminhamento: 

Sim - Medição da 

portadora com baixo 
ruido: Sim * 

ESPECIFlCAÇÕES DE 

DESEMPENHO (1) * 
Levantamento 
Cinemática em 

Tem po Real (RTK): - 
Horizontal: 8 mm + 1 

ppm RMS- Vertical: 

15mm+1 ppm RMS 

* Levantamento Pós 

Processado (Modo 

Estático):- 
Horizontal: 2.5 mm + 
0.1 ppm RMS- 

Vertical: 3.5 mm +__ 

0.4 ppm RMS - ' 

Tempode_ . 

inicialização_  _ 

(Levantamento RTK); 

Me“9'-i_d?.§;.¡.  " 
segundosr_ -» 

Çontiabilidaçlcggla 

inicialização l 
l- _ (Levantamento RTK): 

Maior que"fJ_9_.9'_3_l. t 
GQMUEHGAQÃÕ = 

Porta Serial  _ 

232): Êim- Porta 

ÚSÉI Sini- MQdem. . 

GSM/GPRS] Í ' ' 

integrado: Sin; - 
TeCií°Ã°9iá§ - 

çlllel99th®êl§lmTp 
Iecnobaiê   Sã": 

_' Rádio UHEinterno 
cHc:_rt›ç/T;x_:'ai_1p -._. ; 

470 Mhz, Põtençiaí_ _ ' 

D.À5_W*_'tç 2¡w g Í ' 

pionicbl CI-ÍC, ' 

flíriijijble, Pacific¡ ___ _ 

Crest, Alcance: 5 km 

- Rá_dio¡UHF externo 

cnc; ::L5 (2o Watts) 
Í _DL5-_C  Watts) - 

frotoçolos_ (Entrada 
l, $.al'd'a)': cias, GMM. 
;com _inbut and' 
outpuLBTCM 2.1, 
2:2, 2'j3.',3.,0, 3.2, 

iitnle Client, NTRIP 

Castell - _Saida de_ 

dados hlMlÊéüiaáf U  ?Formato de 
saida dos dados 
brutos cNss; RJNEX 
.e HCN * MEMÓRIA - 

Armazenamento de 
Dados: Memória 

interna de 32 GB 

("Memória tipo HD 

ide-moi* e ' J › ; . 

ESPECIEICAÇÕÉS 

FlSlCAS-Í a a ' 

Dimensões; 140 mm 
x 124 mm ~Pesoí 

1.22 kg (corri bateria) 

- Temperatura de 
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httpszfllicitanet.com.brfpelpregaorimp_proptim.php?p=MTY4Mg==&&unid= &&l=&&cd=N == 

Operação: -40 TB to 
.+75. 'C -Jemperatura 
derarmazenamento: 

7-5590 to +85°C - 
Umidade: 'lUD%~de- -~ 

condensação - Índice 

de Proteção: IP67.(A- 
prova-dágua e. 

poeira) - Resistência 

à queda (choque): 
Sim (até 2 metros de 
altura) - Display: 

Resolução: 
128x64dpi * FONTE 

DE ALIMENTAÇÃO - 

Consumo de Energia: 
Menor que 3.2 W - 

Capacidade da 
bateria íon-Lítio: 2 x 

3400 mAh, 7.4 V - 

Autonomia das 

baterias (duas): RTK 
UHF Base: 6 h Static: 
12 h - Entrada para 

alimentação externa: 
'12 a 36 V DC. 

INCLUSO: base 

  çíxiéirióf _ 

tripé áabéaaéÍães 
All-Win?? bQÊÍãP.: 

GP$2r69 metros» . 

tripé dealumíniv' 
para Estação Total, 

_Coletordé .Dados 
WÉFCÊuCHtÂÊUÊQQKÊ . 

L_T30'oom software 
Carlson SurÓCE para 
àõietaíie .93995 RTK 

*Coletor de dados e 

recentersil-“êi (EO-Í › 

çanàiãl-Íl) t; a   ' 

inoorpqéíado 'í z" 
FVQ°Q$$ÊQ°Ê di? 5.34 

Ml-li 'É  
operaoionál - _' 

WWÓÓWSQ M4151”.  
6,1* Memória _RAM 

de ;same fcaftãó 
Misha SD' de." ?Gai  
(expanãívelatê l 'l 'N 

MQ?) ';°¡§|?'.?Y 

9°'°.'¡9'.9 Ad? ?n77 V294: 

* _Câmera digital com 
res9't_rçãê.de-.3-2 = Ç 

mesapixél# * - l a ' 

BUJEWQFÚTM 0/33 
CF' é?) ÍHÉBQFaÓÓJ 

para 'éámtiiyiéação 
com o receptor* 
\Transmísaão de _ 

_dadoeézteflefone via 
GSM/GPRS ¡ r 

(SSOIQQO/'IBQO/“I 90o 
MHZ) * Tamanho' (L .x 

Wx H): 158 75785325 

mn'- * Pesàfosrsbrg 
(inclusoabateria) * 
Ternberatura de 
operação: a20°C a 
4-50°C * Temperatura 

de_ arrriagenarnento: 
-aofc a tíofõ * 
Ropusto e resistente 

à água epoéira_ - a . 

(lEô5)_',_*7 Bateria de ' 

_Íon-_l.itio recarregável 
(3000: rnAh)_para 10 
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(dezjrhoras de; _' ._l 'í 

operaçãoÂiLicença 

dosoftwere_ Carlson 
SurlrCEzU-_para 

coleta de dados RTK, 

com às seguintes 
características: - l. 

Configuração e 

gerenciamento dos 
receptores GNSS. - 

Permite criar e editar 

diferentes Datum, 

além dos pré- 

deñnidos. - Coleta de 

dados e locação de 
coordenadas em 

tempo real (RT K). - 

implantação e 

edição de 
coordenadas de 

pontos. - 

Estaqueamento de 
alínhamentos. - 

Funções COGO. - 

Offset - Software 

com idioma em 

português. - 

Imnoriaeção .Ê i 

êxiaórltaçâo ?à 
atgulvoélem; 
diferentes fpflrlñàíos' 
(.**'-..D_XI?':_"'-bwGíL ,¡  
iapcN; *._txt;_ Àrçgcis' 

etsél-ÇPsrrifíélá ' 

v.i$t4a|íi=â9a9;d.° 

mava.em.temre9,re_al- 

à Lqcaóãsadgpqnto 
eelecionadq: .- g =.i  
diretámentepíxlrista 

ÉlÉÚFÊJÃFIUIáPá' - 

intsrfa°éàoh1n$.-. ii 

prinçipai§ ,. 

 

  
.ÍB.'M.É.LE:IE3PÕÓN-  
I_l\lC'Ll_J_SQ: Manual de 
05o; Maleta de l 

trariãmêflã Pa!? 0,. 

todos os L .,__ 

éqyipamentqsz, 2 

baterias param. 
receptor GPS  ILZ, 
carregador bivolt de 
hateria de receptor 
GPs L1_/L2.'_( __ 

;Treinameniei Para 
_Lgswdoi Í  . U 

equipamentos ein' 
Piumhi/MQ- 5514.09.06: 

Tecnidoz_ 6 meses. 

Total: as 53.000,00 

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital. 

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital. 

Assinatura Eletrônica: FEE460767BFF61 D301 1 236C23B7F5ECB  

https :IñicitaneLcombr/pelpregao/impjropñm.php'?p=MTY4Mg==&&unid=&&l=&&cd=N == 7/7 
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SERVIÇO AUTÔNOMO os ÁGUA E ESGOTO os PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO me 03/2017 , 

Vencedorles) do(s) l.ote(s) uc.r.ça=;.,¡.._.-.... 

Fornecedor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP - 08.648.188/0001-90 
V. Unit. V. Total V.Unit. V. Total 

Lance Lance orçado orçado 
5 1,00 UNID impressora Jato de Tinta Térmico, Plotter A1 HP/T120 RS 5.550,00 RS 5.550,00 RS 5.571,09 R5 5.571,09 0,38% 

Funções: imprimir Especificações de 

velocidade: Tempo de impressão de 

imagem colorida ISO N5 (ótimo, métrico 

papel acetinado A1): 16,3 minutos/Página 

Tempo de impressão da imagem colorida 

Iso Ns (normal métrico papel acetinado 

A1): 9,5 minutos/página Tempo de 

Impressão de imagem colorida Iso Ns 

(rascunho, papel coated A1): 1,3 

minutos/página Tempo de impressão de 

imagem colorida ISO NS (normal métrico ~ r n: q: z =  . . -~_ .l . .:Ê|_ 

z-N papel coated A1): 4,1 minutos/página 
Tempo de impressão de desenhos lineares_ _ 7 _ 7 7 

(economoda. A1 Papel corriumiñü¡ ""“" " 'i " i L' " "W ' V* 'i' O z f'  A' É "' m” " 'í 
segundos/página Velocidade da impressão _ _ 

de desenhos lineares (economode, A1 papel ' 'J '- 

comum): 40 Impressões A1 por hora ' ' 

Memoria, padrão: 256 MB Especificações 

técnicas Qulidade de impressão (melhor) 

Cor: Até 1200 x 1200 dpi otimizados Preto e 

branco: Até 1200;( 1200 dpi çtimiçadçsde_  . ._ _ : . .._ ,_ ._ _ _ , _ . _,, 

ooo 'x sao dpi de entrada erotimizáêaàñâra” '“ “' "" 'X O” E "  O ' 'l °' "  'L  
. ' papel fotográfico selecionado Tecnologia de _ -. b** '4' "' ' ' 

impressão: Jato de 'Tinta Térmico Número "wàq" = . -e =.-  "  4-.: - 

de cartuchos de impressão: 4 (ciano, 

magenta, amarelo, preto) 'fiposdehtintat 

Baseado em tinta (C, Mjilf) Baseado em 

pigmentos (K) _Precisão de linha: 20.1%_ 

Densidade óptica máxima (preto)'8_LT _ _7 

min/ZJQ D (Corn mídia fotográfica _inrjlhante 

de secagem instantânea HP Premiom e_ 

tintas HP originais.) Manoselo de¡ papel 

Manuseio de lmpressõlesacalaada: __ 

rN aiimentação de rolo; cortador automático. 
Tipos de midia suportados: _Papéis campus e 

revestidos (comum, reirestido', _revestido_ de 

gramatura alta, reciclado, simples, branco 

brilhante). papéis técnicos (papel vegetal, 

vellum), filme (transparente, fosco). papai 

fotografico (acetinado, brilhante; _ _ _ ' 
semibrilhante. p_remiomàaolipropilepp), _ 7 _7 

autoadesivo (adesivo, propileno) _ 

Gramaturas de midia, recomendado: 6p a 

280 g/m* (rolo/alimentação manualifáúa 

220 g/m” (bandeja da entrada) Formatos _ 

padrão dos suportes (rolos métricas); ' 

Larguras de 210 a 610 mmgroios de 279 a 

610 mm Tamanhos de midia. _ N 0 7  
personalizados: Bandeja de entrada: 210 X 

279 a 330 x 482 mmnlimentação manual: 

33o x 432 a 51o x 1397 mrrurolo: 279 a 510 

mm Diâmetro externo do rolo: 100 m_m 

Espessura da midia: Até 11,8 miiimetros f" 
Conectividade, padrão: Fast Ethernet 

(IOGBaSE-Thcertlflcado para USB 2.0 de alta 

veIocidadmWl-Fi Eficiência de energia: 

qualificado pela ENERGY 5mm Garantia: 

Garantia limitada de 1 ano_ para o hardware 

Conteúdo da caixa: Impressora cabeçote 

de impressão; cartuchos de tinta 
introdutóríos: eixo: guia de referência 

httpsJ/Iicitanetcombr/pelpregaoümp__venc.php?p=MTY4M g==&&forneo= 1/11 

Lote Quant. Unid. Descrição Marca Economia 
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7 1,00 UNID 

a 15,00 UNID 

9 5,00 UNID 

10 20,00 UNID 

11 1.00 Pç 

Licitanet - Vencedor Lote 

rápida; pôster de configuração; software de 

inicialização; cabo de alimentação. 'Software 
incluído: Cd com drivers para Windows?, 8 

e 10. 

Licença de uso backup exec Server ed win 1 

server Onpremise standard License + 
I 

essential maintenance Bundle initial 36mo NHCROSOFF R5 648250 

corporate 13670-mDO32-br 

Licenças de uso Officestandard 2015 SNGL MICROSOFT/OFFICE 
RS 2.340,00 

OLP PT_BR. STAN DART 

Licenças de uso Windows 8.1 PRO SNGL OLP 

Com opção de downgrade para o Win 7 MICROSOFT/SJ R$ l 055,00 

PT_BR. 

Licenças de uso WinSvrCAL 2012 SNGL OLP MmROSbFT Rs 198,00 
NI. DvcCAL R18-04277 

Rack Rack fechado padrão 19&#34; com LlDERCON/24U RS 8.629,00 

800mm de largura, 24U de altura e 

profundidade de 1000mm; Fornecer todos 

os acessórios necessários para plena 

utilização do rack; Deve ser fornecido na cor 

preta; Deve atender as especificações 

ANSl/EIA RSw310-D, lEC297-2/D/N41494 

partes 1 e 7; o equipamento deve ser 

totaimente desmontável para facilitar a 

montagem e o transporte: A estrutura deve 

ser em aço SAE 1010/1020 de 2 mm; Deve 

possuir porta frontal em aço SAE 1010/ 1020 

de 1,2 mm, com perfurações hexagonais 

(tipo colmeia), com indice _de ventilação 

superior a 71%; Deve possuir porta_ ou 

tampatraseira em :aço SAE 1010/1029_ 9o,_ 

1,2 mm, com perfurações hexagonais (tipo 

coimeia), com indice de ventilação superior 
a 7196; As portas devem possuir feciiadtiras 
escamoteáveis com sistema automático de 

clestrave; Deve ser fornecido com tampas 

laterais lisas em aço SAE 1010/1020'de'1,2 

mm, removiveis através de fechos rápidos, 

com opção para colocação de fechadura; 0 

teto deveestar preparado para instalação 

de kit de ventiladoreatipo bandeja; Deve 

possuir planos de montagem frontal e 

traseiro, galvanizados, antiestéticos e_ 

numeradas de 1 3200; Deve possuir 2 guias 

de cabos verticais em 'aço ÉÀÉ 101021020 ii 
1,0 mm, com anéis internos em _ 

termoplástico de alto impacto. 03s” __  
dimensões de 44U x 95 min x 70 mm (A x L 

x P), sendo fixadas na parte frontal do Rack; 

O teto e a base do Rack deven-_rter abertura 

para entrada e saida da Cabogetampas l 

removiveis; A estrutura do Rael¡ _deve_ _. n_  
:possuir terminais de_ aterramento; 'ogvgàaêl 

fornecido com pés nlveiadoresle rocll os, 

sendo 02 com trevas e 02 sem_ travasñeve . 

ter grau de_ proteção IP 20; 0 Rack deva 

possuir pintura micro epóízijaa corlpreta-RAL 

9004; ACESSÓRIOS par de guias verrlcaisug 

240 compativel com o rack disponibilizado,- 

Kit de ventilação com no minimo Uzidoisi 

ventiladores com ruido máximo de 30dB/A. 

Tomada deve possuir conector no patirão da 

norma NBR 14130. Tensão de traballio: 
Bivolt; Kit com 50 porcas gaiolas utilizadas 

para fixação de equipamentos aos planos de 

rack com furos de 9x9 mm; Gaiola em aço 

5.05107 bicromatizado e porca lvis_ em aço 

SAE1010/1020 bicromatizado; Parafuso 

philips niquelado M5 x 16 mm com duas 

arruelas sendo uma fixa e outra de pressão. 

Tipo de cabeça: redonda tipo panela com 

base chata. Possuir fenda do tipo Philips no 

parafuso; 02 (duas) PDUs com ominimo de 

httpszlll icltanetcom . brlpeipregaoñ mp_venc.php?p=M TY4M g==&&fornec= 

RS 6.182,50 

RS 37.440,00 

RS 6.330,00 

R5 3.960,00 

R$ 8.629,00 

RS 6.182,50 RS 6.182,50 0,00 

RS 2.344,25 R5 37.508,00 0.31896 

RS 1.055,50 R$ 6.333,00 0,05% 

RS 198,33 RS 3.966,60 0,17% 

R5 10.126,67 RS 10.126,67 14,79% 
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12 (doze) conectores de entrada tipo NBR 

14136. Corrente suportada: ISA: Tensão de 

trabalho: Bivolt; INSTALAÇÃO O fornecedor 

é responsável pela montagem do rack nas 

instalações do SAAE de PlUMHl-MG 

Nobreak -Capacidade de Potência de Saida: 

825 Watts/1500 VA o Potência Máxima 

Configurável: 325 Watts l 1500 VA »Tensão 

nominal de saida: 115V -Eficiéncia em carga 

total: 92.0% -Freqüência de Saída , 

(sincronizada com rede elétrica): 60H: +/- 3 

Hz -Fator de Crista: 042569444444444:: 

-Topologiaz Line interactive v Tipo de Forma 

de Onda: Senoidal aproximada o Conexões 

' de Saida: (s) NBR 14135 (Bateria de 

Resenra) 'Eficiência com Meia Carga: 93.0% 

c Tensão nominal de entrada: 115V, 220V 

-Frequãncia de entmda: 60 Hz -Tipo de 

Conexão de Entrada: NBR 14136 - 

Comprimento do Cabo: 1, 83 metros 

-intervalo de tensão de entrada ajustável 

12 18,00 UNID para as principais operações: 95 - 140/185 APC/BZISOOPBIBR RS 1.500,00 R5 27.000,00 RS 1.586,97 RS 28.565,46 5,43% 

- 260V -Corrente Máxima de Entrada: 125 - 

Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo- 

Acido livre de manutenção, a prova de  vasamento -Tempo de recarga tipico: 12-. 

horais) -Cartucho de substituição de 
bateria: 24008! Quantidade de RBC": 2 I 
Eficiência no Funcionamento da o Bateria: 

80.00% Comunicação S; Gerenciamento 

-Painel de controle: Display _de LED status 

com indicadores para_ On line, Troca de  
bateriale Falha no cabeamento _-_ _iiiiarrxne 

sonoro: soar alarme quai-ido na bateria 

distinto de pouca bateria, de alarme u n 

continuamente sobreca negado Proteção ' 
contra surtos e filtragem -Çlassede _surto 

de energia: 80 Joules -Corz Preto 

Total RS 95.091,50 Total RS 98.253,32 3,22% 

Fornecedor: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP - 07.735.373/0001-50 
Lote Quant. Unid. Descrição Marca_ V' Umt' V' Tua' V' Umt' V' Tua' Economia 

Lance Lance orçado orçado 
13 1,00 UNID Receptor GNSS L1 L2 RTK (especificação , Receptor GNSS Cl-lC/¡BD RS 58.000,00 RS 58.000,00 RS 58.300,00 R5 58.300,00 0,51%  minima] Totalmente _integrado e_ licenciado CARACTERQTICAS¡ GNSS - 

com no minimo 120 canais¡ habilitado para_ Numero de Canais: 220 - 

rastrear GPS (L1/L2/L2C/l5),_GLONA55_ Placa Principal GNSS: 

(L1/L2i e SBAS; antena integrada corro Trimble - Sinais Rastreados: 

supressão de multicaminhamento; suporta GPS: LIC/A, Lzc, L2E, L5, 

sistema em UHF e GSM, memória interna GLONASS: L1C/A,L1P, 

de 25a MB + 4 GB 5o caril; Precisão estática LZC/A, L2P, L3, Galileo: E1, 

Horizontal de 5mm + 0,52 ppm e Vertical de ESA, ese, BeiDou: a1, B2. 

10mm + 0,5 ppm; Precisão RTi( Cinemática SEAS: L1C/A, L5 (0255, 

Horizontal de 10mm -i-_ 1 ppm e Vertical_ _de WAAS, EGNOS, GAGAN) - 

20mm + 1 ppm; Interface/comunicação com Tecnologia de Redução de 

cabo USB, Bluetooth e Wifi: rádio interno de Multicamlnhamento: Sim - 

até zw; deverá possuir ¡mpermeabilidade Medição da portadora com 

contra água e poeira e suportar quedas de 2 baixo ruido: Sim 'i' 

metros de altura sobre coricreto; rádio V ESPECIFICAÇÕES DE v 

interno; base nivelante cornprurno ótico,- DESEMPENHO i1) " 
adaptador para base nivelantegjrádio u N Levantamento Cinemática 

externo UHF 25W; tripé de bastão GPS em Tempo Real (RTK): - 

Aluminio; bastão GPS 2,60 metros; tripé de Horizontal: B ?nm + 1 ppm 

aluminio para Estação Total; Coletor de RMS - Vertical: 15 mm + 1 

Dados RTKe receptor GPS incorporado, _ ' ppm RMS * Levantamento _ " 
Sistema operacional Windows Mobile, Pos' Processado (Modo 

Memória RAM 256 MB, Cartão Micro SD de Estático): - Horizontal: 2.5 
2GB, Display colorido, Câmera digital, nirñ' +'ó.'1 ppm RMS - _ _ ,._ , 

Bluetooth, Transmissão de dados e telefone Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm 

via GSM/GPRS, indice de proteção IP55, RMS - Tempo de u 

soitware licenciado paracoieta de dados inicialização [Levantamento 

RTK que permite a visualização do r RTK): Menos de 5 segundos 

3/11 httpsdllicitanetcombrlpelpregaoñmp_venc.php?p=MTY4M g==&&fornec= 
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levantamento ern tempo re_ai, software em 

português; Manual de uso; Maleta de _ 
transporte para todos os eouipamentos; 2 

baterias para receptor GPS L1/L2, 

carregador bivolt de bateria de receptor 

GPS L1/L2. Todos os softwares e 

equipamentos deverão ter suas licenças 

devidamente ativas para o uso. Treinamento 

para uso dos equipamentos no município 

do comprador e suporte técnico gratuito 
por no mínimo 6 meses. 

i Licitanef- Vencedor Lote 

- Confiabilidade da 

Inicialização (Levantamento 

RTK): Maior que 99.9% " 

COMUNICAÇÃO - Porta 

Serial (RS432): Sim - Porta 

USB: Sim - Modem 

GSM/GPRS integrado: Sim - 

Tecnologia Bluetooth°: Sim 

- Tecnologia WiFi: Sim - 

Rádio UHF interno CHC: 

Rx/Tx: 410 - 470 Mhz, 

Potencia: 0.5 W to 2 W, 

Protocol CHC, Trimble, 

Pacific Crestmlcance: 5 km 

- Rádio UHF externo Cl-IC: 

ou. (2o Watts) / DLSwC (2a 

Watts) - Protocolos 

(Entrada / Saída): CMR, 

CMR+, sCMRx input and 

output, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 

3.0, 3.2, NTRIP Client, 

NTRIP Caster ~ Saida de 

dados NMEA0183: Sim - 

Formato de saida dos dados 

brutos eNss: RINE-X e' HCN 

' .MEMÓRIA -_ 

Arwêêéñawârí? #e 9?** 
Memória _interna de 32 GB 

(Memória tipo: HD: _externo) 

* ESPECIFICAÇÕESÊÍSICAS- 

Dimensões: 140_ mm x 124 

mm - Peso: 1_,22 _kg (com 

bateria) ¡Tempemtura de 

Operaçãozi-ÂÇ ÍC t9 '_|-_75-°C 

- 'iemperatura de! N n_ 

armazenamento: -§5 "C to 

'+a_s°c -Íúmidadegioois de 

;condensação - indicerde 

Proteiçãoí EPGÍCA graça 

dágua e po_elra)_- _ 

Resistência _a queda _ _ __ ° 

(ghoqueksim [até 2 metros 

delalturai- Displav; __ 

Resolução: igsxãddpiínf' 

rõNTE_ o¡ AiLiMêrNrAÍcAo¡ 

Consumo ãdeêrrergla: 

Meooroue 3.2  d¡ 

Capacidade da bateria Íon- 

Lltlo: 2 x 3400 mAh, 7.4 V - 

Âutonomia das baterias I_ 

(duas): RTl( UHF âase: 6 h 

Static: i2 h -_ Entrada para 
alimentação externarlz a 

3a _v oc. INCLUSO: pasa 

nivelante com prumo ótico; 
adaptador para 'base 

nivelante; rádio externo 

UHF zsvv; tripé de bastão 

Éi-'Ê_Alumlnio; EastãIoJC-ilss 

2,50 metrosrtripéyde l 

aluminio para' Estação Total. 

Coletor de_ Dados marca_ 
CHC modelo LTSO com 

software Carlson SurvÉE 

pa ra coleta de dados RTK * 

Coletor de dados e receptor 

GPS (2o cánáiâuí 
incorporado f' Processador 
de 624 MHi "' Sistema 

operacional Windows”. 

Mobileõgf MemóriahRAM 
de-ZSSMB ' Cartão lVIicro 

SDoe 2GB (egcparrsivei até 

16GB) * Display colorido de 

httpsJ/lioitaneLoombr/pelpregaoñmp_venc.php?p=MTY4M g==&&fornec=' 4/11 



2017-5-22 __ . Ucitanetup-t/encedor Lote 

3,7" VGA * Câmera digital 

com resolução de 3.2 

megapixels * BluetoothTM 

(v2.1 Classe 3] integrado 

para comunicação com 0 

receptor " Transmissão de 

dados e telefone via 

GSM/GPRS 

(850/900/ 1800/1900 MHZ) 

* Tamanho (L x W x Hl:15B 
x 85 x 25 mm * Peso: 

G,340l<g (Incluso a bateria) 

' Temperatura de 

operação: -20'C a +60'C * 

?emperatura de 

armazenamento: 30°C a 

+70'C " Robusto e 

resistente à água e poeira 

(IPSS) " Êaterla de lan-Lítio 

recarregável [3000 mAh) 

para 10 (dez) horas de 

operação. " Licença do 

software Carlson SurvCE 2.0 

para coleta de dados RTK, 

com as seàulñtés- i A 

/w características: - 
Configuraçãoe ; 

'gerenciamento dos 

receptores GNSS._ ¡Permite 
criar e editar diferentes 

Dat0m,_aIém dos pré- 

ldefinidos. ¡ltíolezta _de dados 
e locação de :condenadas 

em_ tempo _real (RTK). 7 _ _ 

Implantação e edição de 7 

coordenadas de: pontos. - 

Estuaqueamexntcrde: 

alinnamentos.  _lFunçñes 

CQGO. i-Çlffset - Software 

corn idioma em português. 

- importação e exportação 

dos arquitrosenu diferentes 

Formatos ".DWG; ° 

;QGNÉ *,¡t_›_;'t¡ ArcGía etc.) - 

?T0056 afvlãlúá'ííâcàf=ã.dê“ 
mapa em tempo real. - 

Loçaçãoclo ponto N _ ;N selecionado diretamente na 

vista gráfica do mapa. -_ 

Interface com os principais 

_equipamentos GPS/GNSS: 

_TR!MBLE, TÓPCON, JAVAD, 

etc. INCLUSO: Manual de 
uso; Maletalde transporte 

para todos os _ 

equipamentos; 2 'baterias 

para receptor GPÉ L1/L2, _ 

carregaclor bivolt de bateria 
de receptor GPS L1/L2. 

Treinamento para uso dos 

equipamentos_ em 

Piumhi/MG. Suporte 
Tecnico: 6 meses. _ 

Total RS 58.000,00 Total RS 58.300,00 0,51% 

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA IN FORMAÍÇÃOLÍDÁÍ- 05.333.907/0001-96 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 

Lance Lance orçado orçado 
3 10,00 UNID Computador: Processador - Arquitetura x86 opnrtex oiàLL 5050 i R5 5.440,00 ns 54.400,00 RS 5.305,55 as 53.055,50 5,30% 

de 32/64 bits - Processador intel core i5 - l - 

clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e 

FSB de 1.333 MHz Memória - Instalada 16 

Lote Quant. Unid. Descrição Marca . Ecgnomía 

httpsjflicitanetcom.brlpelpregaoümp__venc.php?p= MTY4Mg==&&fo'rnec= ' _ 5m 
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GB (2 x 8 GB Dual-Channel) - Padrão DDR3, 

clock de 1.600 MHz¡ - Expanslvel a 32GB; - - 

Deve implementar tecnologia dual-channel; 

Placa-Mãe - Deve ser de fabricação propria 

e exclusiva para o modelo ofertado. Não 

serão aceitas soluções em regime OEM ou 

personalizações; - ONBOARD, com 

arquitetura ATX/ BTX ou superior e FSB de 

1.333 MHz: v BIOS Flash ROM com suporte a 

Flash Recovery [4 Mb) e compativel com 

Plug & Play, SMBIOS 2.3.1. ACP! 2.0, WFM 

2.0 - Interface/Controladora de vídeo com 

01 (um) conector VGA ou DVI e 02 (dois) 

conector DisplayPort, on-board. - 

Controladora de rede Gigabit Ethernet 

IDIIDD/IDDDBASE-TX com 01 (um) conector 

RJ-45, cri-board - Controladora de drive com 

02 (dois) conectores SATA 3.0 iGGb/s) e 01 

(um) conector SATA 2.0 (ash/s) - 

Acompanha: 02 (dois) cabos SATA - 01 (um) | 

slot PCI Express x1 ou x4; - 01 (um) slot PC! 

Express x16 - O4 (quatro) slots de memória 

DDR3 1.600 Dual-Channel - U4 (quatro) 

conectores USB na parte frontal do 

gabinete, on-board - 04 (quatro) portas USB 

3.0 - 10 (dez) USB, on-board no total sem o 

uso de adaptadores; Disco_ Rígido _- n N 

Armazenamento de 500 GB minimo¡- _E 

Interface SATA 3.o (EGb/sl, 720o _nero a ' 

Cache de 32 MB - Taxa de transferencia V 

internalde 100 MES/s - Tecnoiogia 
integrada, isto é. o disco rigido develser ' 

capaz de identificar eureiataj estado :de ___ 

iminência de falhaqe, isolarsetqres_ 

defeituosos de maneira permanente- 

Multimídia - Gravador CDIDVDV-Âltwyi_  
Suporte a DVD-Hit_ DL (Du-pla çamadaílíj n _ 

DVD-ROM I DVD-RAM - CDROM 14x/ 
DVDROM 8x Fonte de Energia - Possuir 

eficiência de 85% oo superiora uma carga 

nominal de 50%, com tecnolíoaglia' PlFÇ  _N 

(Active Power Factor Çorre_ç_tion)_._ -__l=_onte de_ 

alimentação damesma _marca 'fab ~' nte 

do eouipámento, com consom_ ;potência 
de no maximo 260 Watts Real¡ _ 

chaveamento automático Bivolt ;to/gap p 

VAC - 50/50 Hzu- Possui PFC ativo - Padrão 

ATX¡ BTX ou superior; -Totai N b!  _i I' " " 

compatibilidade com a Placa-Mãe e 

componentes fornecidos; Gabinete - Small_ 

Form Factor (SFF) »com volume de até N - 

12.000 cmi, - Possui Sistema de_ Circulação 

de Ar interno com entrada irontal e saída 

traseira; - Possui Speaker interno - Possui 

Conectores frontais: deiportlasx USÃBÃsendo 

que no mínimo quatro portas deuerão ser 

3.0, pelo menos 2 portas 3.0 degerão _estar 

na parte frontaldo equipamento. Nãoserão 

aceitos hubs; Deve possuir conectores 

frontais para Headphone emicrofone; - 

Possuir local para uso de cadeado para l 

evitar acessos indevidos ao gabinete. - Não 

será aceito Gabinete tipo monobloco 

(integrado ao monitor); - D gabinetedeverá 
ter caracteristicas “tool less”, isso é, não há 

necessidade de uso de ferramentas para: 

abertura do gabinete e remoção de ¡disco! 

rigido, unidade óptica e unidade de N  l 

disquete. Não serão aceitas adabtaçoes,_ta_ls 

como o uso_de parafusos recartilhados; - O 

gabinete bem como todos os seus _ _ ' 

componentes internos devem estar em_ 
conformidade corn o padrão internacional 

RoHS. - Gabinete com volume de até 12.000 
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::m3, permitindo a utilização na posição - 
horizontal e vertical sem oomprometerios 

componentes internos e o funcionamento 

do computador. Monitor de Vídeo Colorido 

- Tela plana de 19.5” (polegadaslpodendo 

chegar a zflpolegadas) LED do mesmo 

fabricante do equipamento, devendo seguir 

o mesmo padrão de cores do gabinete, não 

será aceito regime OEM, mantendo os 

mesmos padrões de garantia do gabinete; - 

Resolução WXGA+ (IEODxBUD) - Dot Pitch 

Horizontal máximo de 0.28 mm - Contraste 

Estático de 1U00:1 - Luminância de 250 

cd/ml -Tempo de resposta máximo 8 ms - 

?ossui Controles Digitais para todos os 

ajustes (brilho, contraste, tamanho, posição 

horizontal e vertical da tela) - Seletor de 

tensão automático AC 100/240V - SOISOHZ; 

- Devem possuir regulagem de altura 
Teclado - Enhanced Brasil ABNTZ, 104 teclas 

- Possui Apoio Ergonômico - Interface de 

conexão USB; -Teclado do mesmo fabricante u 

da CPU e manter os mesmos padrões de 

cores do gabinete Dispositivo Apontador - 

Mouse óptico com resolução de 800 DPI - 3  botões com scroll -_ Tamanho_ padrão para 
desktop - Interface de conexão USB 7 

Acompanha Mouse-Pad: - Mouse do _ 

mesmo 'fabricante da CPU e manter os _' , 

mesmos padrões de cores do gabinete; 
Conjunto Gabinete, Monitor, 'Teclaudoe 

Mouse da mesma corerdomesmod _V u = 

fabricante; Sistema Óperalcíonaiewindonüs' _n 

i0 Pro - idioma Portugues -hBlras-ilj- última' 

versão disponível quando  _entríegawdo_ 

equipamento, com todas asuátuallzaçrjes 

Criticas instaladas- Deve esta: Ativado e É 

pronto para utilização pelo usuãrio -i Licença 

de utilização da Microsoft; Softwares ~ _ 

Acompanha Softwares e Drivers necessários 

à perfeita configuração e operação .dos, É 

dispositivos instalados no eouiparnentok 

(mouse, video, discos, placas, etc), 

compativeis com o sistema_ operacional ' 

fornecido, incluindo manuais e midias de 

instalação para cada unidadedeí' r 

equipamento fornecida.; -ifodos os 

,N softwares que acompanham este¡  
equipamento devem possuir as respectivas 

midias deCD-ROM e/ou Óisqueltes de ,_ 

Instalação, bem como Certificado de ' 

Autenticidade; --Todos os softvvares devem 
estar instalados e integrados ao Sistema 

Operacional, prontos para utilização' pelo 

usuário; Descrição Técnica Relacionar 

fabricante, marca e modeio do 

equipamento e seus acessórios, anexando 

documentação comprobatória das 7 

informações e suas respectivas páginas na 
proposta do licitante; Confiabilidade e _ 

Certificados - Não serão aceitos 

equipamentos fora de linha, mesmo que 

ainda estejam disponiveis comercialmente 

no mercado; - O fabricante do 'eoulparnento 

deverá ter o nome presente na listado _ 

conselho (Board) de tecnologia do site' ' 

IÍJMTF httpJ/wwwdmtforg/about/Ilst - 

Certificação EPEAT (Electronic #roduct 

Environmental Assessment Tooll na 

classificação Gold, do equipamento 

ofertado, disponivel atraves do link 

httprllwwmepeatnet; - A proponente 

deverá apresentardocumento, específico ' 
para este processo licitatório, em papel 

httpsrf/Iícitanetcom .brfpdpregaoümp_venc.php?p= MTY4M g==&&fornec= 7m 
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timbrado, declaiandoque a mesma possuí 

credenciamento do fabricante para 

fornecimento do produto;- A proponente  
deverá apresentar documento informando 

que a fonte suporta a configuração máxima 

do equipamento ofertado; Devem ser 

atendidos todos os itens deste anexo, sob 

pena de desclassificação: os requisitos 

mínimos obrigatórios, a sequência dos itens 

e o formatodesta especificação. 

SERVIDOR Gabinete Tipo Rack minimo de 

1U; Deverá ser fornecido kit de trilhos do 

mesmo fabricante do equipamento 

ofertado, para fixação dos equipamentos 

em rack 19 polegadas; Os trilhos devem 

permitir o deslizamento do equipamento a 

fim de facilitar a manutenção; Possuir fonte 

de minimo 495W, redundantes e hotswap. 

Deverá entregar 2 (dois) cabos de energia, 

padrão NBR 14136; Por questões de 

eficiência, a fonte utilizada neste servidor 

deve constar no B0 PLUS Certified Power 

Suppiies and Manufacturers, publicado no 

site"httpJ/wwwplugloadsolutlonscom", _ 

em nome do próprio fabricante do › z' u 'I N a u i- l 

equipamento, na categoriasoPlus Platinum; 

Possuir ventiladores redundantese 

Hotswap/Hotplug; Possuir mínimo 8 (oito) 

baias para discos; Possibilitar a instalação de 

discos SATA, SAS, SAS Near Llneie 550;.. ; 

Possuir tecnologia para retirada/inserção de 

partes e peças sem utilização de __; ._ __ _ 

ferramentas; Deverá suportar minimo 2 

(dois) processadores; Possuirminimo 24_ 

(vinte e quatro) slots de memória e suportar 

frequência de 1600 MHZ, 1866 MHze2›1_.33 

MHz, possibilitando aexpanlsão de _até 768 

(setecentos e sessenta e oito) GBde 

memória com a inclusão do segundo_ ¡ 

processador; Possuir minimo 2 (dois) slots 

Pcie 3.o; Possuir ;ea de_ &ae; conf  
minimo de 16MB deurheniõyiíziffeôssujrpq_ 

(quatro) portas USB externa; Possuir 2 _ _ u 

(duas) portas VGA, sendo lluma) frontal e 

lluma) traseira; Possuir-instalado, no " l 

minimo, 1 (um) processadorlcom 6 (seis) 

núcleos cada, 6 threads e litografia de _ 

máximo 22nn; Afrequência de ciock, por 

processador, devera ser 'de no minimo  
GHz e 15Mb de cache Arquitetura CESC de 

3?. bits, comeittensao   _N_ 

Deve implementar Hardware-Assisted CPU 

Virtualization; Deverá possuir minimo de 16 

(dezesseis) GB de memoria_ emmódulos de 

8GB. LRDIMM ou RDIMM, frequência_ N 

minima de 2133MHz e ECC (corréçaàide 
erros). Slots DlMM's devera' suportar as 

tecnologias ECC (correção de erros_)_,__ 

Mirroring (espalhamento) de memorias 

suportar memória de spare; Deverá possuir 

D1 (uma) controladora de disco padrãoSÀS; 

Recurso de RAID de discos, implementado_ 

pelo hardware da controladora, suportando 

no mínimo RAID O e 1. Não será aceito RAID 

via software; Possuir canais suficientes para 

controlar a quantidade de discos suportada 
peio equipamento, permitindo que N 

eventuais acréscimos de área em disco 

sejam feitos apenas pela inserção dediscos 

físicos; No minimo 2 (dois) discos,ucom as 

seguintes caracteristicas: - Capacidade 

minima de 300 GB cada disco; o Os discos 

deverão 'ter perfil de 2,5 polegadas; É 

Padño SAS; I Hot Swap ou Plot Plug); n 

DELL/R630 RS 25.000,00 

 

RS 26.000,00 RS 26.759,68 RS 26.759,68 2,84% 
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Velocidade' minima a.; 'iozcàoiziíivijí- Taxa 

de transferência de dadosgminima-de a2; 

Gb/s; - Tecnologia de pré-falha 5.M.A.R.T. 

(Self Monitor Analysis Report Test); - Todos 

os discos deverão ser instalados no gabinete 

do próprio servidor, não sendo aceitas 

gavetas de expansão externas para o 

atendimento à capacidade minima 

requerida; No minimo 4 (quatro) discos, 

com as seguintes características: - 

Capacidade mínima de ITB cada disco; - Os 

discos deverão ter perfil de 2,5 polegadas; 0 

Padrão NEAR LINE SAS; a Hot Swap ou Hot 

Plug; w Velocidade minima de 7.200 RPM; - 
Taxa de transferência de dados minima de 

12 Gb/5; - Tecnologia de pré-falha 

S.M.A.R.T. (Self Monitor Analvsis Report 

Test); Todos os discos deverão ser instalados 

no gabinete do próprio servidor não sendo 

aceitas gavetas de expansão externas pa ra o 

atendimento à capacidade minima 

requerida; Deverá possuir unidade DVD 

ROM, SATA, interna. Deverá possuir 1 (uma) 

placa de rede com 4 portas de ¡Gbps cada, 

podendo ofertar placas on board; Sistema q Operacional Windows Serverzqlz Rg, 

Standard Editionpinstalade e_rr1__fa_'t'›ri=ç_a; 

regime de OEM; Software de ' ) _ l 

gerenciamento do mesmo fabricante ou de 

fabricação para uso exclui-sitio do fabricaàte _ 

do servidor com_ as_ seguintes;caracteristicas: 

0 Servidor ofertado devera¡ possuir recurso 

P°'?_'!"°“Í*°T5'› nrírtréiné: ?siri-rs 
rígidos, a memória ea CPL!, poñjmeiodze 
limites de normalidade que possam ser 

definidos pelo usuãrio,  lraeftrrrríliêlarçgyanglo. 

houver o funcionamento fora, leres_ de 

normalidade pré-definidospfor_  _| 

  
'N' 

notificações de alertas_ Tal recurso poderãíh  n   se arresrntrrvaaisrrr.da.. 'spiavííw  
alerta sonoro ou outrqdiepo_ _h _I que avise 

da falha; - Ouservidor ofertado deverá __ 

possuir uma interface Ethernet 'exclusiva e 

dedicada _com interface   u_   p 
gerenciamento do equipamentppDevera ser 

fornecido um softvrarede_ gelrerieiamen-to 

que permita a utilização deintegffaceyveb e q de linha de comando  equipamento H _ _ 

ofertadodeverá possuir  u___ _ ' _IN  _E 

gerenciamento compativelcom o 'padrao 

im: 2.o (intelligent 'Platforrnliidíañnaáemelnt 

Interface) que possibilite o 'gerenciamento 

remoto por melo deucootroladrora de I 

gerenciamento integrada com porta RJ-45 

dedicada; o A controladora de l 

gerenciamento integrada deverá 'suporterkas 

seguintes características: 'Rã Compatível_ N _ 

com os protocolos de criptografiarssi. para 

acesso a consola WEB; l?§ Deve permitir 
controle remoto por Eneio de. chaveador 

KVM mesmo quando o sistema operacional 

estiver inoperante;_i_?§ Deve informar  __ 

status do equipamento indicando _ 

componentes com falha e notificando via e- 

mail ou trap SNMP; Deve possuir i?§ '_ _ _ 

emulação de mídia virtual; 'Rã Deverá ser _ 

possivel a iniciaiizacão (boot) do servidor ' 

por meio de midia instalada na unidadode 
DVD fisica; TTQ Capacidade de monitorar o 

consumo de energia do servidor; Deve 

permitir desligare reiniclarouservldor por 

melo do console de gerenciamento, mesmo 

em condições de indisponibllldadedo' 
sistema operacional; Deverá comprovar 
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conformidade com as_ norrnasEÇÇ, ÇEHUL e 

IEC 60950; Energy Sta-r comprovado através 

da IirIRl-VWM-_energvñãf-SOH: Apresenta; 

documento comprovando que a 

proponente está apta a cornerciaiizar o 

equipamento ofertado. Será aceito 

documento do distribuidor autorizada 

juntamente com o documento que ateste 

esta condição para esta comprovação. 

Poderá apresentar link do fabricante onde 

consta a a condição de parceiro para 

revenda; Documento do fabricante 

assumindo o SLA (atendimento e solução), 

quando for de sua responsabilidade ou da 

assistência técnica autorizada pelo 

fabricante Apresentar comprovante do 

fabricante que comprove a compatibilidade 

com os seguintes softwares: a Windows 

Server; o Linux Red Hat Enterprise; v Novel 

SUSE Linux; › Windows Server Storage; 

VMware vsphere; Todos os equipamentos 

de Hardware fornecidos neste item do 

edital deverão possuirgarantia do 

fabricante seguindo as seguintes regras: r 

Periodo de garantia: 36 meses o Tempo de  atendimento on-site: até_ Zirloisidias úteis: 
intervalo de cobertttra: 241g_ igfiqlrorasrpor , 

dia, 7 dias por samanaljseírviçios de h 

garantia de funcioname ' o d 'verão ser 

realidades pelo fabricante elfoulernpresa por 

ele autorizada e o prezado 'garantiarcontará 

apartirda datado raiurániérsçó  _ 

equipamento; Paraigarantirmaipr _t_ _ 

disponibilidade de uso aos eooipamentos 
ofertados além das caracteristicas descritas 

nos itens acima _os serviços  garantia' u 

deverão incluir: (O fabricante deverá 
disponibilizar acesso por telefone (24 horas 

por dia, 7 días por _semana - l 7 n'  1 

feriados - 355 dias porjgançi _ 

rnernbrostla equipe de ;fl urpaÇentraide 

Áterãcíiménto'órídàdsverai  
especialistas técnicosçapazes da ajpdgr na 

assistência para reparo de problemasde 

hardware e software nouidioma  
- O suporte telefônico, preferencialmente 

em português, deverá buscar enoacipnar os 
FX eventuais problemas 'remotamente sem 

prejuizo dos prazos de_ atendimento pri-site 

estabelecido termo de reierênclaí a 'N a' 

tentativa de abrevlar otempo de '_ _N  u_ 

indisponibilidade do equipamento a Central 

de Suporte Telefônico devorar-uh'   
Disponibilizar umwÀnaiista Técnico oapaz de 

interagir com o cliente de modo a obter  
informações relacionadas ;ao  
identificar mensagens de erros recebidas, 

analisar histórico deiocoirência, apurar 

procedimentos realizados pelapequipede Ti; 

-_ Executar procedimentos como objetivo 
de diagnosticar problemas. c Quandolnão 

resolvido o problema remotamente, deverá 

ser feito envio de _técnicos certificados para 

o local de instalação da máquina _para 

suporte do! mesmofobservando a; prazos 

de atendimento e solução previstos neste 
Termo; 'k H  ' p' h 

 

  

Total R$130.400,00 Total as 84.816,18 5,21% 

Fornecedories) participanteis) 

Fornecedor CNPJ _ Lote(s)Vencido(s) TotalGeral Total orçado Economia 

COMERCIAL SOARES e MOTA LTDA app . .D8.648.188/D001-9B s - 7 - e - s - 10 - 11 - 12 - RS 95.091,50 as 93.253,32 3,22% 

httpezf/Iicitanetcom.brfpdpregaoñmp_venc.php?peMTY4Mg==&&fornec= 10m 



2017-022 _hlíçiutáñcnagty 

IT-DNE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05-333-907/0901-96 3 -4- 
LTDA z _ . __ 

CPE SC EQUÍPAMENTOS TOPOG RAFICOS 
LTDA EPP 07.735.373/0001-50 13 

Total Geral_ 

e 

q  _ ..  :!'›,:'__'i3.“'-:I;'¡'(§.“.'" 2-5. _t .e, 

httpszl/licilanatcomhrIpe/pregauümp_venc.php'?p=MTY4M g==&&f0rnec= 

” c 

-Verzçedor Letra 

Rs 80.400,00 R5 84.816,18  
RS 58.000,00 RS 58.300,00 

RS RS 

233.491,50 241.359,50 
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Res01110 httpsz//Iícitanet.combr/pe/chat/resum0.0hp?pregao=1E ' '  
p --XL .I  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

__ PIUIgIHI-MG "  .. r 

PREGAO ELETRoNIco N° 03/2017 LICITANET 
ucnnçozs 0211111¡ 

Resultado Parcial da Disputa' 

Lote Fornecedor Vencedor CNPJ Valor Lance Valor orçado Economia 

3 IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 R5 5.440,00 . RS 5.805,55 _ = 6,30% 

4 IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 05.333.907/0001-96 RS 26.000,00 R5 26.759,68 _ 8,84% 

5 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 RS 5.550,00 RS 5.571,09 . . 1 0,38% I _ 

7 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 RS 6.182,50 I R5 61.182,50' . IQDOÊfa - 

8 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 RS 2.340,00 R5 2.344,25 0,18% 

9 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 RS 1.055,00 RS 1.055,50 0,05% 

10 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.138/0001-90 RS 198,00 RS 198,33 _ 0,17%; .' . ~ 

__ É 11 _ ' COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.648.188/0001-90 RS 8.629,00 RS 10.126,67 ' 14.10% 

"Í r 12 COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 08.543.188/0001-90 . as 1.500,00 RS 1.586,97 5,48% 

. 13 CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 07.735.373/0001-50 RS 58.000,00 R5 58.300,00 _ 0,31% 

3,26% 

1 ciel- ' . 11/05/20171532 

_ía _A521 . 
l 
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782 8 diremriacxccl¡ ¡vafçíêsaaepi¡unhhcunubr CNPJ: 23. . 161006110 

.Autarquia Alunicipnl (Lei 1035 'raça Zeca Soares. 2.11 - 37925-669 PllJñílillüíG w 'ft-Iaras 37-3371-1332 

DOCUMENTOS DE HABILITA ÇÃ O 
CONFORME HABILITANET 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA- 
EPP 



10/05/2017 ¡ . Í LICITANET | Irnprimir Certificado Habilltanel 

LICETÀNETÉ 
LlClT/¡ÇÕES (IN-UNE 

HABlLlTAN ET 

Certificado n° 5413 

Dados Cadastrais 

Razão Social: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP CEP: 38.703-792 

CNPJ: 08.648.188/0001-90 Repr. Legal: MURILO SOARES MOTA 

CPF: 082.090.676-05 Telefone: _ _ (34)3825-6532 
Endereço: RUA CAVlUNA ,n°200 Bairro: ALTO BOA VISTA E-mail: adm@soare5mota.com.br 

Cidade: PATOS DE MINAS-MG Data de Cadastro: 10/05/2017 13:10:32 

Regularidade Fiscal eTrabalhista 
W 

. Emissão Vencimento N” CND: Status Anexos . 

I.N.S.S 03/01/2017 02/07/2017 65E3.79BC.0168.0AB8 0K 0K 

F.G.T.S 19/ 04/ 2017 18/05/ 2017 2017041901555309830307 OK 0K 

CND Federal 03/01/2017 02/07/2017 65E3.79BC.D168.0AB8 OK 0K 

CND Estadual 01/03/2017 30/05/2017 2017000196522342 0K OR 

CND Municipal 22/03/2017 20/ 06/2017 26279-4431-CND 0K OK 

CND Trabalhista 12/01/2017 10/07/2017 1231126151201? 0K 0K 

Contrato Social: OK 0K 

Docs Pessoais Sócios: 0K OK 

Alteração Contratual: OK 0K 

Atestado de Capacidade: 0K OK 

Declaração OK 01-( 

Outros PDF: 0K Oi( 

Qualificação Econômica-Financeira 

"N 
Certidão de Falência e concordata 0K 0K 

Capital Social 

R5 3000000 

Observação: 

AUTENTICAÇÃO: 9AB8A8A9349EB1DD73CE155CE64CBOFA Irii 

htlpsz//licitanetcom.br/pe/cagef/visualizaw_impressao.php?id_cagef=5413 ç( 1/1 
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REPÚBLiCA FEOERATWA no BRASíL 
EeTAoo DA EARAÊBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS e PRMATíVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA coMARcA DE JOAO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 580304130, João Pessoa PB 

- Tel.: (as) 3244-5404 z Fax: (a3) 3244-5484 

httpzfluvwvsnazevedobastos.noibr 
israel:: cartoriocgazevedobastos.notbr 

'i ' 'ii' 
CERTIDÃO DE AUTENIICAÇÃO DIGITAL 

0 Bei. Vàlber Azevedo de Miranda' Cavalcanti, Oñciai do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privaiivo de Casamentos, Enierdições e Tutelas com atribuição de auteniícar e 

reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba. em virtude etc... 

Certiñce com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) dooumenms) em anexo e reprodução 
faei do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua auteniicídade atraves do Código 
de controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade. dou fé. 

Este documento foi emitido em 12/0?l2016 às 16:17:30 (hora de Brasíiia). 

CHAVE DSGITAL 

O9005b1d734fd94f057f2dô9fe8bc05b98ab1 a1ff45f01273335182ce73b2964cf27oUf8ac1fD37e8b2852f14b8c 

29e?f8f5161of94df05793592f5iab9m38b3d84eaibac45T9af53e82965?5^i428e6 

A chave digital acima. garante que este documento 'foi gerado para COMERCiAL SOARES E 
MOTA LTDA EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos. de acordo com a 
Legislação Federai em vigor Art 1°_ e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 1210712617 às 16:16:08 (DíaIMéslAa-io) 

Codigo de Controle da Certidão: 580573 

Código de Controie da Autenticação: 

35711207161442050328-1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por quaiquer pessoa e a qualquer momento 

atraves do site: httpz/Iwwwezevedobasios.notbr  É# ;graca-msg 
Pràsategasndakawhiicn ' ema-a ~. 

mata ?mm-Nkzmd, 
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REPÚBLICA FEDERATWA po amou. 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FuNoAoo EM asas 

?romano REGISTRO CIVIL 131-: NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATtVO DE CASAMENTOS, 
INTERDiÇÕES E ?UTELAS DA COMARCA os JOÃO PESSOA 

Av: Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-130. João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 a' Fax: (83) 3244-5484 ' 

httpzl/wwwazevodobastos.notbr 
Email: cartoríocêazevedobastos.noàbr 

O BeÊ. Váiber Azevédo de Miranda Cavatçaoti. Oticiat do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos. ânterdiçóes e Tutetas com atribuição de autenticar e 

reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude etc_ 

certifica com base na Lei 8935194 w art. 17° - inc. V, que ots) documentcxs) em anexo é reprodução 
tiet do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade. dou se. 

Este documento foi emitido em 22107/2016 às 17:05:09 (hora de Brasíiia). 

CHAVE DIGJTAL 

fJG005t>1($734fd94fO57f2o69fe5bcO5b3f130401afe4c569215o7e9a9f3bdcfce7caf83fQb54eabea651f252Bb20 
?fcôfõfãtm cf94ctf05793ã92f5rab95t35m@t1d5ac34927ô42ee5509B4f7dea975 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL SOARES E 
MOTA LTDA EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a 

àegistação Federat em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 22IOTI2017 às 17:04:42 (DlaIMcã-stAoo) 

Código de Controle da Certidão: 566m6 

Código de Controle da Autenticação: 

3571 22071 616285804106-1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por quaâquer pessoa a a quatquer momento 
atraves do site: httpjimmwazevedobastos.notbr 

aq.? ' *Émítâm »nas uwmtgm 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidencia da República N. DO PROTOCOLO m” da Juma camarada 

Secretaria de Racionalização a Simpliflcazgao 0052 - MF PATOS DE MINAS 

Departamento de Registro Empresarial e Integraçdo 

Secretaria de Estado de Desenvolvirrwento Economico de Minas Gerais  l l   l  l  l    u  
NIRE (da and: ou míal. quando a Código da Natureza N° de Mat-isola do Agente 1610005396 
soda for em ouve UF) .Judaica Auxiliar do Comércio 

31207760883 2062 @à JWEMG - "D52 l 
1 - REQUERIMENTO l 

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MlNAS GERAIS 
NOME: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 

(da Empresa ou do Agente Auñliar oo Comércio) 

requer a V. S' o deferimento do seguinte ato: N° FCNIREMP 

N° DE ::como CÓDIGO   I      
vms como oo EVENTO OTDE DESCRlÇÃO oo ATO! EVENTO -1163370425250 

1 Iooz . - líaLrEnAçAo 
021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
2211 1 ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO D0 MESMO 

_ MUNICIPIO 
2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

2244 1 ALTERACAO DE ATiViDADES ECONÔMICAS (PRlNCIPAL 
E SECU NDARIAS¡ 

Representante Legal da Empresa !Agente Ataxiliar do Comercio: 

PATOS DE MINAS Nome: . rx_ 

Local Assinaíuxa: ñ .Á-d/J-»v-u... .AÂA. 
Tekafone de tato:  

25 Janalro 2016 
Data 

;IUSO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR [j DECISÃO COLEGIADA 
Homem Empresarialtals) Igualtals) ou setnalhantus): 7 

|'_'| sim [j SIM Processo em Ordem 
A decisao 

I J' 

Data 

E] NÂO _r__¡______ D NÀD ____¡___¡_ Responsável 

Data Responsável " Dala Responsavei 

DEUS” smGw-“Ê 2° Exigência 3' Exigência 4- Exagencia 5- Exigência 
Processo em exngencia. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-sa e arquivo-se. ü D D _ _ ,. d_ 

_=¡_.¡!_. “Hy- 1 ;_ nom-rs ¡..".'- 
. Processo indeferido. Publique-sa.  ' ' _ . _ .. ° _ “mamona 'J  - . A; 9151337545 

Data Rasponsavet 

9505140 COLEGWJA 2* Exigéncia 3- Exigência 4- Exlgencía 5- Exigência 

ü Processo em exigência. Mae despacho em folha anexa) ü E] U 
Processo deferido. Publique-se e arquiv E "'~- JUNTA cousnc ü  CERTfFICD o REGIÉ#ODÉJEÊTÊ “E MJNAS GERAIS D Processo indeferido. PubIique-se. - EM 281011201 3_ R0 5691749 

I Iconzkcmsoanu¡m,,¡_m¡m j' 

Data Pmnoolo: 1aiooa.saa.s r ¡ ç_  _ i 3 _ Vogal 

mansa "   »- 

 ' M' G ' * 

ãienrttiañggTeeggfoírodêfbstãdní cia-ÊMIÇ:: efrzafe/ouztne da Empresa COMERCIAL SOARES s. MOTA LTDA EPP, Nire 31207760883 e protocolo 
160086396 - 26101/2016 Autenticação: 1648ECC042A31E69C4738S4B974EAA544527E3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 

vaugar gsm documento 'acesse www.jucomg.mg.gov.b\r e ioforme n” do protocolo 16.006.639-6 e o códigü de Segurança AÍWC ESÍa Cópia 70¡ 

autenticada digitalmentele assinada em 0210212016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. a _ m...  pág. w a !MINA f.: t 

'u 



3" ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
"COMERÇIAL SOARES & MOTA LTDA EPP " 

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: 

ANA SIMÃO DA MOTA, brasileira, casada sob regime de comunhão 
de bens, natural de Patos de Minas - MG, comerciante, nascida aos 19/10/1956 residente e 
domiciliada na Rua Jair Dumont, 90 bairro Jardim Panorâmico CEP 38705-372 em Patos de 
Minas - MG, portadora da cédula de identidade M-S.299.990 expedida pela SSP/MG em 
23/04/1993 e do CPF número 037.185.176-98. 

MURILO SOARES MOTA, brasileiro, natural de Patos de Minas - 
MG, casado sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido aos 04/03/1988, 
portador da Cédula de Identidade MG-14.042.922, expedida pela SSP/MG em 06/03/2002 e 
inscrito no CPF Sob o número 082.090.676-05, residente e domiciliado à Rua Jair Dumont, 90 
bairro Jardim Panorâmico CEP 38705-372 em Patos de Minas - MG. 

Únicos Sócios componentes da sociedade empresária que gira sob 
denominação Social "COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA. EPP”, estabelecida à 

Jéferson Nepomuceno, 430 bairro Ipanema na cidade de Patos de Minas - MG, CEP 
K0 38706510 em Patos de Minas - MG, inscrita no CNPJ sob número 08.648.188/0001-90, 

registrada na JUCEMG Sob número 3120776088-3 de 02/02/2007 e última alteração 
contratual registrada em 14/ 12/2011 sob número 4736668, resolvem de comum acordo alterar 
Seu contrato Social conforme cláusulas e condições Seguintes: 

1° - DO ENDEREÇO DA SEDE 
O endereço da sociedade, por este, ato passa a ser na Rua Caviúna, 200 

bairro Alto Boa Vista na cidade de Patos de Minas - MG, CEP 38703-792; 

2° - DO OBJETIVO SOCIAL 
O objetivo social da sociedade passa a ser: ' 

4664-3100 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS. EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA 

uso ODONTOLoOIcO-NIEDICO-I-IOSPTTALAR; _ 

4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMIS SANITARIO; 
4649-4104 COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS EM GERAL, DE QUALQUER MATERIAL E ARTIGOS DE 

COLCHOARIA; _ 

4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; _ 

4649-4108 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; 
4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRÚRGICO. 
HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO; 
4665-6/00COMERCl0 ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA Uso COMERCIAL; PARTES E 

PECAS; n¡ 4645-1102 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; 
4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS: 
4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO; 
4649.4199 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA GINASTICA; 
4647-3101 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA: 
4647-8/02 COM ÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, REVISTAS. JORNAISJMPRESSOS SOB ENCOMENDA E 

OUTRAS PUBLICAÇÕES; _ _ 

4649-4199 COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS: _ 

4649-4102 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; 
4649-4103 COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RBCREATIVOS; 
4649-4102 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, CINE E SOM; 
4619-6199 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 
4669-9101 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; 
4673-7100 COMÉRCIO ATACAD|S'I'A DE MATERIAL ELETRICO; 
46-12-9100 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 
4623-I199COMERCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS PRIMAS AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE; 
4686-9/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; 
4689-3/99 COMERCIO ATACADISTA DE BRINDES; 

1,97m 94-11200005-  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 5691749 em 28/01/2016 da Empresa COMERCIAL SOARES 84 MOTA LTDA EPP, Niro 31207760883 e protocolo 
160086396 - 26/01/2016. Autenticação: 1648EÇC042A31E69Ç4738848974EAA544527E3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para, 
validar este documento. acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/008339-6 e o código de segurança AiWc Esta cópia foi 
auienticada digitalmente a assinada em 0210212016 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. _ a,    



3* ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
“COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP ” 

4646-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; 
4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; 
4689-3/99 COMERCIO ATACADISTA ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANSÍVEL), ARTEFATOS DE BORRACHA, 
BARBANTES, PILHAS, BATERIAS, QUADROS, LOUSA ESCOLARES. MOLDURAS DE QUADRO, MANGUEIRAS 
INCENDIO, FITAS ADESIVAS, ETIQUETAS METALICAS. CORDAS E CGRDOARIAS. 
4649-4/07 COMERCIO ATACADISTA DE FILMES. CDS, DVDS, FITAS E DISCOS; 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; 
4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRODOMESTTCOS; 

4530-7/01 COMÉRCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 
4530-7/02 COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS DE AR; 
4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO; 
4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DEQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI); 
4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DEPARDAMENTO; 
4642-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E 

DE SEGURANÇA; 
4641-9/01 COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS: 
4641-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 
4641-9/03 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 
4643-5/01 COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS: 
4643-5/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; 
4649-4/05 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; 

n¡ 4639-3/02 COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS; 4689-3/99 COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E 

ELETRONICOS; 
4652-4/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 

COMUNICAÇÃO; 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA APARELHOS PARA GINASTICA. ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICO 
PARA USO DOMESTICO, ARTIGOS DE ARTESANATO. ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL (COPOS, 
TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES), ARTIGOS 
RECREATIVOS, BARRACAS. BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, CARRINHOS DE BEBE E CAIXOES 
MORTUARIOS. 
4649-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DEARTIGOS DE CACA, PESCA. CAMPING; 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ESPORTIVO; 
4669-9/99 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS, PARTES E PECAS NAO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 
4637-1/99 COMERCIO ATACADISTA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; 
4637-1/07 COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; 
4637-1/06 COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES; 

4637-1/04 COMERCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BIsCOrrOS E SIMILARES; 
4623-1/09 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; 
4623-1/06 COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES. FLORES, PLANTAS E GRAMAS; 
4649-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TABACARIA EM GERAL; 
4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DEUTENSILIOS DE cOzrNI-IA DOMÉSTICO PANELAS; 
4681-8/05 COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; 
4661-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA 
USO AGROPECUARIO; ñ 4692-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL. COM PRI-:DOMINANCIA DE INSUMOS 

I AGROPECUARIO; 
451I-1/03COMERC1O POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS; 

4679-6/03 COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS. ESPELHOS E VITRAIS; 
4671-1/00 COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRAE PRODUTOS DERIVADOS; 
4649-4/06COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; 
4649-4/I0COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E 

SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS; 
4663-0/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E 

PEÇAS; 
4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITARIO; _ 

4685-1/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE. PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS; 
S2I9-9/0IFOTOCOPIAS E SERVICO DE PLOTAGEM EM GERAL; 
4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 
421 1-1/02 SINALIZAÇÃO RODOVIARIA: 
951 1-3/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS: 

3329-5/01 SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS DE. QUALQUER MATERIAL: _ 

4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE 

QUALQUER MATERIAL; 
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4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 
4330-4/04 SERVICO DE PINTURA EM EDIFICIOS EM GERAL CNAE; 
3130-3/00 SERVICO DE PLANTIO. TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAJN/'IADOS', 
4930-2/04 SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANÇAS; 
4930-2/01 SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA; 
4329-1/01 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUELICITARIOS; 
1322-9/01 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO E PLASTIPICAÇAO; ' 
4322-3/02-NSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO 
E REFRIGERACAO; 
4693-1/100 COMERCIO ATACATISTA DE ESTUFA DE SECAGEM PARA SERIGRAPIA 

3° - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato Social 

com a Seguinte redação: 

Cláusula I - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A sociedade gira sob a denominação "COMERCIAL SOARES & 

MOTA LTDA EPP " e terá como nome fantasia COMERCIAL PATOSPEL; 

Cláusula II - SEDE 
KN A Sede da Sociedade é na Rua Cavíúna, 200 bairro Alto Boa Vista 

cidade de Patos de Minas - MG, CEP 38703-792; 

Cláusula III - OBJETO SOCIAL 
A sociedade tem por objetivo: 

4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS 
PARA USO ODONTOLOGICO-M EDICO-HOSPITALAR; _ 

4649-4/03 COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITARIO; 
4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS EM GERAL, DE QUALQUER MATERIAL E ARTIGOS 
DE COLCHOARIA; 
4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 
4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
DOMICILIAR; _ _ 

4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, 
CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIO; 
4665-6i00COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; 
PARTES E PECAS; ' 

4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; 
4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; 
4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO; 
4649-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA GINASTICA; 
4647-3/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; 
4647-8/02 COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS. REVISTAS, JORNAISJMPRBSSOS SOB ENCOMENDAE 
OUTRAS PUBLICAÇÕES; l 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS; 
4649-4/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; 
4649-4/03 COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS 
RECREATIVOS; 
4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, CINE E SOM; 

4679-6/99 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 
4669-9/01 COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSOR/as; PARTES E. PEÇAS; 
4673-7/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 
4672-9/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 
4623-1/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIPICADAS 
ANTERIORMENTE; 
4686-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; 
4689-3/99 COMERCIO ATACADISTA DE BRINDES; 
4646-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; 
4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E 
DOMÉSTICO; 
4639-3/99 COMÉRCIO ATACADISTA ISOPOR (POLIESTIRENO Ex PANSIVEL). ARTEPATOS DE. 
BORRACHA, BAREANIES. PILHAS, BATERIAS, QUADROS, LOUSA ESCOLARES, MOLDURAS DE 
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QUADRO, MANGUEIRAS INCENDIO, FITAS ADESIVAS, ETIQUETAS METALICAS, CORDAS E 

CORDOARIAS. 
4649-4/07 COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS; 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; 
4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS; 
4530-7/01 COMERCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES; _ 

4530-7/02 COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAM ARAS DE AR; 
4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE 

SEGURANCA DO TRABALHO; 
4542-7/02 COMERCIO ATACADISTA DEQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI); 
4542-7/02 COMERCIO ATACADISTA DEFARDAMENTO; 
4542-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO 
PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA: 
4641-9/01 COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS; 
4641-9/0 2 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 
4641-9/03 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINIIO; 
4643-5/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; 
4643-5/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; 
4649-4/05 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; 
4639-3/02 COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS EENEFICIADOS; 
4689-3/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS 

ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS; 
4652-4/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE 

TELEFONIA E. COMUNICAÇÃO: 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA APARELHOS PARA GINÁSTICA. ARTIGOS DE BORRACHA E 

PLASTICO PARA USO DOMÉSTICO, ARTIGOS DE ARTESANATO, ARTIGOS DESCARTAVEIS EM 
GERAL (COPOS, TALI-IERES, GUARDANAPOS. EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E 

SIMILARES), ARTIGOS RECREATIVOS, BARRACAS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, 
CARRINI-IOS DE BEBE E CAIXOES MORTUARIOS. 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DEARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; 
4649-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ESPORTIVO; 
4659-9/99 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS, PARTES E PECAS 

NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 
4637-1/99 COMÉRCIO ATACADISTA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; 
4637-1/07 COMÉRClO ATACADISTA DE CHOCOLATES. CONFEITOS. BALAS, BOMBONS E 

SEMELHANTES; 
4637-1/06 COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES; 
4637-1/04 COMERCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; 
4623-1/09 COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; 
4623-1/06 COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; 
4549-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAEACARIA EM GERAL; 
4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; 
4549-4/99 COMERCIO ATACADISTA DEUTENSILIOS DE COZINHA DOMÉSTICO PANELAS; 
4631-3/05 COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES: 
4661-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS 

PARA USO AOROPECUARIO; 
4692-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE 

INSUMOS AGROPECUARIO; 
451I-I/03COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E 

USADOS; 
4679-6/03 COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; 
4571-1/00 COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRAE PRODUTOS DERIVADOS; 
4649-4/06 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; 
45494/10 COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS 
PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS; 
4553-0/00 COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; 
PARTES E PEÇAS; 
4649-4/03 COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITARIO; _ 

4585-1/00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS; 
8219-9/01 POTOCOPIAS E SERVICO DE PLOTAGEM EM GERAL; 
4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 
4211-1/02 SINALIZAÇÃO RODOVIARIA; 
9511-3/00 REPARAÇÃO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 
3329-5/01 SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL; 
4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, IANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMEUTIDOS DE 

QUALQUER MATERIAL¡ 
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4330-099 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 
4330-4/04 SERVICO DE PINTURA EM EDIFIÇIOS EM GERAL CNAE; 
sI30-3m0sERvICO DE PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO OE JARDINS E GRAMADOS; 
49304.04 SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANÇAS; 
4930-2/01 SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA; 
4329-1/01 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRJOS; 
1322-9/01 SERVIÇOS DE ENCAOERNACAO E rLAsTIrIcAÇAo; 
4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 

VENTILACAO E REFRIGERACAO; 
4593-0000 COMERCIO ATACATISTA DE ESTUFA DE SECACEM PARA SERIOILAFIA 

Cláusula IV - CAPITAL SOCIAL 
O capital social da sociedade é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, já 
totalmente integralizado em moeda do País, cabendo a: 

SÓCIO(A) QUOTAS RS UNIT. Rs TOTAL PERCENTUAL 
ANA SIMÃO DA MOTA 300 1,00 300,00 01,00% 
MURILO SOARES MOTA 29.700 1,00 29.700,00 99,00% 
TOTAL 30.000 30.000,00 100,00% ñ Parágrafo único - A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula V - ABERTURA DE FILIAIS 
A sociedade poderá, quando Servir aos seus interesses, abrir filiais, 

agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do capital Social da matriz. 

Cláusula VI - PRAZO DE DURAÇÃO 
O prazo de duração da Sociedade será por tempo indeterminado, e 

iniciou suas atividades em 01/02/2007. 

Cláusula VII - ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade bem como o uso do nome empresarial 

será exercida pelo Sócio: MURILO SOARES MOTA, o qual poderá. assinar isoladamente 
pela sociedade, ficando por este motivo, expressamente proibido, subscrever enclossos, saques 
de favor, ñanças ou abonos que possam envolver a responsabilidade social. 

Parágrafo primeiro - O sócio MURILO SOARES MOTA, responderá 
perante a Sociedade e terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação da lei e do  contrato social; 

Parágrafo segundo - O sócio MURILO SOARES MOTA, representará 
a Sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial e tem os mais amplos poderes de 
administração, distribuindo_ e se incumbindo dos encargos e da administração Social; 

Cláusula VIII - IMPEDIMENTO USO DA DENOMINAÇÃO 
SOCIAL 
É vedado aos Sócios usarem o nome da Sociedade em negócios 

estranhos aos interesses sociais, como ñanças, avais e endossos, respondendo pessoalmente o 
infrator pelos danos causados. 

' Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Ç? 
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Cláusula 1x -PRÓ-LABORE 
É. resguardado ao sócio administrador o direito de uma retirada mensal 

a titulo de pró-labore, que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na 
escrituração contábil. 

Cláusula x - FALECIMENTO DE SÓCIO 
Ocorrendo o óbito de qualquer um dos sócios, a sociedade não se 

dissolverá, assumindo, no lugar do falecido os herdeiros designados legalmente. 

Cláusula x1 - EXERCÍCIO SOCIAL 
O exercicio social da sociedade obedecerá ao ano calendário e a cada 

dia 31 de dezembro serão levantadas as Demonstrações Financeiras e o lucro líquido apurado 
terá o destino pactuado entre os sócios. 

Cláusula XII - AUTORIZAÇÃO Pl ALTERAR CONTRATO 
SOCIAL 
Este contrato social só será alterado com as assinaturas de todos os ñ sócios. 
Cláusula XIII - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as 

disposições legais contidas no C.Cívíl/2002. 

Cláusula XIV - FORO 
Fica eleito o foro desta comarca de Patos de Minas - MG para 

solucionar qualquer discórdia em relação a esta sociedade. 

Cláusula xv - DECLARAÇÃO D0 ADMINISTRADOR 
O sócio: MURILO SOARES MOTA, declara sob as penas da lei, que 

não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade; 

E por estarem devidamente contratados, assinam 
_AW via única, sendo que após o registro na Junta Comercial do Es  
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Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresariaí e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comerciai e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: COMERCIAL SOARES a MOTA LTDA EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

3120776088-3 08.648.188/0001-90 0210212007 01102/2007 

Endereço Completo: 
RUA CAVIUNA 200 - BAIRRO ALTO, BOA VISTA CEP 38703-792 - PATOS DE MINAS/MG 

Objeto Social: 

COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA USO ODONTOLOGICO- 
MEDICO-HOSPITALAR: COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITARIO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS EM 
GERAL. DE QUALQUER MATERIAL E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO 
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIO; 
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS; COMERCIO 
ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; 
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA GINASTICA; 
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, REVISTAS, 
JORNAIS,IMPRESSOS SOB ENCOMENDAE OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS; 
COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO: COMERCIO ATACADISTA DE 

BICICLETAS. TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOSDOMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, CINE 
E SOM; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E 

COMPRESSORES PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMERCIO ATACADISTA DE BRINDES; COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO 
PESSOAL E DOMÉSTICO; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE FILMES. CDS, DVDS, FITAS E DISCOS; COMERCIO ATACADISTA 
DEINSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS; COMERCIO 
POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE 

PNEUMATICOS E CMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE 

SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DEQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI); COMERCIO 
ATACADISTA DEFARDAMENTO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. EXCETO 
PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, 
MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; 
COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA 
PERSIANAS E CORTINAS; COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PECAS 
E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES 
ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS 
E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA 
DEARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ESPORTIVO; COMERCIO ATACADISTA DE 

MAQUINAS. EQUIPAMENTOS, APARELHOS, PARTES E PECAS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO 
ATACADISTA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, 
BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, 
BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, 
FLORES. PLANTAS E GRAMAS; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TABACARIA EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA 
DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIAC COMERCIO ATACADISTA DEUTENSILIOS DE COZINHA DOMÉSTICO 
PANELAS; COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA USO AGROPECUARIO; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL. 
SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 

GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIO; COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS 
E UTILITARIOS NOVOS E USADOS; COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; COMERCIO ATACADISTA DE 
MADEIRAE PRODUTOS DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO ATACADISTA DE 
JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS¡ COMERCIO ATACADISTA 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE 
DOMISSANITARIO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS; FOTOCOPIAS E SERVICO 
DE PLOTAGEM EM GERAL; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; SINALIZACAO 
RODOVIARIA; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSSERVICO DE 
MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL', INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS 

Certidão Simplificada Digite! emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. se desejar confirmar a 

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (mvw.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 
validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170000960083 e visualize a certidão) 
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Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresariais Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 

vigentes_ na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: 

Natureza Juridica: 

COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; SERVICO DE PINTURA EM 
EDIFICIOS EM GERAL; SERVICO DE PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS; SERVICO DE 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS; SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA; INSTALACAO DE PAINEIS 
PUBLICITARIOS; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS 
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 

Capital Social: R3 30.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
TRINTA MIL REAIS EmP/GSB de PEQUENO 

Capital Integrallzado: R$ 30.000,00 Porte INDETERMINADO 

TRINTA MIL REAIS EMPRESA PEQUENÚ 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123/06) 

Sócio(s)/Administrador(es) 

CPF/NJRE Nome Térm. Mandato Participação Função 

037.185.176-98 ANA SIMAO DA MOTA xxxxxxx R$ 300,00 50030 
082.090.675-05 MURILO SOARES MOTA xxxxxxx R$ 29.700,00 SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 28/01/2016 Número: 5691749 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2211 - ALTERACAO DEENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

2003 - ALTERACAO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Empre5a(s) Antecessoraüs) 

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

LOURENCO MOTA PAPELARIA LTDA. -EPP xxxxxxx 4161357 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
I EMPRESARIAL 

NADA MAIS# 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 
autenticidade desla certidão, acesse o site da JUCEMG (wiw.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 

Belo Horizonte, 25 de Abril de 2017 09:13 

 

validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170000960083 e visualize a certidão) 
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04105/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
' Ã 

ÊEÊEÊÂÊTIIÉÉÉIÊJIS comrgggAgggovgggggrçggLo E DE aziaasrrr** 
NOME EMPRESARIAL 

COMERCIAL SOARES 8: MOTA LTDA - ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

COMERCIAL PATOSPEL 

- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRiNCIPAL d 46434-8-00 - Comércio atacadista de máquinas. aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes 
e peças 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO nas ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

4649-4-05 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.51 -6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
4645-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalare de laboratórios 
46155-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
46.45-1-D2 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
4649-41-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.4?-3-Cl1 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.411-842 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
4649-4412 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
45.494-133 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativas 
4619-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
4659-9411 - Comércio atacadista de bombas e compressores: partes e peças 
4513-7-00 - Comércio atacadista de materia¡ elétrico 
46.T2-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
4623-1 -99 - comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente 
4656-9-02 - Comercio atacadista de embalagens 
4639-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
46.46-0-02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO _DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO ' NÚMERO COMPLEMENTO 

R CAVIUNA 200 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO ' UF 

38.703-792 ALTO BOA VISTA PATOS DE MINAS MG 

ENDEREÇO ELErRoNIco TELEFONE 

ADMQSOARESMOTACOMBR _ _ (34) 3825-6532 ((34) 3821-4333 

l ENTE FEDERATIVD RESPONSÁVEL (EFR) ' I 

«no 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADAST RAL 

ATIVA i 0210212007 I 
MOTIVO OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL - - ' DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634. de 06 de maio de 2016. ;E 

Emitido no dia 04IO5I2017 às 15:26:10 (data e hora de Brasilia). Página: 1I4 

https:Ihvww.receita.fazenda.gov.brlpessoajuridícalcnpjlcnmreva/C npjreva_Comprovante.asp 114 



04/05/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASiL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE lNscRlçÃo E DE DATA DEABERTURA 085483188100014!) - 020212007 
MA-rmz SITUAÇAO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

COMERCIAL SOARES 8. MOTA LTDA - ME 

CODIGO E DESCRIÇÃO nas ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDAREAS 

4649-41-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoa! e doméstico 
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 
4530-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veiculos automotores 
45.30-T-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e cãmaras-de-ar 
4542-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.42-7-O1 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
4641-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46241-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 
46.413-501 - Comércio atacadista de calçados 
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas. malas e artigos de viagem 
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçarla: persianas e cortinas 
4639-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 
46.524-110 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
46.159-989 - Comércio atacadista de outras máquinas a equipamentos não especificados anteriormente; partes e 

peças d 46437-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 

416.374-0? - Comércio atacadista de chocolates. confeitos, balas. bombons e semelhantes 
46.37-1-0E - Comércio atacadista de sorvetes 
46.374-114 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 
4623-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 

coonco E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURD NÚMERO COMPLEMENTO 

R CAVIUNA 200 

CEF BAIRROIDISTRITC MUNICÍPIO - UF 

38.703-792 ALTO BOA VISTA _ PATOS DE MINAS _ MG 

ENDEREÇO ELETRONICO ' " TELEFONE 

ADM@SOARESMOTA.COM.B (34) 3825-6532 !(34) 3821-4333 

ENTE FEDEFIATIVO RESPONSÁVEHEFR) ' 

SIT UAÇAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 

ATIVA 0210212007 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL ' 

d SITUAÇAO ESPECIAL i DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL f 

Aprovado pela Instrução Nonnativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0410512017 às 15:26:10 (data e hora de Brasília). Página: 2/4 
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0410512017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO OE INSCRIÇÃO "  8810001-90 COMP JEODEÀO E D E ÊÊIIJÊÊIJÍJETTU RA 

NOME EM PRESARIAL 

COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

4623-1-06 - Comércio atacadista de sementes. flores, plantas e gramas 
4646-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 
4651-25-00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
46.934-013 - comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 
agropecuários 
46.923-130 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 
46519-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 
46311-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 
46.4.9440 - Comércio atacadista dejóias. relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas Iapidadas 
46153-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.854-011 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicas e metalúrgicos. exceto para construção 
8219-51-01 - Fotocópias d 4151-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
95311-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
3329-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qu aiquer material 
43.304-119 - Outras obras de acabamento da construção 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚ MERD COMPLEMENTO 

R CAVIUNA 200 

CEP BAIRROmIsrRITo MUNICIPIO UF 

38.703-792 ALTO BOA VISTA PATOS DE MINAS MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

ADM@SOARVESMOTA._COM.BR (34) 3825-6532 1 (34) 3821-4333 

N ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFRI 
an¡ 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA - 0210212007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
!rotina-kra that-nm 

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.634. de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0410512017 às 15:26:10 (data e hora de Brasília). Página: 314 
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04/05/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO "  8810001-90 COMP%%.\IIJAANÇTÃEODÊAAÃLO E DE ::IÊÊÊÊBIJETRTURA 

NOME EMPRESARIAL 

COMERCIAL SOARES 8x MOTA LTDA - ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDAFIIAS 

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
B1 .30-3-00 - Atividades paisagisticas 
4930-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
4329-1-01 - Instalação de painéis publicitários 
1822-9-01 - Serviços de encadernação e plastifioação 
4322-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

CÓDIGO E DESC RIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LDGRADOURD NÚMERO COMPLEMENTO 

R CAVIUNA 200 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICÍPIO UF 

,KN 38.703-792 ALTO BOA VISTA PATOS DE MINAS MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE | ADM@SOARESMOTA.COM.BR (34) 3825-6532 !(34) 3321.4333 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*nm- 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 020212007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
non-un *uniu-II 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no día 04I05I2017 às 15:26:10 (data e hora de Brasilia). Página: 414 
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q  

Certidão Internet 

  
BRASlL j Acessoàinformaçâo u Í Participe  Serviços Legislação 

BRASiL g Acessoàinforrnação  Participe  Serviços g Legislação 

Receita Fadiga! 
:sua 

  
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: COMERCIAL SOARES 8: MOTA LTDA - ME 

CNPJ: 08.648.188/0001-90 

fx Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identiñcado que vierem a ser apuradas. e certificado que não constam 
pendências em* seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei m9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:/lwww.receita.fazenda.gov.br> ou <http:l/www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:43:51 do dia 03/01/2017 <hora e data de BrasíIia>. 

válida até 02/07/2017. 
Código de controle da certidão: 65E3.79BC.D168.GAB8 
Qualquer rasura ou emenda invaiidará este documento. É Preparar página 

ara impressão  

lile:lí/Cl/UsersíPatospelfDesktop/Cartidão%20lnternet.htm[03/01/2017 l3:46:27] 



01/03/201 7 SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

__ , ' CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS 01/03/2017 

"egatiVa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
30/05/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL SOARES & 'MOTA LTDA - ME 

ÉYJ-SCRIÇÃO ESTADUAL¡ 001933475-00” CNPJ/CPF: 08.648.188/0001-90 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA CAVIUNA NÚMERO: 200 

COMPLEMENTO: BAIRRO: ALTO BOA VISTA CEP: 38703792 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS UF: MG 

Ressalvad9_o direito d_e _a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utiligação para lavratura de escritura pública ou re istro de formal de partilha, ge 
carta de adjudicaçao expedida em autos de inventario ou de arro amento, de sentença _em açao 
de separaçao judicial, divorcio, ou deJaartilha de bens na _união estável e de escritura publica de 
deaçao de bens IMOVEIS¡ esta certidao somente tera validade se acompanhada da certidao de 
Pagamento / Desoneraçan do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão vál_ida para todos os _estabelecimentos da empresa alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio ga Secretaria de_ Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em wiivw.fazen_tla.m .gov.br => certidao de debitos tributários => certificar Ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000196522842 

htlpszlfwwwzfazendamggov.brlsollctrl/SOLJÇDTIDETALHE_746?ACAO=VlSUALIZAR&numPrOtOcOlO=20170372U0381&aLit0nticaca0MOdel=rOO - BXNy. .. 1/1 ,V 



MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS 

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento 
DIRETORIA DA RECEITA  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Contribuinte: 128370 Inscrição Municipal: ( 26279 ) 

Norine 

COMERCIAL SOARES 8. MOTA LTDA - ME 

DOcumenMCNPJ/CPF/RG) 

08.648.188/0001-90 

Endereço.: 

R. CAVIUNA , 200 . 

Bairro: MORADA DO SOL Cidade: PATOS DE MINAS -UF:: MGF-CEP: 38703-792 

P**- Validade 90 dias. -. _ o?? 

uoiwbà” 

f :eee: a; 

   ta débitos de Certiñcam 
i  referentes a quaisquer  

f' '._/.\ 
i 
i 

Derõi/José da Silva 
Diretor da Receita 

Patos de Minas, 22 de Março de 2017. 

CÓDIGO DE VAL|DAÇÃO:26279-4431-CND 



c  
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 08648188/0001-90 
Razão Social: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 

Nome Fantasia:PATOSPEL PAPELARIA 

Endereço; AV PIAUI 124o /CRISTO REDENTOR / PATOS DE MINAS/ 
MG/ 33700-221 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 1 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 19/04/2017 a 18/05/2017 

Certificação Número: 2017041901555309330307 

Informação obtida em 20/04/2017, às 12:34:18. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está  
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

httpsJ/www.sifge.caixa.govbr/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPape1.asp?VARPes... 20/04/2017 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.648.188/0001-90 
Certidão n°: 123112615/2017 
Expedição: 12/O1/2017, às 14:16:56 
Validade: 10/O7/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
08.648.188/0001-90, NÂO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. = 

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

PATOS DE MINAS 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 
CNPJ: 08.648.188/0001-90 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpzllwwwtjmgjusbr), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 07 de Abril de 2017 às 08:31 ,O1  .06 
UM” 

PATOS DE MINAS, 07 de Abril de 2017 às 08:31 

Código de Autenticação: 1704-0708-3132-0254-2185 

Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Processos r Certidão Judicial l AUTENTICAÇÃO 2 informando o E 

código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 foihas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa 
de fraude. 

1 de 1 

Pi 



COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EP  
m I CNPJ: 08.648.188/0001-90 

?nação ¡Lemóuzcp na N° 03/2017 
PROCESSO LICITATORIO N° 134/2017 
MENQR Pagço POR ITEM _ 

DECLARAÇAO QE :consumos E DE INEXISTENCIA os FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DE HABILITAçAo 

DECLARAÇÃO 

A EMPRESA Comercial¡ Soares 8. Mota Ltda, sediada a Rua Caviúna. n°200, Bairro Alto Boa Vista, 
CEP 38703392, Em Patos de Minas estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob n° 
O8.648.188í0O01-90, neste ato representada peida.) Sr(a). Murêio Soares Mota, portadoría) da 
Carteira de Identidade n” PMG14.042.922, SSP-MG inscrito(a) noCPF sob n° 082.090.676-05, 

Qeclaza, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-sc, ainda, a 

declarar, soh as penaliàades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da. habilitação, ccmfoiraue um. 32, 

parágrafo 2° da Lei n” 8.666/93. 
'W 

PATOS DE MINAS, 9 DE MAIO DE 2017 

 
COMER AL SOARES E MOTA LTD/S EPP 

0es4a1aar0001-9o 
MURELO SOARES MOTA 

SOCJO ADMINISTRADOR 

CPF: 082.090.676-05 
MG 14.042.922 

RUA CAVIUNA, 200, ALTO BOA VISTA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38703-792 

TELEFONE: 34.335-653: QQ 



COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EP 
CNPJ: 08.648.188/0001-90 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
pnoczsso LICITATÓRIO no 134/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS zxIGÉNcxAs CONTIDAS NO EDITAL 

DECLARAÇÃO 

A EMPRESA Cumercâaf Soares & Mota Ltda, sediada a Rua Caviúna, n°200, Baifro Aito Boa Vista. 
CEP 38703-792, Em Patos de Minas estado Minas Gerais, ênscrêta no CNPJ sob n” 
08.848.188/0001-90, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Murião Soares Mota, portadoría) da 
Carteira de identidade n° PMG14.042.922, SSF°~MG inscritom) no CPF sob n° 082.090.676-05, 

DECLARAMOS, para fins de: participação no processo iicâtatórío em pauta, sob as ;Jarras da Lei, que a iicicznmc 

concorda e se submete a. todos os termos, normas e espccíñcaçôcs pcttíneiltcs ao Éídital, bem como, às luis, 

ciccrctcas, ¡aortarias e rcsohtções cujas normas incídam sobre a ¡Jrcscnte licitação. Declaxaznos ainda, que nos 

fyreços cotados §á estão incluídas todas as despesas com, impasm, taxas, seguros, cíescaggz¡ da mercndcsrisa, bem 
'mam os ónus decorrerates de contratação de pessoal, leis: trabalhistas, da Previdência Social, encargos ñscais, 

comexciais, e outras qu:: direta ou indiretamente íncidirczn sobre a contratada. 

PATOS DE MINAS, 9 DE. MAIO DE 2017 

,xr/AW É» 0%/ 
CO IAL SOARES E MOTA LT A EPP 

0864818810001 -90 ' 

MURiLO SOARES MOTA 

SOCiO ADMINISTRADOR 

CPF: 082.090.676-05 
MG14.042.922 

RUA CAVÍUNA, 200, ALTO BOA VISTA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38703-792 



PREFEWURA MUNICIPAL 
DE PATROCÍNJO 

ESTADO DE MENAS GÉRAÉS 

ATESTADO DE cAPAcaoADE TÉCNiCA 

Atestamos, para os devidos ñas, que a empresa COMERCIAL SOARES 

E MOTA LTDP. EPP, estabeíecãcia na Rua CAVãUNA 200, ALTO 801k \HSTA 

em Patos ::ie Minas-MG, inscrita no CNPJ sob o n” O8.õ48.í88f0(30^l~§9 e 

inscrição Estadual: 0010384750085. e cadastrado ::cmo fornecedor no 

_ NECÊPEG DE PATROClNlO/MG. CNPJ N” '18.46'8.033¡OO01-26, com sede na  
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ê g zs/csxzoaàí' 
3323 omoasz LAVADORAROUPASJQJM(LACT123SLA  99%_ 

ERISSfZOEE = 

332: 0030448 SECADORCABELQ CHmRO PRO f; 95x00 

âüííüílülñ: 
3531 0050045 açucar¡ CRiSTAL sm r 295 00:00: 

.BO/Gàfmíê 

_ 3§§1_-__§Z_00Í50üí§ ___g__ê%RBf93'1'-,,3j§ff9__3 SKQ_  à _ w  ;T__Í_g_;;_§__ W   
_ _ 94353552016 

35940050013 ;FEIJÃO ílikàiãôílía    2305  wmfjífgigg. 

«nzaxosxzoar 

8595 3 30553116 pgsnwrzrxxrsna 21. LAVANDÀ 1:14  00:05: 

t_    ozzzosxzma; 
_ 8:95 a 0040500 ESCOVA bswíALAauLzo 35 3_ aero:: 

Praça Olímpio Garcia Brandão, 'E452 - Teíefax; (34) 3831-2063 - Fone: (34) 3839-1860 ~ Cê?" 38740-809 

  



PREFEITURA MLJNICIPAL 
DE PATROCINIO 

&STADO DE MíNAS GEÉRAíS 

(30/05/2016 
8595 0040385 ESCDVA asmfAL iNmNTàL M 35 00:00 

12/05/2616 
3606 00000.34 SABAO SARRA 20000 467 00:00 

, 12/09/2015 
8606 0040394 VâSSOUíQA PELO 40cm À _  É as* 00:00    _ _ É :Giga/Balé 
8628 0150133 003m0 BARRO 3 VEíÀS 2 00:00 

. ; 2030552020 

g $023 0040319 PAPEL maaâmxgo cpauwnm 600-1? _ 960 00:00¡ 

=  zaimazzszé_ 

0520 0040030 SABAG Em :v0 m.; M 30 _ oozaof 
Züfüõüülâà 1 

4;, 8630 0040052 ALCOOL 12:0: as: 50mm 35o 00:00 

ãã ” .  zwos/zmõ  ;E  ' 8630 0080285 É MAMAQEÊRA SUPER razerawusxx c¡ 51:0 ?vc 30 00:00  A _fax , 07/67/2016  -  * a 8682 0000322 mmaa GÉREATRICâGCJrSUNID 90 00:00  y ' :niassizoae  8205;_ 0040x210 LUVA LÉMPEZA M 15a 00:00  A i :Gisa/vous _  32225 0060325 01mm mascaamxxat INFANTiL TAM c; czsumzo ao oemgqrg 
é j 12¡B8¡2016 =  8750 0150101 cquzaa 0901x0002 <_ 20 001m 

12/'08/'2016 

8760 015099 oísczxsmuoa 10_ , 00:00 

i ; 12x03,-?2010 ~ 

“Mâgjgç __c__›_g;_;§;.35 ESSASHJZAEBOI(43G\ãfx___!§§jfOLT   4: 00:00: 
í ' '  12/03/2010; 

8760 0150003 COPO AMEmCANO  ; 156; 00:00* 

E azlomczõ 
3766 0150177 FACA (mai) MADEERÀ  10 00:00 

12303/2015 
8760 0130096 GARFO MÉSA INOX , ' 100 00:00 

12/03/2015 
azreo¡ 01.302 33m_ 95mm:: ALT0§gTc§00M0r.T¡00 17 LHROS 3 00:00 

0310012013  00404011 SACO HXO 40 LITROS CHOOUNIÓ 160 00700  20/06/2013 
349? 8070460 vamnmaoa asc CÚLUNA 30cm 110v 10% 00:00 

QENDÉR - TESTE 43551305000 vsscxmonroa DE 1500702014 

5651 0011500 serum: ; 3  (puxam rasas; - BAÉEHLQ 0: ORHENTACAO 000m:  g    J* -   
; sam: ESCALA ::e ::um coracuro ãNFANTG ê 0 

sgfgãjgj 0011542 Êiuwzmía 55 1§ 

    
Praça Oêfmpio Garcia Brandã, 'M52 ~ Taiefax; (34) 3831-2063 « Fame: (34) 38394 800 - CEF 3814104300 



  3?* 

PREFEITURA ML/NICIPAL 
DE PATROCINKD 

ÉSTAÚQ DE ñdâN/RÍS GERAÊCS 

.é. 
fOW›,::'-A¡  ,,___ _ ..v1 ,._ › › _A_ 1.¡^¡¡.g_,44 ,..  ._ a 

 
    

 

:Í É ETPC ESCALA DE TRACOS 01s PERSONAUDADE 15/07/2010   5051 0031503 PARA cRzAmc 1 00:00   :15/07/2014  5051 ã0o11540 111100010 05 05100100111 011101011 10001011 e 00 1 00:00  02 TESTE 0/20 02150001 0:: 1010110130010 0011/1 15/07/2010 

; 5051 0011545 0001510115 1  00:00_ ' M' W " %' 15/07/2010  5052 50000000 5301100 5,00 x 0,00 com 10010000 í  00:00   ' 10030/2010 

5 5052 É 0000000 0000110 2a2111çwt10001 2 00:00 ›   " " 10/07/2010? 
5052 : 0000307 0010000 2 001003 0,00 x 3,00m  00:00 

_ " """ "" ovos/zõíméa'  5027 0020700 1010121030101 110011100001000 ocp 0157010 1 00:00» 
:ç:   20/08/2010  1 %____W_5030 :AQ9_8_0239 000110100 0000 201 so 00:00 

â 20/03/2010 i 
à v_____”§g§__0_&_ í01000§1hí 002.0 000-0151 EM 0105000 3 00:00 
É: 20/03/2010  593g 0100129____ *TAPETE c¡ ENC/MX!? NUMERICO 0 _W 00:00 
:g ~ 20/08/2014 . 5039 0000055 70100110 _1g0ãg_9<_3__;_§_M§\ã_/__ww_ __ 1 1 _ 120 00:00 

° í 20/03/2014 

w 5900_§A907001.0 0190105140000 001049 00 110v 1 à 00:00  ;Í 5 20/133/2014 
5000 › 0020103 11001110001: 0001005000 m: 127v 9 00:00¡ 

1, 5 01/50/2013 ' 
“  3599 0070400 0/1010 000mm c¡ CD e USB 13 00:00 

g_ À 0200x0013 
É . __?ÊÊQJ_.F?.Q§1Q,â&1_í*§;!§19Eíê..9PF* 4199MEfÊ_É§.ã?00 15?? 5 1.5 0090: 

0 00/07/2013?  302o * 0011039 01/100 12-500 10/100 PC¡ À_ 4 00:00  "  00/10/2013  3020 0020302 7001x100 ABNT use 20 00:00 

É 00/02/2013/  3020 0020290 MOUSE-l 091100 050 141015371 10 00:00 

;W 03/07/2013  3020 0020117 MOUSE orrraco ps/zkwmâ_  5 00:00  _ ' 15/07/2013  3667§_QÇ12G8U_§2_M“__ m0 MOUSE 30 00:00 

í ; pao/sro:: 0101110011110 2000101012115 00112501172 25/07/2023  3334130620824 S12+ 3 905301  § 15715030125"? 

51160480 SUPER CAiXA QIVERTIDÊ. 010100_ 1;* @ag/gs 

z   zamofzaíãí 
M....._1._§àãZZ.íí!.E.§9Q3§11 ;Êífíâüíêàêfffiâãã/“O ”“9“55'°N^L 1.3.2”  2? (E5005, 

'S 

0** 

 



PREFEITURA MUNlCIPAL 
DE PATRocíNIo 

ESTADO DE @UMAS GERAiS 

 

        

J Í 24;12j2012É  16s:: 0011030 ¡NQECE A~A 5x3 se sem: 
g _ 24512/2611  1604 0010533 APAGAÚOR Quaüna FJEGRO MAÚEJRA 235 00:30 

_ 2I1í12/201l. 
:aaa 0030593 BORRACHA &BRANCA ao 2mm y_ gmgg; 

24x12 ¡2011 * 

M1594 0010103 cnasamo sxxassnapsa ao FLS 720o [com 
. 25%/ 12125311  ma:: 05211025 CANETAÇORFIETíVA ?ML ;mi gggo 

§ zàflzjzüílã  w :soe: 0013059 ::me 766MB ;gggâ QQ-_QQÊ '.  í záizzizcnz 1.  '. _ 1604 3931846 _gçoàâ BASTAO 216 _ __ 129g 99:39 
É E 24/12í2ú:1 
É; §:g-j&1__¡__¡ç›_p107?a _Mrzrzx ADÉSNA 12x55 *mamas 2 ;ao 90:99 
É .  24f12/2ü11  1604  001111374 PAPEâ, CAMURÇA VERMELHO 2344 39:00 

É .  ' 4 . _t oa/ñi/zozz 
É  152o canos; :upon: fífAEhnBALAôtM s 00:99: 
cê”- 2;? ' 

a  14/02/2012 z  ;  154: 0010672 CANETA ESFEROGRARCA C150 AZUL 163 00:00' 
' irá; 07/10/2033 

â  423a 0030702 ÇADEIRAFIXA EMF ggygracm &ASE &NOX 33 auge 
â  17/10/2013 
Ê É _  0030708 ESTANTE MDF (LSSXLEYXCXBO 1 00330 
3:: HjHJfEOES 

_- «$221 0030704 ESYANTE caszmwgç N1OVÉL o,65><o,3s><o,40 3 sem 
É; 22511/2013 

été 433g_ 53030724 CADEIRA GIRAT. azaema c; asma) TECIDG AZUL 1 00:00 
»É nim/zine 

- 438a 3029233 MICRGCOMPUTADOR comvuzro 15 00:09'  . m Ç :ajuizou 
:rasas 0010795 ;cnasmao BRDÇHÊJQQO sem'. CAM FLEXNÉL 30629 00:00 

25412/2914 - 

7.360 0140016 AVENTAL NAPA 15W: BR _ 20o 3313C, 

22212 '20121 

735o _anacom LUVA PRGGEB. c; wo TAM. M 30g 30,90 
22/12/2014 

736a 0940347 ?OUÇA DESCARTAVEL ::[100 12o ggw 

z 2711212013 
4533 0020323 ÉSTABIUZADOR mçgvzx MONO 22 09:00 

g 27 *22/2023 
4ss3§íça2c392 _j TECLADO ABNT usa Êg É 00.90;  r  __ _ ;  27/12/2013 

É 4333 5 0020906 g MOUSE ::muco pa usa 20 95:09; 

&Rh;  
Praça Oã-impiu Garcia Brandãn, 1452 ~- Teíefax: (34) 38342063 ~ Fone: (34) 38394800 ~ CEP 33140-060 



PREFEITURA MQNICIPAL 
DE PATROCINIO 

507000 DE MINAS GERAÊS 

 

 Í 27/12/2013 
% 0503 0020112* MOUSE 00000 05/2  __   5; 00x20 

" i  ' 2?/12,›*2013 g 

0583 :0020105 MOUSE 000 swxwzaaszp 0150 10 00:00 : 

1 5 30/03/20:5 
ê 'R093 0030933_ 0000000000 2p 1030x0000  A Mg 10 00:00 

30/01/2035 
7403 00309303 0000000 ACO 40/0/ 133x40><5v 1.3 00:00 

' ' 30/'01í2OE5 

7003 0070120 000000000 0005500 000v ;Nox 12? 3 00:00 

z 30/01/2035 
7493 0020020 ãzsraauuz/xao-R 100000 000m0 12a 00:00 

1   30/01/2015 
74933 3 0070096 FOGAO !IE BMJ BCO 1 Q0130 

' 30/01/2015 
7404 0060240 LANTERNA CLiNICA LED Mem. 3 00:00  30/01/2025; 
7494 0000201  _WLÂXESRA INOX 12011/0000: 10%  00:00 

000500010 2.5x: WWÍÂRIVI¡ 0/ 5 5305002405 E  30/01/2015? 

'M00 3 ooesozan _EsToso %  10 00:00 
ã   "  = 30/01/2015 

?n00 0000295 MACRO MODELO 20001000 00 CASHE 1 00:00 
' 30/01/2015 

7495 0000007 0.00400 VACUO 0002 200 VAC 1 00:00 

compnsssea 0000/&00500 CS01-IIG/EEWP 110v 30/01/2015 
?495 0060272 B 1 00:00  = 30/00/2015 
30195  0080866 an' sucmrz 00¡§_L____  _ 1 00:00  _ 30/01/2015 
0490  0000104 soropoLzm/&mzarnora ULTRAUGHT m 1 00:00  02/02/2010 
7400 ;0030013 MESA 150w¡ 1220x0000: 0/3 GAVETAS 14. 00:00 

í 02/02/2015 _ 

7500 20000034  MESA GINECOLGGICA ' 6 00:00 
E  02/02/2015 

0500 530.230.300 ¡MOCHO cmromo çwgássgg _zg/asgggo 3 = 00:00  :SUPORTE 5.000 005510405 ;nano 5000200 cmo 0; 02/02/2015 
7500 = 0000157 - 00502 2. 00:00 

à 02/02/2015 _ 

7501 0030103 05320010 ACC) :00s-x00x30 c; 0 pas cru 20/20 3.0 3 00:00 
_ : 10/02/2015: 

_ 7537  0000001 050106/:00000 245a 00 00031 1: 00;00Í    _ SEMUS/Quis à 

_ :$500 '0000200 A-UTOCLAVE az-L Dsoamx 1 5 00:00 g  E 05/03/2025 
t 7500 0030034 0201x000 00000 com 723000 2 00:00 N)     «vw-vc  -m-u- - --~---= ,,,, m. . 

Praça Oilmpíc Garcia Brandãe. 1452 › Teíefax: (.34) 3831-2063 » Fone: (34) 38308 - P 38740000 



  

PREFEÍTURA MUNICIPAL 
DE PATROCÍNIO 

ESTÀÉO DE MãNAS GERAíS 

› 05/03/2025 
7560 00602 26 0453.0 AUXIUAR 2 0720005705 0,0ox0,40x0:00 2 00:00 

'  05/03/2025 
7560 0000209 3000075 05020005 c; 000575 1 00:00 

05/03/2015 
7509 0060030 HAMPER EM Aco ENOX M_ 1.  00:00 

~_ 0570372015 : 

7  = 9009993 . :M7550 E_>§ñ?;~f:ê§'?~f“'É9 §§.5.,"°79F^*>^ 3   093953   vv 0 0 0 0 .: _w _ -w _ : Oâjüymm 
7569 0000107 FAESA 0mm c; 0000017:». :Nox 5 00:00 

: 0510352035 

7560 0060149 9000 c¡ HAS-TE 005x070 a 00:00 

'W _ 0510372015 . 7509 0000255 Anmnnso vwrznwa 1 900m 0 00:00 
WW g  0510372015 

“T7509 f 0000127 _ ESCADA; 0200005 8 00:00 
v % 05/03/2015  7570 0140010 AVENTAL MAPA 1.540 00 _______ __ 10 00:00 

ãâ “WWW    ' 05/0902015  7570 0130000 CAIXA 00000222000». 10:. 3 00:00 
ÊÊ 05703/2025  7570 0060071 Nzsmoscoavso a coszpqm_ _g 00:00  "ÍÇ 05,.I00;2012 É 

_M2270 :juan-at: @x00 MACA sw¡7›:.r§_g§0~s'zn00 1 00:00' 
05;00;201.2 

2277' 0120030 couznorxams. .100x00x5 033 50 00:00 

É 0510052012 

2277 0010172 &IIA METRlCA 1,50m' 30 00:00 

16/05/2014 
E ' 4  __5_1_§7_.;_00q_0gg§4 PASSADEERA 507100007400000: Lsoxzxáo 1 00:00 

í_ 0 í ' ; 20/030/20153 
« _ ??"?$_$__-..FEÊÊÊFÍÊ3QQ..___..Ê*E.QÊA:ÊNQW-EÍÊQMF_ __ 5 @Omi  2010372015 

7030 É 0150050 BANÓEJA !NOX s' 00:00 

à  20073/2015 

7030 à 0060301 í CUBA 050 mox 530m a 00:00 
0 20703/2015 

7539 s 0030305 LONGARENA 5 LUGARESMFLÇPNÊÉPROPILÉNÓ 4  
À À zofoiàízràas 

?G93 5033356 MESA 150:'2N1Çã.80><08K?r1 V É):   
*  2070002035 

7001 - 0000083 AIWALGAMADOH Alf?" mrx 1 00:00 2  253/133,¡ 2015 

7707 ;0030050 00010-070 ESCOLAR 00050 1 921550 1 CADEERA 10 00:00 

ã ' 1071072012_ 
3423 03000134 1001000500910 em CABO + 10 LAMINAS 

  
Praça Olímpio Garcia Brandão. 345 - Teíefax; (34) 3831-2003 » Fone: (34) 383d 8m) v. CEP 38740000 

1 00:00 › 



PREFEITURA MUÁMCIPAL 
DE PATROCINIO 

EÊTADO QE MENAS fãfíRAãS 

 

zvgasgzoza 
5200 00003012 AVANCGS EM AVALIACAG PSECOLOGICA E 1 00:00 

f 210m4 ESCALA 0a TRANSTGRNO 05 0mm 0a 2100522014  5206 0030773 ATENÇAO 1 00:00 
5 23015/2010 

S206 0000771 Exmvzecuwsco PSKZOÀOGÍCKLANAMHQESE 1 00:00, 

g  2750502014 
5296 00807331 WàSC EI? &ÍSCALÁ VJECPISLER üíi INTELKBENCEA PARA  1  00:00  0 í 1000x2010  

:W 53sz1í0011529 0000 - savana/ação cum. ma. 0o 0010002200  2 É   ______0_0;00w;  Q arvno ~ CLÍNICA COM 0112500505 Emmcss F, f 10/00/2014  
530a (3011528 05320100025_ 2 1 00:00  « 0» 16/06f2G14 

â 53350 0020790 IMPRESSORA Muaíãpumczomxx: ::cp 315mm 1 00:00 

â 18/06/2810  5409 OOSDTBZ AVANÇOS am AVAUACAO PSECOLÚGICA E 1 00:00  ETDAH 'ESCAíA üE TRANSTORNO DE 00mm 05 lãfüõ/Züíê   5409 0030773 ATENÇAO f 1 00:00   1010612024  A 5409 00007:: EXAME-Í Cumco ?SICOLGGÉCO ~ ANAMINESE 1 00:00  10300/2024  545.0 0000300 »W5C u¡ ESCALAWECHSLER 05 !NTELIGENCIA prum 1 00:00  r 2510512021  _ 903 0030305 aamco 0unnronqgmgg__gçgpgggmu/VÀ__M___W____WÀ__MW_ a 3.5 00:00;   à 2560512011 
' _ ___983 .UG3GU2U CADEHM 60m? :NJETAOA SECKETAREA 3  

* g 2550552011  
984 0360049 E'S$ã(_5APvê!-\MQME'f8G MSTM  40 001083  25/05/2032 

984 0040222 LlXEãRA ¡NCX 321.  :as 00:00 

PATRUCÍÀHO 22 DE AGOSTO DE 2916 

i8 @box/ak 910mm  @www i3; ?im/s m) M?  í 

NOK/iii: Deborah das Graças Afvss Weitze! 

CW: 429.3Í›'7.É3Õ'3ü 

CARGO: Pregoeíra 

 
Praça Ofimp-io Garcia Brandão. 142 « Teiefax: (34) 3831-2063 « Fone: (34) 3339.3399 n 33740_QÚÚ 

 



REPÚBLICA FEDERATNA DO aRAsn. 
ESTADO oA ?ARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO eAsros 
FUNDADO EM 133a 

PRIMEIRO REGISTRO oIvII. oe' NASCIMENTO E ÓBITOS e PRiVATIVO os CASAMENTOS, 
iNTERDiÇÕES s TUTELAS DA COMARCA os JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 

Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 
httpJ/wwvxeazevedobastos.notbr 

Email: cariorío@azevecfobasios.notbr 

CERTJDÃO os AureiÍÍrIcAçÀo DIGJTAL 

O .Bel. Vaiber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficiai do Primeiro Registro Civii de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo de Casamentos, Intercfições e 'Futelas com atribuição de autenticar e 

reconhecer firmes da Comarca de João Pessoa Capital do Estado ea Paraiba, em virtude etc... 

certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V. que oie) documentqs) em anexo é reprodução 
fiei do origina? que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código 
de Controíe e Autenticação abaixo. 
O referido e verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 141009016 às 10:60:09 (hora de Brasiiia). 

CHAVE DIGITAL 

0000591d734fd94f05?f2ci69fe5bc(i5b92cí5a13429d754e564c92d64ec79c149fa043o31 1e6aebd908847714b 
72eba96faf5161cf94óf05793592t5fab951 3806801bãdbfa92fbõôf9e93adñd7üífeá7a 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL SOARES E 
MOTA LTDA EPP e emitido atraves do site do Cartório Azevedo Bastos. de acordo com a 
Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua vatidade até: 14/09/2017 às 10:48:08 (Dia/Mês/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 587854 

Código de Contrate da Autenticação: 

35711409161000030828-1 a 35711409161800030828-7 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 

atraves do site: htlprilwxvwezevedobastosnoLbr 

«eo 
e Prosícààvcíedañwoolica 

mesmo 
._ menngwséaaueawaoi . 

' doudançaataeemr. ..E 

     

¡c! 



1" *v 

E; 

. wa», ;é à  ' 

1 ç  0/01/112110  000010  
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

no CNPJ sob 0 n” 08.648.188/0001-90 e Inscrição Éstaduaf: 0010384750095, é cadastrado 

como fornecedor no MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, CNPJ N** 

18.602.086/0001~98, com sede 
2010 até a data atual, de maneira que sempre que solicitada atendeu de forma eficaz e 

na praça Messias Matos n° 110 - Centro, desde janeiro de 

satisfatória em termos de qualidade e prazos de entrega. 

NOTA FISCAL Éâêcrscqo  T ___í____À  ____ ______W__M______ _CÀÉeT-EATA VEÇILDA 

_WWÊÊÉÃTÍÊÃTÊPMREEEER/'Awêmxsso WM mu* 4 30/09/2010 
139 IMPRESSORA MULTÉFUNCIONAL JATO TINTA F448O 1 23/11/2010 
274 TONER META KM 1500/1813 2 20/12/2010 
274 TONER SHARP AL 1641/1000/AL150 4 20/12/2010 
407 "FONER CARTIDGE 201851. ORIGINAL 2 17/01/2011 
509 FITA IMPRESSORA CMIEGO HASTE CURTA 5 09/02/2011 
910 COLETOR ASSINATURA DâGITAL @NOTE 7100 TABLET 1 04/05/2011 
910 COLETOR DIGãTAL OPTICO BIOMETRêCO HAMSTER USB 1 04/05/2011 

910 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 1 04/05/2011 
910 PEN BREVE 4GB 1 04/05/2011 
910 WEBCAM 530 300a( 2,0M BK U2M 1 04/05/2011 

974 MECROCOMPUTADOR COMPLETO 1 23/05/2011 

1018 MICROCOMPUTADOR COM PLETO 1 31/05/2011 
1078 ESTABILIZADOR REVOLUTJON 300vA MONO 1 15/06/2011 
1.079 IMPRESSORA LASER ML1660/XAZ 1 16/06/2011 

1073 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 1 16/06/2011 
1078 NOBREAK NET 14008153( PTO 1 16/06/2011 
1093 FITA MAO ESCREVER OLIVETTI 1 20/06/2011 
1122 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 1 29/06/2011 

1226 MICROCOMPUTAOOR COMPLETO .I. 28/07/2011 
1252 WEBCAM 1 08/08/2011 
1272 SOFTWARE WINDOWS xP PROFISSIONAL 32BIT OEM 10 18/08/2011 
1271 ANUI/:Rus MFE ENOPmNT PROTECTLGN 71012100 LICENÇAS 1 18/08/2011 

1341 RACK 200 x 5701x4101 P550 PRETO 1 05/09/2011 
1344 TONER LEXMARK E260A11L 1 05/09/2011 
1360 TONER HP Q2512A PRETO COMPATNEL 1 15/09/2011 
1512 MONITOR LCD 13.5" \Af1943C 1 07/11/2011 
1539 OISOUETE 3.5" 1.44140 C/ 10 2 24/11/2011 

1540 SOFTWARE OFFICE 2007 BASIC 012 5 24/11/2011 
1655 LICENCA OFFICE HOME ANO STUDENT' 2010 5 06/03/2012 

1665 CARTUCHO HP 74 C0335w1 PRETO ORâGINAL 3 03/03/2012 



1666 
1813 

1893 

1974 

2059 

2229 
2243 

2612 

2612 

2635 

2635 

2677 
3375 
3365 
3404 

3?97 

3816 

3817 
4130 
4133 

4166 
4166 
4177 
4399 
5143 
5255 
S495 

5495 

5494 

5493 

5622 
5622 

6061 

6061 

6127 
6754 
6754 
6?53 

6754 
7436 
7566 
7565 

7797 

8005 

8082 
8082 

813? 
8139 

TONER HP Q2612A COM PATIVEL 

CARTUCHO HP ?a Cs335wL PRETO ORIGINAL 

CARTUCHO HP 74 cR33swL PRETO ORIGâNAL 

CONECTOR R345 MACHO 

CARTUCHO HP 60H CC636WB PRETO ORIGmAL 

CARTUCHO HP 22 C9352A COLOR ORIGINAL 

TONER SAMSUNG ML 01045 
TONER KM1635 

TONERSAMSUNGAMJOTOCOMPAOVEL 

CARTUCHOHP176625cOLOROARNNAL 
CARTUCHO HP 615 PR ORIGINAL 

TONERBROTHERTNESGCOMPANVEL 
TONER REFIL SAMSUNG ML 16:10 

TONER XEROX BCP 8080 ORIGINAL 

TONERxEROx3435COMPAnvEL 

TONÉRXEROXDCPSOBORBWANOFATURADO 
TONER SAMSUNG Fv1L186U 

TONER SAMSUNG SCX4216 

TONERBROTHERTN55OORuNNAL 

TONER MITA KM 15Oo/1820/Ps1o10 REEIL 

CARTUCHO DESKEJET 71oC COLOR 

TONER LEXMARK E120 

FONTE AUMENTACAO ATx 450w 

TONERREHLSANBUNGSCX4216 
TONERRROTHERTN3332ORKnNAL 
TONER HP Q2612A PRETO ORIGINAL 

CARTUCHO HP 92 C9362W PRETO ORiGlNAL 

CARTUCHO HP 93 c9351wL COLOR ORIGINAL 

TONER HP CE505 oRàGaNAL 

TONER HP CESOS ORIGINAL 

CARTUCHO HP 662 cz1O3AR PRETO OREGãNAL 

TONERKNU820ORKNNAL 
TONERSAMSUNGIwL2010 
TONER SAMSUNG ML 131013 oRlGiNAL 
TONER HP CESOS ORIGINAL 

TONER HP c3435A ORIGINAL 

TONER HP CE505 ORIGINAL 

TONER HP CESOS ORIGINAL 

TONER LEXMARK E26OON COMPATIVEL 

TONER HP CESOS ORIGINAL 

¡MPRESSORA MULTIFUNCIONAL M1132MPP 
PEN DRIVE 16GB 

?EN DRIVE 16GB . 

IMPRESSORA LASERJET P11O2 WIRELESS 

MICROCOMPUTADOR OESKTOP THINLINE 324o 
NO3REAK12oovAIvET115v 
EMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OCP-8112-ON 

CARTUCHO NP 21 C93S1AB PRETO ORIGENAL 

6-4 

10 

os/O3/2012 
12/04/2012 
09/05¡2012 
15/06/2012 
12/07/2012 

29/9372012 
31/os/2012 

22/11/2012 
22/11/2012 
30/11/2012 
ao/11/2912 
10x12/2012 
03/O6/2013 
03/os/2013 
04/os/2013 
01/os/2013 
os/os/2013 
os/os/2013 
04/10/2013 
04110/2013 
09/10/2013 
09/10/2013 
11/10/2013 
26/11/2013 
16/O5/2014 
31/os/2014 
25/os/2014 
25/oa/2014 
25/os/2014 
25/os/2014 
10/07/2014 
10/07/2014 
03/09/2014 
o3xo9¡2c14 
09/09/2014 
31/10/2014 
31/10/2014 
31/10/2014 
31/10/2014 

29/12/2014 
os/03/2015 
R3/03/2015 
01/04/2015 
20/os/2015 
11f06/2015 
11/06/2015 
22/os/2015 
24/06/2015 

_afins-w 



  
8166 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SL M2020 XAB 3 01/017/2015 

8320 CARTUCHO H? 662 CZ103AB PRETO ORIGINAL 6 27/08/2015 

8344 IMPRÉSSORA MULTIFUNCIONAL MFC 8512DN I 09/09/2015 
8364 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET 1516 1 23/09/2015 
8365 NOBREAK 700VA 2 23,¡09/2015 
8445 IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 l 20/10/2015 
8462 CARTUCHO HP 21 C93S1AB PRETO ORIGINAL 25 23/1012015 

8462 CARTUCHO HP 652 CZ103AB PRETO ORIGINAL 10 23/10ÍZ015 
8462 CARTUCHO HP G62 CMO-MB COLOR ORFGINAL ID 23/10/2015 
8462 CARTUCHO HP 75 CBBSYWL COLOR ORIGFNAL 11 23/10/2015 
8487 CARTUCHO HP 122 CH561HB PRETO ORIGINAL 10 29/10/2015 

8574 CARTUCHO HP 122XL COLORIDO 8 05/07/2016 
8674 CARTUCHO HP 662 CZ103AB PRETO ORIGINAL 8 05/07/2016 
8674 CARTUCHO HP 662XL CZLLOBAB TRICOLOR ORIGINAL 6 05/07/2016 
8675 FITA IMPRESSORA LXBOO 4 05/07/2016 

8674 TONER AF-1500/2015 ORIGINAL 15 05/07/2016 

Sempre que soíicitada cumpriu todas as condições e obrigações assumidas, não 

ocorrendo nada que a desabone, 

São Gonçaío do Abaeté 05 de Juiho de 2016 

,Í  ?acta [6724, %<33c4 
Paulo Henrique Mendonça Chaves 

CPF: 650.141.976~04 

Secretário Municipal de Fazenda 

38- 3563-1216 



MuNIOiPIo DE PATOS DE MINAS 

Sec-referia Municipal de Finanças e Orçamento 
DIRETORIA OA RECEITA 

ALVARAOE LICENÇA PARA LocALIzAçAo E FUNCIONAMENTO [Numemz 5:7 1201? ' 

OE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE 

POSTURAS MUNICIPAL, E OONcE-OIOO ALVARÁ OE LICENÇA: PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

COMERCIAL SOARES a. MOTA LTDA - ME 

COMERCIAL PATOsPEL 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Localização: R. CAVIUNA N” 200 Bairro: MOR-ADA DO SOL 

CNPJICPF: DB.64B.188IO001-90 

inscrição Estadual: 

Inscrição: 26279 Data Deferimentozüf/Oãüüü? 

AtividadePrincipaI: 4649404-COmérciO atacadista de móveis e artigos de Oolchoaria 

Atividadem Acessóríqs): 

18229O1-ServiçOs de encadernação e plastitgggçãq  V 
SSZQSOT-Serviços de montagem deu-ggrãfigdzveis üçgiqualqúer matefig¡ 

4211102-PIntura para sinalização em  
4322302-InsIa|ação e magLLIÊKLçãO de Isiemas çàrgirgiad n n Õàñíiici: adà d' :Iggimáção e refrigeração ._. 

43291o1-InsIaIação de_ paÊçIQÊpTJTa-'xgcit rioà _O E A' O › ' * s* s* à 

4330402-InstaIaçãO de aimé.; ageíàs, tetoê., ciauiáàfiâãíáiâaqqog_ 

4330404-ServiçOs ae~ÊÍÁIIÍÉ§ ;Éãgfrcí sgriiL-gêrgiI  "Í " 
4330499-0utras Obras gâããbêbáimààto g bâñsfrfqçag, , _ _ 

4511103-COmérciO pñçiglgçfâggqÉâgíf gt móvéaà; çámigahégas 

453O701-COmércãO ¡fíãr àIaca-Éo_ ' p: ' A' A 

              
 

&Êgúiína À  
__ 2 Pára átíasáórios novosãiiâranve di?) __ 

   4S23T99-ComérOíO atacgàisia- f_ 
4637104-Comércio atafcadista dQ~pã7êS1E  
46371DB-ComérciO atacadísigfdê semeia-s_ .     

Daíaçgg-do ::Sp a' Legislação Vigente 
as; 'I 

Horário de Funcionamento  
Local e Data dé Expedição _  

_ vaiadãiiàzauàaiggia 
Patos deMinas. 27 de Marçíde 2017 .. " 

Observações 

TIAXAS REFERENTES AO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTOfZM?, DEVIDAMENTE QUITADAS 

ALVARÁ DE' LICENÇA PARA' LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENOIOAS AS EXIGENCIAS DA_ 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DE POSTURAS. MEIO AMBIENTE E SANITARIA MUNICIPAL VIGENTE._ 

/ 
f . 

WWLOW _É 

_L . Mgtrlgjliil .Bang. 

NATHA IRA DE MAGALHÃES ATENDENT 

II_ J = - 

_Âíiun/ 

DERCI JOSÉ DÁ SILVA 

DIRETOR DE RECEITA 

ESTE ALVARÁ- DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE 
PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÁRIAS APOS ENOERRAMENTOS DN* °TMN=N=° WN '=°=°' 'WVA " WT” ^ “mim” "°^ 

- r . ! . -                            
A °“*°^”.ÉZ*°B^5*°   

@saw “í = -wwfmà 53:15” ::r 
&WÊK-&Fâlâârüãnáfgêhüügâ P7"" tç"$""_f: Ta' à *à 

&OÊATWÉ§%BQ°WEÍÊJÉZQÉ . .umãsõ .E 
à m... $333 ,x .La , *u . 

@OMA eawgâwwêmâw. «A ¡ éêa te 

  ,e  '  



MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 

Secretaría Municipal de' Finanças e Orçamento 
DIRETORIA DA RECEITA - 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO lNumerú'. 517 I 2017 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃQ EM VIGOR, CODIGO TR|BUTÁRIO MUNICIPAL E CODIGO DE 

POSTURAS MUNICIPAL. E CONCEDIDO ALvARA DE LICENÇA: PARA LOCALIzAçAO E FUNCIONAMENTO. 

  
_ Razão Social: - COMERCIAL SOARES s. MOTA LTDA- ME 

Nome Fantasia: COMERCIAL PATOSPEL 

Lçcalização: R.- CAVIUNA N°'200 Bairro: MORADA DO_ SOL 

CNPJICPF: 08..648.1B8›'0D01›90 

inscrição Estaduat: 
¡ lnscriçãa : 26279 Data üafedrnantozü7iü3f2oo7 

AtividadePñncipal: 46494D4-Comércio atacadista de móveis -e artigos de_ Calchoaría 

Atividadeü) Acessóriaü): 

463?10?-Comércio atacadista de Chocolates,Éonfeifoâàbalasàgmbons e semelhantes 
4537199-ComérCio atacadista espeçglizadfêlízr¡ outros produt ' 

4B41901~COmérciO atacadista de tecíãqâm_ __ 4  __ _ V __ P 

4641902›Comérc¡c atacaqàggiàde artig 521g cama, mçsa-g Íaárihó* u ' 

ñ 4641903-ComérCio atacadísIggéf-árgag s.dé“aTrIÍa“rfr_1hO   
4642TO1-COmérCio auíçfêgíâfã Êeífñiía sidàsureÀstuErr-'ão ace só_ à ' ' E2395; _nssçiggass e de segurança 
4ô4z7ü2-Comércio atãcadíêtàq -ñguii s e àcssgóriqlgaúara sp-nrqfís* Ag¡ ê 

4643501-ComércIo ataçÊÔiIÊig-gí' 'âlç Os ' 'A " 

âalimefàjçlos não éspeclñcados 'anterioymente  . '~   
 
     egufança_ do trabalho 

.. É.    z 

a 

::assaz-Camarao algfçzagígp_ 'afã É'. Ã' q' u' E'. 

464510 '1 -Comércio Iatacgamsâdê¡ 

            

 ¡nalas 'à aruííáozs Lçià"?      . *q - _ -_ -I _ 

. mentosa_ materiaisrparauso- __=  n 

-._- e amigos de ortopedia 

i o_   5-"" 

ABIIBOOZ-Comércio atacgdis , 

4647B01-Comércío .ataÊadista dgrarhgggããeíe 4 

4s47so2-ComercIo atacadlsfçáçíe livros. jqirznãiíàfõiltçàs   É_  
Horario de Funcionamento' _  _- ° Dáêaggrdo  a Legislação Vigente 

' Loca! e Data de Expedição ' “  vaudãaê: 31IõaIg'g1a ' 

Patos de Minas. 27 de Marçdde 2017..  
Observações ' 

TAxAs REFERENTES AO ALVARÁ-DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTOIQOW, DEVIDAMENTE QUITADAS 

ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENOUANTOATENDIIJAS As ExIGENCIAs DA 

LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA, DE POSTURAS. MEIO AMBIENTE E SANITÁRIA _MUNICIPAL VIGENTE. 

AIWW 

          

    -- ru mM   / .- ¡II-;ITLJTIZ 

J_ DERc-:I JOSE DA SILVA NAT ' LIA MOR IRA DE MAGALHÃES 
DIRETOR DE' RECEITA ATEN NTE * 

'f ESTE ALVARA DÊÍÊÊER COLOCADO EM LOCAÍÕE DESTAQUE À  
I n nAIuA n Inu-rn JI nnr-r-n-n-vu H1¡          

     
 PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSARÍAS APOS ENÇERRAMENTOS f" n "Hum “ñrnghrnl 'm7- ;aarIcIu nEaEGIsTRn ::mms Pessoas ::numas mm# -.',H"-.'ü,..*#\    à." @$333 '* 'j' Hãã: . &CAIR-II-  à* .. 



MUNICÍPIO DE IPATos DE MINAS 

secretaria Municipal de Finanças e Orçamento 
DIRETORIA DA RECEITA 

à ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO "Numernz 517 I 2m? 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EMS/IGOR, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO. OE 

POSTURAS MUNICIPAL, ECONOEDIDO ALVARA DE LICENÇA: PARA-LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

l Razão Social: ' COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME f 

I Nome Fantasia: COMERCJAL PATOSPEL í 

z Localização: R. CAVIUNA N” 200 Bairro: MORADA DO SOL _ › 

CNPJ/CPF: 08.548.188/0001-90 - 2-! 

Inscrição Estadual: 

inscrição : 26279 Data DeferimentmtW/GS/ZOO? 

.AtlvidadePrinc-ipal: 4'649404-C<JmárciO atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

Atividadem Acessórfats): 

.4649401-Comàrcio atacadista de equtpamentkgs ejetrifâs 'de usâpessoarz e doméstica 

'4649402-CDmérCíC atacadista de aparelhos ÉÍEtrOnJCOS de usÊÊessoafg-doméstlco 

4649403~Comércio atacadista de  7 _ __ 4 w   _ Sigma-ative? 

4649405-ComérOiO atacaqlítírde artig detapeçatia; persiapas-s   pág_  A_ _ 

       
  

             

4õ494üõ-cumércio atacaáíàftafglêfífüíslr srluminárlãs Éabaíüfes' l' É 14. 

4649407-COmérCiO atagàiisrã'”_e.riIí-ne' . Otis-L Ovpàffgas 1 

4649408-ComérciO atãgadigta .ç ma": tos Óãthigiengã  A ¡Oáãs e samipreciosas lapidadas 

pe Oagaídaêtaáâüco não especificados anterior 

É _ I 

4652400»COmé-rc¡O atgí ' O @cação 

4B61SOO-COmémÍO atacâfd ks e peças 

«Iseaooo-comércio atacggiisiãã-jr_  _ O É, 
marisco-Comércio atacadista dgímàqtía &rabo; u ~-~ a ag, - gícb-hospíxfalar; partes e peças 

4665õD0-Comércio átacadistgddÊ máq. e eOUÍÍSEIÊÍÉISO c  __ nes e pecfãí_ O ¡ 

Horário de Funcionamento _X :ii Úêtaçgrdo Com a Legislação Vigente ' 

Local e Data de Expedição '  " vaaidãtí: 31/6343313 _ 

Patos de Minas, 27 da Marçosde 2047 . ""' 

Observações 
TAXAS REFERENTES AO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO/mw. DEVIDAMENTE QUITAOAS 

i ALVARAOE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIOO ENQUANTO ATENDIDAS AS- ExICENcIAs OA 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE POSTURAS. MEIO AMBIENTE E SANITÁRIA MUNICIPAL VIGENTE. 

uçyauuewtx_   . " :X v 

(  1  É_ _  ¡MZJEIÍCUÍI! 21044  ;ALLEN j¡ / . 

_ DERCI .JOSÉ OA SILVA ATI-IAL MOREIRA OE MAGALHÃES I 

DIRETOR DE RECEITA TENO TE 

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE 
' PARA EVITAR DESPESAS DEsNECEssARIAs APOS ENCERRAMENTOS Og* "HOW" 'Tm' """'“ M"" " '“*^ “ ““'""'*' "" 

áwíâaq 
?ézafsàâg ?wwe . 



MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 

Secretaria Municipal de :Finanças e Orçamento 
DIRETORIA DA RECEITA 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO JNumero: 517 12017 - 

DEACORDO com A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE 

POSTURAS MUNICIPAL. E .CONCEDIDO ALvARA DE LICENÇA: PARA- LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

_Razão SociaI: ' COMERCIAL SOARES 8¡ MOTA LTDA - ME 

Nome Fantasia: COMERCIAL PATOSPEL 

Lacaüzação: R. CAVIUNA N” 200 Bairro: MORADA DO SOL 

CNPJICPF: 08.648.'IB8I0'001-90 

Inscrição Estadual: 

¡ Inscrição : 26279 Data Defarimentozm/OSJZOO? 

AtividadePrincipal: 464Q=4G4-Comérc1o atacadista de móveis e artigos de coIchoarãa 

Atividadets) Acessória'(s): 

46699U1-Comércio atacadista de bombas e câgmpresggres; paga e peças 

4659999-Comércio atacadista de 01.13.5515 máqTfÍIñas e eaíaipamàêãíos nãgàçespecíñcados anteriormente; partes e peças 

4671100-Comércic atacadista da maaegà _ 7 __  w _à * 

46729D0-.Cbmércio atacaqgsg-de terra ens jaferrramentas_  
4673700-Comércio atacaeIIãlzaíêiétarñateíial élátribo _ _I n 

4õ79õo3-comércic ataçagjstá ;I ' _ , espeIhos-é  
4B79699-ComércIo atâcadIêta 

4681BO5-Comércio   
46851Ó0-Comércio aggàauqqgglé 

          

-.m   
 4689302-Comérdo atacádjstakd Ibs _ 

àggspãgjaíizado  ' ÊÍIÍJIERCADO 

4693100~ComércIo atacam-sia _às _q 3? 
I. 4751202-Recarga de dãrlucho  e.  ,apta .q _í 

4930201 -Transporte rodoviárigjãé carga. gxcatóÍçÊíbdgIoà 

Horário de Funcionamento O  :Irbéfaçgrdo  a Legislação 'Vigente 

Local e Data de Expedição   " vaudãaê; 'awôsiggns 
Patos de Minas, 2-7 de Março :de 2017. 

         
 tam. DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS ig' r. _ _ 

os 514 ;Insumos agropecuános 
 

@fm - _rt 

*Ecs e mudar-frias, municipal 

Observações 

TAXAS REFERENTES AO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNGIONAMENTOI2017, DEVIDAMENTE QUITADAS I 

-N. i 
I 

I 

*a 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO. E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DA 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE POSTURAS, MEIO AMBIENTE E SANITARIA MUNICIPAL VIGENTE. 

MsQeIHIIIÍIÍ-¡mamñ   'E 

  
 

 : I I- ' 'L-!zstricaún 31-94¡ 

 DERCI JOSE DA SILVA NAT REIRA DE MAGALHÃES 
I 3' _ _ 

DIRETOR DE RECEITA _ATEND - 

E ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE _ _ 

PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÂRIAS APOS ENÇERRAMENTOS DA “- "s "'N;_É“VÉ¡¡'5” ';JggMQEgQEIIIoCQLÉMapegwgunwms DE IJGYAS- @um C 05,57% 
w.:.s«¡rs›uu4m»=n 42h24m¡ 

      . Í to _  .'”'ua?”_,›“;>-_-_,_ ",  
efíñãââãfà.§asz^a<àãss  



MUNICIPIO DE' PATOS DE MINAS 

Secretaría Municipal de Finanças e Orçamento 
DIRETORIA DA RECEITA 

_ALVARÀ- DE LIcENçA PARA LocALIzAçAo E FUNCIONAMENTO Lnumero: 517 12017 

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE 

POSTURAS MUNICIPAL, É CONCEDIOO ALVARÁ DE LICENÇA: PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

Razão Social: ' COMERCIAL SOARES a. MOTA LTDA - ME 

¡ Nome Fantasia: COMERCIAL PATOSPEL 

Localização: R. .CAVIUNA N° 200 Bairro: MORADA DO. SOL 

CNPJ/CPF: 08.648.188/0001-90 

Inscrição Estadual: 

Inscrição : 26279 Data DBTSIÊMQHIDJDTÍÚÉÊÍZÚOT 

AtividadePrincipalz 4ô49404-Comárcio alaçadista de móveis e artigosde ooichoaria 

Atividades) Acessóríaü): 

4930204.-Trans_poI-Le rodoviário de mudanças*  à; 

8130300-Atividades paisagisticas   h  ;v 

8219901-Fotocópias I . _ ' ._ _ 

951180G-Reparação evmqnrggàñção de ?computadores e De ê ' _ 9219311' 'i5 ncos 

 _ 

  

Horário de Funcionamento _ De acoTÊIo coFrIIawLegislação Vigente 
Local e Data de Expedição  Validade: 31I03l2018 

Patos de Minas, 27 de Março de 2017 . 

Observações 
' TAXAS REFERENTES AO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTOI2017, DEVIDAMENTE QUITADAS 

f ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS As ExToENcIÁs DA E 

LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA, DE POSTURAS. MEIO AMBIENTE E SANITARIA MUNICIPAL VIGENTE. - 

II-«IITWIIWWIM ' 'I 

_  _ ' naum"" ?WM  
:É  É  É 

I 'à g ¡ I _ ._ :u- ' 

" . »Mw . DERCI JOSÉ DA SILVA N THÁLIA OREIRÀ DE MAGALHÃES 

DIRETOR DE RECEITA AT DEN' 

. ESTE ALVARA DEVE SERÇOLOCA -r^ "' ' ^" ;Jçqfí .- 
*-. PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÀRIAS" APOS ENCERRAMENTO '   E     

i “T0 
 41” N.?  ;É 

“Tm . 

d?  
S3. , 
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Ut 
Ow ÍTem 

HP Designjet T120 ePrinter series 
uma impressora de 61 centímetros (Ztlpol) fácil de usar, conectada à Web 

Melhor custemheneiícío imprima praticamente de qualquer lugar 
- Duas impressoras em uma. imprima desde o tamanho A4 até - Use seu tablet ou smartphone Applea ou Android” para imprimir 

o tamanho Ai .Utilize a bandeja para folhas formato A3+ ou a praticamente de qualquer lugar? 

alimentação frontal para rolos de mídia 61 cm (24 pol) de largura.. . . . _ . E . , . - Acesse e imprima projetos quando estiver longe do escritorio, ñ - Instale sua impressora onde for mais conveniente e trabalhe onde usando o HP Designjet ePrint & Share”. 

desear, ra as 'a conexao Wi-Fi". , . . 
J g Ç ' - Salve copias de seu trabalho automaticamente para a nuvem ao 

- Assuma o controle de seus trabalhos de impressao ao fazer a imprimir usando o HP Designjet ePrint à Share? 

plotagem em seu próprio escritório. economizando tempo e díüheko - Envie projetos por e-rnall para sua HP Designjet Ti 2D ePrinter e 

imprima. graças aos recursos de conexão via Web”. 

- Experimente excelente qualidade de impressão e alta produtividade 
com tintas originais da HP e cabeças de impressão de longa _ _ N 

duração. Para obter mars anlformaçoes, acesse: 
. . www.h .com/bd o Desl netTiZD Eompaeta e facil de usar p g Í g j 

- Encaixe facilmente esta impressora - a menor em sua categoria - 
onde precisar em seu escritório. 

D HP Designjet ePrint S: Share permite que você imprima em sua HP 

Designjet ePrinter a partir de um tablet ou smartphone Apple** ou 

Android”. ajudando você a fazer o trabalho mesmo quando estiver 

- A tela de~4,3" sensivel ao toque_ intuitiva e em cores, simplifica a longe do Esmtónotr hp_Comjgügeañntandshare 

navegaçao e a impressão. 

' Complete SEU trabalho di' marie"? rápida E 5755553: graças às ("I f: desempenrio :Ia conexão sem ño esta associado ao ambiente fisico e a distância do :rante de acessa. e 

visualizações de impressão reais a partir do driver. Wit' "Cô-'iiífitadü dwômetüüstüssi?” õt-Vaí» 
i2 Requer uma conta H" 'ef ePrint 9. Share. conexão de inte       (amarrado à Internet ar o aplicativo movel i-:P Desiga-.ie . . 

SÍIÍVO :topic-Q iDS ou treta** compativel e conexão à inlemer 
aplicados O tempo de impressão pode variar_ Para obter mais informações. acesse 

hgxmmíenlepi Entaizdshare. 



q Midia 

d Acústica 

HP Designíet 112o ePr¡nter series 

Especificações técnicas 
informações sobre pedidos 

impressão Desenhos de 'i0 slpagina em A1 fD, 40 impressões em A1 !D por hora 

linha” 

imagens_ Rápido: 22,4 m”r'h (241 pés/fit) em midia revestida 
coloridas-i Melhor: 2,3 mzíh (25 pesiíhi em midia brilhante 

Resoiução de Ate'1.200 x1.200 dpi otimizados com entrada de 600 x 

impressão 600 dpi, com o recurso de otimização para papel fotográfico 

selecionado 

orlargens (siipx Rolo: 5 x 5 x 5 x 5  (0,2 x02 x02 ir 0.2 
inf. x esq. xdir.) Folha: S x1? x 5 x 5 mm(0.2 x 0.67 ›< 0,2 x 

pol.) 
0,2 poi.) 

Tecnologia _lato de trinta térmica HP 

Tipos de tinra Tinta com base em corantes (C, M. Y) e pigmentos (K) 

Gotas de tinta 5.5 p( (C. M, V); 1 2 pl (K) 

Cabeças de 'I (C, M. V, K) 

impressão 

Precisão das +."~ 01%* 
linhas 

Largura mínima 0,04 mm ((10016 pel.) (HP-GJZ ativo) 

:latinha 

Largura minima 0,07 mm (00023 pol.) (i90IiEC13650:2001iE))“ 

garantida da 
linha 

Alimentação por foiha; alimentação por rolo; bandeja de 
entrada; cortador automatico 

ivianuseio 

Peso 60 a 280 gfm? (alimentação por rolofrrianual): 60 a 

220 glm¡ (bandeta de entrada) 

Produto CDBQlA HP Designjet 1120 ePrâriler de 61 cm (Z-'ipolt 

Acessorios B3035A Suporte para HP Designjet Tt 20 do 61 cm (24nol) 

B3036A Eixo para HP Designiei T120fT520 de 6 1 cm (24550)) 

Cab. de impr. C1G10A Kit de substituição da cabeça de impressão HP 711 Designjet 

origírialda HP 

Cartuchos de CZi ESA 

tinta originais 

Cartucho preto HP ?t1 oe 38 m( 

da Hp CZ130A Cartucho ciano i-iP 711 :le 29 ml 

Q1311! Cartucho magenta HP ?i1 de 29 mt 

CZIHBA Cartucho amarelo HP ?11 de 29 ml 

C2133A Cartucho preto HP 'ii 1 de 80 ml 

CZTBQA Cartucho corro HP 711 de 29 rn¡ (5 unidades) 

CZ135A Cartucho image-rita HP 711 de 29 ml (E unidades) 

CZ136A Cartucho amareto i-tP 711 de 29 m( (3 unidades) 

Materialde Anima da Norte PaoelI-(Ptiararato de tiirta izirancr) 
' " ' i7_ _ i ' . --¡-'-. ¡.':3f(> 
152255200 “m” 'triste Leiria Êi"r'§ÍÍ~ÍãÊi*§sÍ$°rÍiÊfÊã(fish ter 

d .  95 C6035A Europa, Asia 
C50¡ 95 Papel revestido HP (certificado pelo PEFCWT" *k* “° 61 0 rnrri x 

45,7 rn (24 pol. x 150 pes) 

(602% Papel revestido pesado HP (certificado pelo PEFC'“)“" M** 

610 mm x 30,5 m (24 pot. x 100 pés) 

(Bam Papel fotográfico acetinado HP Premium (certitiríado ¡Jeici FEET* 

610 mm x15.? m (24 pol. x S0 pes) 

Tamanho folhas de 210 a 610 mm (5,3 a 24 pol) de largura; rolos de 
279 a 5m mm (1 1 a 34 9°”  sistema de iiripressão i ' 

Espessura me 1 1,8 rrrilésirnos de polegada ¡¡~,~¡¡3¡.¡¡S5¡;¡~_«, e ,r 

Memória 256 ME- 

Eonexão interfaces Fast Ethernet (1 OOBase-T), certificada para USB 2.0 rte alta 

(padrão) velocidade. 'Ni-Fi 

Linguagens Cie HP PCL 3 GUl, JPEG 

impr. (padrão) 

ãáiãñíãos¡ “river Hp Pa 3 GU' wa ('13: Os X e w(nd°"”5a Serviço e U1 V955 Suporte HP no local no proximo dia útil, por 3 anos 
suporte Dimensões impressora ser x 53o x 23s mm (38,9 x 20,9 X112 poi.) U1W29E Suporte HP no toca! em 4 horas. i 3x5. nor 3 anos 

u x p x a) Embõíêgêm 1-14) X 520 X 4) 5 01011443 K 24.4 515-3 PDL) U IWMPE Suporte HP de pos-garantia com servico no local no próximo 

Peso Impressora 25,5 kg (56,2 to) j dia Úm' 9°” an” 

Embalagem 30 lcg (66,1 (b) UGFrOOPE Suporte HP de posgarantía no local em 4 (toras, “r3x5. por 1 ano 

0 que vem ria HF Design§etT120 ePrinter, cabeça de impressao, cartuchos de tinta para 
caixa uso inicial, guia de referência rapida, poster de instalação. software de 

iniciaiizaçao. cabo de alimentação 

Temperatura de operação: 5 a 40°C (41 a l049F) 

Temperatura em armazenamento: -25 a 559C (-13 a 1319?) 

Umidade em operação' 20 a 80% de UR 

Pressão sonora: 4B (1801.) (ativa): < 16 UMA) (em espera) 

Potencia sonora; 6,5 BW (ativa): < 3.4 Bia) (em Estreia) 

Variações 
ambientais 

Consumo de < 35 watts (imprimindo), < 4,5 watts (economia de energia). 

energia s 0,3 watts (em espera) 
Tensão de entrada (variação automática) de 100 até 2-10 VAC (rí- 10%). 

50/60 H: l+r'- 3Hz). maximo de !,200 mA 

Certificação Segurança EUA e Canadá (certil-.cado por CSA). LEE (compatível com LVD 

e ãN60950-1), Rússia (GGST). Singapura (PSB). China (CCC). 

Mexico (NVCE) 

Etetromagnetica Compatível com requerimentos da Classe B, incluindo: EUA 

(Normas da FCC), Canada (ICES), UE (Diretivas EMCIRSÃTE). 
Austrália (ACrVlA), Nova Zelândia (HSM), China (CCC), Japão 
(VCCI): certificada como um produto da Classe A: Coreia 

(KCC) 

Ambientes( Energy Star. VJEEE, EU Rol-IS, REACi-l, EuP, FEMP 

Garantia Garantia limitada de hardware de um ano 

 

(3 Tempo oe intpressào maànêrü. impresso no hiodo Rápido em :rapel comum. 

(4 leznpo de impressão mecanica. 
(5 410.196 do comprimento de vetor &Speciñraéci ou 41-0.? mm (o que tor maior) a 23°C (73417). 507609-3 

de umidade reialíva. em materiaí de impressão EIAO rir:- mudo de impressão Hetlior oi; Norma¡ com hlme 

fosco HF! 

(E Medida em filme fosco HP. 

Código de licença da marca comercàa( FSCP-CG": 754] do FSC”, corisuãte faco-Hj, Codigo de licença da 

marco Comercio! PEFCWZQ-Ji -1 9B do PEFC”. consuma pe-'c.orr,r. 

(El Pode ser reciclado atraves de programas de reciclagem disponiveis. 

-.r 

  Para otiier mai, OITTBÇÕES, a _ : 

www.hpcom/brlgoiüesignjetii 20 

(O Copyrigtr( 2012 Hewlett-Packard Development Company, LP. As EHÍOIWBÇÕES 

contidas neste dociznrerilo estão sujeitas a alterações sem aviso. As riinicas 

garantias para os produtos e serviços da 'rlP são as estahetecidas nas declarações 

de garantia expressa true acompanham reis produtos e serviços. Nada aqui 

contido deve ser interpretado corno constituindo urna garantia adicional. A HP não 

sera responsável por omissões. erros técnicos ou erros editoriais rontrccs neste 

documento. ENERGY ãiAz-“r e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos 

EUA. Vriíndows é rnarca registrada oa Microsoft Corporation rios EUA. 

4AA4~ l EBGPYL, iu(h0 de 2012 

 

  
CERTIFIED  Í 

'ã Universal  



Proíissional 

at your side 



Veiocidade de Impressão (máxima) 

Resolução de impressão (máximaV 

'Pretormóoo nàpuo): :Até 35 ppm 

Coloridoftlyiodo Rápido): _Até 2? ppm 
Preto [ISO/IEC 14734): Ate' 22 ::pm 

Colorido (ISOFEC 24734): Até 20 ppm 

Até E009 K 1200 dp¡ 

Capacidade de impressão Dupiex 

Capacidade de Impressão sem Borda** 

Capacidade da Entrada de Papel (máxima) 

Sim (até tamanho A3) 

Sim (até :amanha A3) 

Até 500 folhas (2504-250), mais 1 folha peia entrada 

de alimentação manual 

Alimentador Automático de Documentos 

Interfaces Padrão' 

Velocidade de Cópia (máxima) 

Resolução de Cópia (máxima) 

Reduçãolnmpiiação de cópia 

Opções de Cópia 

Tipo de Scanner 

Tamanho do Vidro do Scanner 

Resolução de Digitalização (máxima) 

Ate 35 páginas 

USB, Ethernet, Wireless (50241 blg/n), Wi-Fi Direct" 

Preto (5011824735): 12 ppm 
Colorido (ISO/IEC 24135): 9 ppm 

Até 1200 x 2400 dpi 

Sim, 25% -40096 

Empilhadas, ordenadas, N em 1, identidades (RG). 

Ajustar 'a Página, Livros, Papel Fino, Marca d'água, 

Remoção da Cor de Fundo, Pôster 

Ctãcom ADF 

Tamanho A3 

Óptica: 2400;( 240Ddpi [rnesa), 240m: 120o dpi (ADF) 

Enterpoiada: 39200 x 19200 dpi 

Fax Modem 33.6 Kbps 

Memória para Páginas de Fax (máxima) Ate' 200 Página? 

Posições para Discagem abreviada 100 x 1 

Ca paridade PC-Fax¡ 

Conectividade Web¡ 

Sistemas Operacionais Compatíveis' 

Compatibilidade corn Dispositivos Móveis' 

Sim (somente preto/branco] 

FACEBOOK”, PICASA Web Albums”, FLICKR", 

GOOGLE DRIVE”, EVERNDTE', DROPEUX, BOX, 

SKYDRIVE', Aplicativos em Nuvem° da Brother” 

PC: Windows” B, Windows' 7, Windows Vista”, 
windows° XP Home, Windows” XP Professional, 

Windows Server” 2003, Windows Server' 2003 R2, 

Windows Server' 2008, Windows Server' 2008 R2, 

Windows Server* 2012 
MAC: OSX V1D.6,X, 10.71, 10.83( 

AirPrintm, Google Cioud Print", Brother” iPrintSrSCBn, 

Wi-Fi Direct" 8¡ Canada Workpiace 

pacto. . 

-' - Flexrbrtrdade no manuseio dopapei com bandeja dupla de papel com 

Ícapacidaitie total de 500 folhas. Também possuí entrada de alimentação 

manuaide folha única. _ 

- Display Touchscreen de 2,7" com TouchParreI de fácil uso. 0 TouchPaneI 

mostra apenas as teclas que você precisa. 

- Impressão wireless do dispositivo móvel viai: AirPrãnW', Brother” 

iPrintsrscan, Google Cloud Print” e interface WiFi Direct”. 

- Os Aplicativos em Nuvem° da Brother permitem capturar e converter 

documentos ¡mpressosdiretamente de sua máquina. 

0 Rede wãreIessiS02.11b/g/n)ou Ethernet [com fio) de fácil configuração. 

- Impressões em alta velocidade: 

- até 35 ppm preto e 27 ppm colorido (modo rápido?” 

v até 22 ppm preto e 20 ppm colorido (padrão ISO? 

0 inovadora Tecnoiogia de Impressão Landscape que abastece e alimenta 

os papéis na orientação paisagem para menor ocupação de espaço fisico. 

- 1 ano de garantia limitada e suporte telefônico durante a vida útil de seu 

aparelho. 

Suprimentos e Acessóriosü 

cartucho de Tinta Preto de UItrarrerrdir-rrento 

Luma** (aprox. 2.400 páginas)-  
Lcmsc cartucho de Trnto Dano de Ultrarreudrmentoíaprox.1.200 páginas* 

LCIDSM Cartucho de Tinta Magenta do Ultrarrendimento (aprox. 1.200 páginasY 

LC105Y Cartucho de Tinta Amarelo de Ultrarrondrmento (aprox. 1.200 págmssi' 

LC1U3BI( Cartucho oe Tinta Preto de Alto Rendimento (aprox. E00 páginasV 

LC1G3C Cartucho de Tenta Cãaoo de .Mto Rendimento (aprox. 600 páginasl* 

LC103M Cartucho de lima Magenta de Alto Rendimento (aprox. em) páginas# 

LC103Y Cartucho de Tinta Amarelo de Alto Rendrmentoiaprox. SUD págínasP 

' A veiocioaoa r mlmpreslão ornmooo rñpldmsmiiotempo para concluir a plrmoim página 
e deoenoodoorversos lamas. Avekxidooa de impressão ISO oosaiasona ISOIIEC 24134. Para mala 

Irrlorrnaooa sobre n metodologia do velocidade ou Impressão, consulta www orotnewsncamfprintspooo. 

' As resoluções estão [stones na veakaiyunm .a horizontal. 

- Inrpnooooo sem BorooIr-olspunlwipn inprussiio auphx 

tcabm ninincltlsos. 
u Raquel corrimão oommrareda vdiroiess. comuna wmomihancom brpira mas daremos. dlspurúbiidade 

o oorrparibildade oom oisposiliuos moveis_ 
Asomarrto preto e branco. com base no tesIalTU-T Gm¡ No. 1 em resolução pareceram eoInpressBomAP. 

o Roqueraqusição edit-Juno. ' Ramlmo aproaamaoooa página¡ de acordo :un ISGIEC 2â711.Par¡ mai: rncurmaçsas nobre 

nerrdlmorriodo pagina. cunlull¡ wo-wmmurartmovpogayinlo. 
1: comuna os lbqursihoa oo slalma um www-,oromar.comor. 

Garantia 

Qualificado pela ENERGY STAR” 

 
Tmbdhamololwlardopoaum 

rrroioom' nr 
wmutuctnmanzuoom Crmrut-I-n-  

1 ano de Garantia Limitada 

Sim 

 
Todasas m A ' 4 ' são No suas 

 
CERTIFÍED 

!eai do carater!! lnizialseiádl ¡nroxlmxialmnla 65% do cartucho dimposlçà) sine LC103. 

devido eo prnassoda inicialização do selar-no :Iotinla 
a Requarounaxão como Internet Censura MwLhmirlehmmhl para mais detales. 

' Erwin da Pra-Farc somanropara touárros Mac". 
* Roquurwnoraocoma imemll e uma coma nosemçodesejadn Cnnsrlle wwwhrolllencü .orpara mai: 

dalaihos. ' Corn base em :rodeios conmrronlzs da dossoJato oe tinta oom um preço estimado oo morros os usam. 
Doom oompohiivns nominal:: a partir do sites dos Iaomozrlose fontes de teremos ligados oosehrta 
partir no Iuvoreio 632013). Para mois sobre a metodologia os velocidade do impressão. 

oonsuho wnrnhmrhar-uaooonvuriruspeeo. 

 
Mndows. Windows Server. windows vrsm e o logotipo do vaindws a são marcas cm-raomroas ou marcas !Pgâlrarías da Microsoft Corucmtàan nos E stados Unidos 

e/or.; em muros paises. Moo eo logotipo Ma: são marcas comerciais grupos: inc. ArrPrMrW e r: logotipo Air-Print são marcas :omemíais tia .Apoie Ino. FLICKP o ::mo marco registrar:: da Yahoo.) Inc. SJryDnve é uma mnrca regrstroda da nr-crosofr Corp nos 

agruras unidos e/ou em outros paises, Google Drive. Picasa e Googre mova Print ado marcas oomcrdsis da Gong-Fern:: 0 uso :Fossa: ma 

comem-aro¡ Erenaore Corporation e usada sob uma Jioenoa. rGtÍiS as outras marcas mencionadas aqui Denenoam a seus respectivos .DTD 

mas comerciais caio sirjerroa Permissões ::o Boogie. Canadoe' marca Comerciales cortado AG, EVERNOTE* é marca 

primários. Toda¡ as ESPBCIÍÍOSÇÕES estão sureiras à alteração sm awso prévio. 
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Do Brasi¡ 

HE 

Averitas é a nova empresa de 

gerenciamento da informação derivada da  Symantec. Averitas busca garantir que a 

informação funcione para eegócios, 

tornando-a visíve¡ e gerencâável. 

Abaixo apresentamos alguns fatos sobre a nova empresa: 

o Líder Globaê em backup 

- Applâance de backup de mais rápido crescimento no mercado 

ñ ° NetBackup app1§ance:36% share 

«- Proàeção on-premâse e na nuvem 

° Visibilidade, gerenciamento e controle da informação 

9 Legado e expertise heterogênias 

a 75% cia Fortune 50063 

° Backup, Archiving, eDêscovery, Storage, Avaíiabiiêty 

Os softwares da Veritas podem ser 

agrupados princâpaimente em 

cinco categorias principais: 
Backup, eDiscovery, Archiving, DEh-¡butmn 
Storage e Availability. A Acorp do Partner 

Brasiâ e um parceiro de "  '  "  f¡ distribuição da Veritas e recebeu uma premiação como Partner of the Year em 2015 

para a linha. 

hitp:liacorp.cotn.brlveritasl 1i2  
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THE VÍDEO YOU ARE TRYÊNG TO 
WATCH ES CURRENTLY üNÂVAãL/ÊXBLE. 

'W 

Backup e Recovery 
Backup Exec l DLO i System Recovery Netbackup l Appliance OpsCenter Analytics 

Business Continuity 
Cluster Disaster Recovery and Advisor Application HA Fiie Repticator Replicator 

Option 

'W 

Archiving 
Enterprise Vauit Enterprise Vaultcloud 

hnpílacorpxzom .brfveritasl 



2017-5-10 SND Distribuidora de Informatica, Componentes. Notebooks, Games, Cloud. ESD, Nuvem, CSP - 021-10554 

vazadas'. $Pifrij 2187-840!) Rá 521; áÚGZ-SBS? 

90H15 categarias › ' ““'“G"'“'“" "”' "U" 
.a 

  
 

 
Í ?Roouros 0mm do i _ , . Carrênízc 

ma  Pesquisar na loja ÍÊÊBTVEÇOS m.; Rama), : I ' ' i 

Ílgiíugjig) ¡Tlítlitl 7' 92140554 

; _Siaecriaalüiferivleriu  1   lázüNAds Componentes 

3 5379495 ima¡  Egaãba cgme cnmizrgir g Qgnhag-a as forma$ ::e [):_a__3_p_1_g1ân!Q 

BNDES ' ãü M' - -r ~: -- . ~ . . ;c 5 (AJ ardem e P . 's Fm( o (mm am em W m *m '  Ç i " &Fesãüilããwwmmâàmü 
em 

Componentes 

a - -- ofiíce nome and 

; . _ \eàêxsme § business 2015 
g Compuàadores  ã downãnad 

És. ' É ' .. ._ 
- ,Jima  Standard 2Gi6 

.xo-mes  
* lmpressãoàlinagern  d j MÍnÍF-"C   Networking 

_ PC Gamer   
PC Gamer '  Ryzen_Mb 

Para obter informações estoque e 
preços clique aqui 

Fabricante'. Microsoft 
ç PartNLImherL021-1D554 

 Serviciores 
a Som-rare 

' Sofivrare FPP 

5 somam OEM   Tv, Monitores B. Projelaras  Top Produins SND _ 

fa) ESQUQÚÉ 51mm? Q  besCriçãD O-.Juiãêir 

fdicrosoft Office Standard 2616 

Licença ?erpéiua do Mícrosnfl Dmae Professional Plus 2016. Aplacativos no desktop (Milani. Excei. PowerPoint, (ÊLIÊÍOOF: EineNotc, 

Paihllsner). 

Aumente a pnmulividade da sua cumpri-asa com r.- pacoln 07m: Siandarsi 2016, um conjunta de Yerramenlas que lhe proparuicna 

produtivkiatje na seu dlz-i-zi-diza de “trabalho, 

Tenha mais Prcduiividzade  Office standard 2616 fumaça um conjunto abrangente de ferramentas para a pruclu” ' :me iridividuai, incluir-mio as lerrarrle  que 
você precisa para criar excelentes ducumenlea, planilhas e apresentações deforma rápida e ãaclimezita gerenciar eArr-.aíl. OÊEECE 

Sâandará 2035 é ótimo para você. 

Tenha uma suite de .rabaiho ÔÉSECO para controlar as ñnanças, inventário, analise de dados para iusighE de negócios. criar 

apresentações_ material de marketing e vendas. 

Necessidade de se comunicar com outras passa-eis dentro e fora da sara organização e rasirear camisetas de negócêos. 

Adquira um conjunto de mesa de érabalho de alia capacidade a um preço acessíveê. 

Ferramentas 

lvlãcrostit¡ Ward 
Microsoft Excel 
?l-'Iicrtzscrñ PcwerPoini 
Microsoft Ou licor. 
iuiícransnfl OneNole 
Microsoft Publisher 

Para maês informações entre em cana-nc com nosso time :la especialistas em 0PEN:open@snd.cam.br 

http:lIiivww.snd.com.brl021-10554 113 ;t3 



Microsoft FQC-09478 - Licença por hardware Open Microsoft Windows 10 
Professional Full WinPro Sngl OLP Legalization Get Genuine Solution [GGSL 
Permite downgrade para Windows 7, 8.1. Substitui FQC~O8147 (FQC09478) 

 
 

 Solicite uma E Cartoes de Fature em 28  Compra Í Nota fiscai  colação ê  crédito dias  segura É 3 eletrônica  item origiral Frete gratis  
ê lacrado  

:Software - :Lisiane üperaeêorxai Micyüãüftí  
rosofâ Wtoaiowrs lt) 

 

Itapema por ?x rowere i3 eu* ?ati-o 

 l. hardware ones-mass:: Willsàwis :a É  
Professional m¡ 'wãiwPmsogíbtFtagç-.tizaücnüet _V g  

Auttaorixeü Education 
um”  &ieeetíer _ WW  

Solicite uma cotação  
Este produto é vendido somente com cotação prévia. Clique no botão 

rx, e acima para solicitada automatêoamentet 

Vendas e cotações somente para pessoa juridica. Cadastre-se primeiro 

 
Opcionais... ¡Xprovszeí ::e lstrnbéstxm l Frete e prazo de saanirragza... 

I 

indique o produto Espeoiíioações 
i 

 
Licença por hardware Open Microsoft Windows 10 Pro (FQC-09478) 4 

hltpnlfwwwm¡crosafacom.brffqc-O947BJicenca-por-hardvirare-open-microsoñ-windws-10-pro.npn.html 112 ' Çf 



3 Riscos Reais (e l e Jurídico) em continuar a usar o Windows XP 

Confira o novo logotipo da Microsoft! 

Licença por hardware Open Microsoft 
Windows 10 Pro 
Windows 10 
É o Windows que você conhece. só que ainda melhor 

Familiar e melhor do que nunca 

O Windows 'E0 é familiar e fácil de usar, muito parecido com o Windows 7, incluindo o menu iniciar. 
Ele é inicializado e retomado com rapidez, tem mais segurança interna para garantir a segurança e 

foi projetado para funcionar com o software e o hardware que você já tem. 

Processador Minimo: 1.0GHz 
Memória Mínima: l GB 
Espaço em Disco Minimo: 1,163 
Para: desktop 

Este produto está em PROMOÇÃO! 

- FATURAMENTO 28 DIAS para pessoas jurídicas de direito privado 

Regras resumidas para compra de OPEN (Licenças eletrônicas): 

Minimo de compra inicial de 5 licenças eletrônicas (pode ser um mix de licenças diferentes); 
compras subsequentes podem ser unitárãas, até 2 anos após o contrato. Licença emitida somente 
para pessoas jurídicas usuárias finais (é permitida a compra para revenda, necessário enviar 
dados do cliente para quem se destina a licença) (Educacionais. somente com registro no 
MEC. Consulte as condições). Prazo de entrega da licença: Ate 72h úteis após a aprovação de 
crédito. O que você recebe: Apenas a Nota Fiscal e um e-maii, sem timbre, com o número do 
contrato e instruções para download do software, se aplicável. Importante: A licença só pode ser 
ativada com o mesmo e-mail usado durante a compra. Se desejar também a midia original de Á  instalação, a mesma pode ser solicitada pato cliente no Atendimento Microsoft, após o recebimento 
do contrato, sem custo algum, e leva de 5 a 10 dias úteis para ser entregue. 

Regras completas e link para download em: wtvwmicrosafecom.brllicenciamentomsasp 

httpuwirwwmicrosafe.com.brlfqc-09476Jicenca-por-hardiuare-open-microsoñ-windownrs-10-pro.npn.html 2/2 _ Ç!) 
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Microsoft R18-05121 - Licença perpétua Open Microsoft Windows Server 
2016 CAL WinSvrCAL SNGL OLP NL Device CAL (Substitui 2012 R18- 
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Pronta entrega 

mrgsgm w e w 
Authortzead 22611031599  _W 

W WWW w Resetíar_ m 

Solicite uma cotação  
Este produto é vendido somente com cotação prévia. Clique no botão 
acima para soiicitá-ia automaticamente? 

Vendas e cotações somente para pessoa juridica. Cadastre-se primeiro 

Froãe e preza:: de êariãregza . 

 
;Kprox-'eêêe âzaêfnízasâzn... O;>cior1aís.,, 

à 

É indique o produto Especàíicações 

 
Licença perpétua Open Microsoft Windows Server 2016 CAL (R18-05121) 

httpszllwwwmicrosafecom.hrfr18-051Zu¡cenca-perpetua-operrmicrosoñ-windows-server-2016-ca1.npn.htmI 
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z 3 Riscos Reais (e 1 e Jurídico) em continuar a usar o Windows XP 

Licenciamento Windows Server 2012 expiicado 

Folheto explicativo 

Confira o novo logotipo da Microsoft! 

Licença perpétua Open Microsoft 
Windows Server 2016 CAL 
Windows Server CAL 2016 WinSvrCAL 
SNGL OLP NL Device CAL 

W g Windows Server CAL WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL. DvcCAL 

Este produto está em PROMOÇÃO! 

- FATURAMENTO 28 DIAS para pessoas jurídicas de direito privado 

Regras resumidas para compra de OPEN (Licenças eletrônicas): 

Minimo de compra inicial de 5 licenças eletrônicas (pode ser um rnix de licenças diferentes); 
compras subsequentes podem ser unitárias, até 2 anos após o contrato. Licença emitida somente 
para pessoas jurídicas usuárias finais (é permitida a compra para revenda, necessário enviar 
dados do cliente para quem se destina a licença) (Educacionais, somente com registro no 
MEC. Consulte as condições). Prazo de entrega da licença: Até 72h úteis apos a aprovação de 
crédito. O que você recebe: Apenas a Nota Fiscal e um e-mail, sem timbre, com o número do 
contrato e instruções para download do software, se aplicável. importante: A licença só pode ser 
ativada com o mesmo e-mail usado durante a compra. Se desejar também a midia original de 
instalação, a mesma pode ser solicitada pelo cliente no Atendimento Microsoft, após o recebimento 
do contrato, sem custo algum, e leva de 5 a 10 dias úteis para ser entregue. 

Regras completas e link para download em: wvvw.microsafe.com.brllicenciamentomsasp 

htlpsJ/wwwmicrosaftscom.brIr18-05121_|icenca-perpetua-opemnicrosoft-windows-server-ZolS-caLnpnhtmI 2¡2 Ç¡ 
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Data de Emissão: 08-05-2017 

Validade Até: 12-05-201 7 

Telefone :(34)3525-5532 (34)5535-5555 

COMERCIALSOARES & MOTA LTDA 

Murilo Soares Mota Soares Mota 
Proposta para : 

Responsável : 

E-mail I adm@soare5mota.com.br 

- Proposta 2014-6315 

 
1 1.00 Projeto Espacial Rack 

Desm. 24U x 800mm x 1000mm 

Padrão 19" 
Porta frontal, lateral e traseira perfurado tipo moeda. 

Sensor de temperatura em LED. 

Cor preta RAL 9004 

2 2,00 Guia Cabo Vertioai 24U 
Fixadas na pane 1ronla1 do Rack 

3 2.00 Pino de Atorramemo 

4 1,00 Kit Rodízio com 4 rodas 
Confeccionado em aço e poliuretano. 
Possui 02 rodas com travas a G2 sem travas. 

5 1,00 Kit do Ventilação com 4 ventiladores 

B 2.00 Régua com 12 posições 20AMP 
Régua de tomada para Rack 19' 

T 5,00 Kit Porca Gaiola - 10 unidades 

Rua Tamandare' n° 976 - Ribeirão Preto - SP - Fone: (16) 3612-1110 



Accssárâos Racãc 

Bandeja Fixa Frontal-IU c 2U BandqiaMóvcl-IU Bandeja Fixa 4Pt Vcnrilada »IU 

¡Jaãmhnnxaué IUQOVHn ::Mamma :nte !Oüüawn 

Patch Panel Patch (Im-d Guia Cabo HorizontaLlU c 2U 

Cmu mm¡ e 151m1!  
EATS a CA 76 

Frente Falsa -HJ @ZU Porca Gaiola Kiui°dizí° com 4 “M135 

Kama-mm¡ áücanwuuas. ' c-¡uluwíts 

BanGejaTFTVKVM para Rack de 1 SV-!U 
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Rua Tamandaré n° 976 - Ribeirão Preto - SP - Fone: (16) 3612-1110 



Rack Desmontzível com Porta 'Frontal em Acrílico Fumê 

- Fxicilidrulc cictraxzsguwüc comrcáíuçãodcct:sro1.7a1':1 CIM-fin") (Piva.: :n:1í:,b:'-.ratn_›. 

- u: rrzesrrra estruãurae. dc Rack, I1(\SS¡*JÉEÉÉL\Ê cxpançâc: ;vaza-a íüéãis WS]ifílíllí'âí|íííñk¡ül'i 

iníiízzridã* em 4'7l3a1::s: um Eã3Ç¡'í)n':¡'¡1. 

- VcrsaíiÊíd:-1<.ia' na . nicquag'ãn ao csraçe» du 119355110 HRHZHÊS \ÍC :Éãñdã HCCFSI.) ::i-mo 
saias romvrcíms ("ítlü cíuvzzníawres de ía' ' ' 

 

 amam* ' uma' u 

P::ciri¡=,: i9" Cores ?mir-ão : !Wma?Éiuggxncññr .a  ?És-ck F5# 

final. Sam Ser' 

Opções de Profurziglaxdes : 

-”+?(§§1¡1n, Síílznrn, ffíísmm_ 77üanm. 3796111511. Würuzn a! 39702111:: 

ãêzeczx FEE-SH Dessa). 4413 X 

17mm) de envio: de 5 a Êããdias iltc-LS. 

"0BS: Clonsuilc 1105350 csloquc para prodizânsn pronía entrrsgau. 

DESCRIÇBÂO DO PRUIJU T O  
Qteaêdm Frontal Nfrascirc sraldada em açü Sã?, iciflüalc 1,5:: .ÉJÍJ-mn) (ÊU esprsszam.  

   
Ill   -tum n: ra base. para pass-agent uãc saibas. 

'ças gama guiar »rabos cm ;unhas a !mz-raia ígiàiãts vcnícaís). I 
?Q1185 Frvnlal em rtcríízcn) turnê. 

Periüsí.ateraisaelraseêra ccmaletasdcvcntilação.  Lengm . ;s cursfcccioaeadzts em aço SAE IIIQEMÉL* 3 ,S a 211mm  espessura, 

'fezzêyereparado _para rttcebizncnât) do Ki? Llc vçzntikíçãnw com il?, f a.: !ílá na¡  *ccnsihadarrcts. 

(iam Ki: do suniilação com 32 ventiladores. 

("um Sensor de ¡emperuxurn interna: um: 'visam- cxlesaíú. 

o .saude dum rodas com iruvzzs e :mas sem travas.  

Rua Tamandaré n° 976 - Ribeirão Preto - SP - Fone: (16) 3612-1110 



ITENS DA ESTRUTURA 

119m 

n14!'~Sl“:( 'x .r-*CBFÍÉÀ ACÉRÊÊJCÍC) 

HHU 

'E AM F-X I lâÍ-\ÍYJÃV X5. 

 
. _A ¡KAHPHWI ¡ :um: 
ELUPD-'GKUI 

F2 
“Susanna 'wav-x . ;xxx-nm com:: 

so». ' 
:égauaa-a :meu m: r 

Rua Tamandare n° 976 - Ribeirão Preto - SP - Fone: 

.VaAFRGIGMRC-'FIRJW' 3 E 1 

(16) 3612-1110 



Mantém seus equipamentos funcionando quando a energia falha. 

O Back-UPS” ?SOOVA fornece autonomia abundante para que você possa continuar trabalhando durante quedas de 
energia de curta e média duração. Ete também protege seus equipamentos contra surtos e picos prejudiciais que 
trafegam pela rede elétrica e conta com estabilizador incluso, que ajusta as voltagens altas e baixas instantaneamente 
para niveis seguros, para que você possa trabalhar mesmo durante quedas parciais de energia e sobretensões. 
O Back-UPS” e indicado principalmente para usuários que necessitam de um no-break para alimentar e proteger 
estações de trabalho. desktop performance (para jogos e aplicativos avançados) com periféricos (impressora, 
scanner, caixas de som, modem, roteador, etc.), equipamentos de ponto de venda, servidores de entrada, entre 
outros. Através de seus recursos padrão, como a compatibilidade com nosso software de gerenciamento SGM. o 

Back-UP? 1500VA é o no-break ideal para proteger sua produtividade contra as ameaças constantes de energia de ma 

qualidade e perda de dados. 

Funções e Benefícios 
Partida a frio: Permite ligar o no-break para fornecer 
energia temporária de emergência mesmo quando não 

ha energia elétrica. 

Minidisjuntor rearmávei (circuit breaker): Fornece 
recuperação fácil e rápida do no-break em casos de 
curto-circuito e sobrecarga, sem precisar trocar fusíveis. 

 
Autoteste: Veriñca os componentes internos e a bateria 
ao ligar o no-break, garantindo que seu Back-UPSG” 

funcionará perfeitamente quando você precisar deie. 

Estabilizador incluso: Corrige instantaneamente 
oscilações da rede elétrica. Protege contra subtensão, 
sobretensão, picos e surtos de tensão. 

Filtro de linha: Atenua ruídos da rede elétrica. 

Software de Gerenciamento SGM: Permite a você 
gerenciar as funções do no-break, programar 
desíigamento automático e monitorar as ocorrências da 
rede elétrica, através de uma interface interativa que 
garante um acompanhamento facil e intuitivo. 
Disponível para download gratuito no site. 

Etacrr-s-:LJPS i 5 ü o 

8 tomadas de saida: Todas fornecendo energia de 
reserva em casos de falta de energia e estabilização 
quando a rede elétrica oscila.  
Carregador inteligente: Permite a recarga automática 
das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com 
níveis de carga muito baixos. Garante um processo de 

recarga seguro. evitando sobrecarga e assegurando o 
bom funcionamento da bateria. 

 
Battery Saver: Desliga automaticamente o Back-UPS” 
quando, em modo bateria, a carga conectada consumir 
menos de 50W, evitando o consumo desnecessário da 
bateria.  
Detector de aterramento: Informa se a rede elétrica 
esta com polaridade invertida ou não possui 
aterramento. 
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Com o Soñware de Gerenciamento SGM você 
garante _o gerencjamento de seu Back-UPS? 

COIEIG-\HÊ-Ài-I-K-ÁJEÉDEGEVÍSESETÉ - H . u l           Gerenciamenm 
conwuamun Di L 1mm: gp ::l-c      fácil e intuitivo 

para seu Backwupã* 
COMHIHBADE DE ESCRHA:   Eãñiíâüàíçíõéàíaáãirls» 

EHMREÇO no matam::           
mma n¡ Envia: 

urina n: smp: 

PROTOCOLO !JE 'l IUIIISPOINE: 

nan-amam ma. _ 

mu..." ::nx 
»nun-urina ' Links favoritos 

a amadas de Nc--Erean e Upgrades 

:a Regaslro de Produto 

a USÀHDD BÀYERIA 

g m:: UDADA 

 a 31.610??? 

a Serviços g &usam-mz; 

s Seleínre-à de produta 

Suluaçêws Pgcdarnsze “My-os Suporta 

> Iinacé esshüaqui: Han! v Suncmte › 55nnw-:reJF\rIr.~«.'-¡re 

Software í Firmware 
Passo 1: Escolha o Seu Produto > Passa 3_ Esznwha u Sistema Opa: 

Filtrar por Summit: f firmware 

Som-rara Upgrades - Application Shutdown Uiilhies 

Du Filha: por Hardware 

ígelecinne u Nome de um Produto   .Salesiana um Número de Peça  __ _ 

www.apc.comlbr - 0800 728 9110 by Schneider E I e ct r ¡ c  
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LBCITÀNET” 
LIcirAçàEs oii-im: 

HABILITAN ET 

Certificado n” 5390 

Dados Cadastrais 

Razão Social: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP CEP: 88.101-010 

CNPJ: 07.735.373/0001-50 Repr. Legal: EVANDRO DE CASTRO GOMIDE 

CPF: 773.731.546-20 Telefone: (48)3241-0593 

Endereço: WANDERLEI JÚNIOR, SALAS 403/404 ,n°05 Bairro: CAMPINAS E-mail: licitacaoêicpetecnologia.com.br 
Cidade: SãO JOSé-SC Data de Cadastro: 05/05/2017 16:25:56 

rj Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N” CND: Status Anexos 

I.N.S.S 05/04/2017 02/10/2017 055F.6E30.E19C.DBF3 0K OX 

F.G.T.S 18/04/2017 17/05/2017 2017041802364030244554 OK GK 

CND Federal 05/04/2017 02/10/2017 055F.6E30.E19C.DBF3 OK OK 

CND Estadual 14/03/2017 13/05/2017 170140022303830 OK OK 

CND Municipal 01/03/2017_ 30/05/2017 S149 0K 0K 
CND Trabalhista 17/04/2017' 13/10/2017 127485760/2017 DK OK 

Contrato Social: 0K 0K 

Docs Pessoais Sócios: 0K OK 

Alteração Contratual: 0K Gê( 

Balanço Patrimonial: 0K OK 

Atestado de Capacidade: OK OK 

Declaração 0K OK 
Outros PDF: 0K 0K 9' 

ñ Qualificação Econômica-Finance¡ ra 
- l 

Certidão de Falência e concordata 0K OK 

Capital Social 

RS 10000,0D 

Observação: 

AUTENTICAÇÃO: 99A401435DCB65C4008D3AD22C8CDADO 

Imprimir 

https z//I icitanet. com .br/pe/cagef/visualizaJm pressao. php?i d_cagef= 5390 pr 1/1 
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4" ALTERAÇO CONTRATUAL C p a NSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. 

cm: sc EQUIPAMENTOS “IOPOGRÁFICOS LTDA. EPP 
Rua Wanderlei Junior, n° S, Saia 403, Campinas, CEP 88101-010, São José, SC. 
CNPJ 11° 07.735.373/0001-50 f 

Os abaixo assinados, 'MAR-TA HERSCHEL BAETA NEVES, brasifeira, natura¡ de São Paulo, 

SP, divorciado, maior, nascida em 28/09i'-I971, Arquiteta com registro no CREA/MG sob n” 
6 l .717, residente e. doanêciiiada na Rua Tatuhi, n? 43, Apto 401, Santa Lúcia, CEP 30360-280, 
Belo l--Iori2onte, MG, portadora da (lédtnla de Identidade RG M-4.559;0I0 SSPIMG emitida em 

_127/04/1989 o do CPF n° 9l4.238.80ó~68, e EVANDRO DE CASTRO GOMIBE, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parciaf de bens, natura! de Viçosa, MG, nascido em 
1h09/ 1972, empresário, residente a Rua Osni João Vieira, n° 800, apto 502, Campinas, CESP 

88101470 - São José' ~ SC, portadorÍ da Cédula de Identidade RG M~5.706.059 SSP/MG 
emitida em 01/07/1988, e do CPF n? 773.731.546-20, 'sócios componentes da sociedade 

empresária limitada, regida na. 'forma das Lei n° 10.406/02 que disciplina essa forma societaíria, 

que gira sob a denominação social de CRE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFíCOS LTDA. 
EPP, com título de estabelecimento de “CPE SC” com sede c foro na Rua Wanderlei Junior, n** 

S, Sala 403, Campinas, CEP 88301-010, São José, SC, registrada na J UCESC sob n° 
42203703990 em 07/¡2/2005, .com t”. Alteração Contratual sob n” 20080016086 em 13f02/200S, 

2a. Alteração Contratual sob n° 2009073026 em 11/03/2009, e 3". Alteração Contratual sob n° 
20112732194 em- 1210912011, de comum acordo resolvem alterar seus atos constitutivos, nos 

termos das cláusuias seguintes: 

Item 1. ALTERAÇÃO Dos OBJETIVOS SOCIAIS 
Ficam acrescidas aos objetivos sociais da empresa, as atividades de: 'Freinamento em 

Desenvolvimento Profissional e Gerencial; e Manutenção e Reparação de Apel-ethos e 

Inslnrmcntos de Medida, Teste e Controle, e instrumentos Óptícos; passando a sociedade a ter os 
seguintes objetivos sociais: a) Locação de Equipamentos 'Topográñcom b) Comércio Varejista de 

Equipamentos 'Fopográñcos e) importação de Equipamentos 'Topográñcos', d) 'Treinamento em 

Desenvolvimento Profissional e Gerencial; e) Manutenção e Reparação de Aparelhos e 

instrumentos de Medida, Teste e Controle, e instrumentos Ópticos. 

[tem 2. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇQ 
A sociedade inclui em seu endereço a SalÊa 404 do mesmo edifício, passando o endereço da sede 

e foro da empresa a_ ser designado da seguinte forma'. Rua Wanderlei Junior, n° 5, Salas 403 e 

404, Campinas, CEP 8810l-0i0, São José, SC. 

Item 3. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de "CPE SC 
EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS ÉLTDA. EPP", e como titulo de estabelecimento adota 
a expressão “CPE SC", com sede e foro na Rua Wanderiei Junior, n° S. Salas 403 e 404, 

Campinas, CEP 88101-010, São José, SC, não possuindo filiais. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo: a) Locação de Equipamentos 
'l'opográñcos; b) Comércio Varejista Ídc Equipamentos 'Fopográñcos c) importação de 

Equipamentos 'i'opográfioos; d) Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial; e) 
Manutenção e Reparação de Aparelhos e instrumentos de Medida, Teste o Controlo, e 

- instrumentos Ópticas. 
Segue fls. 2: 
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CLÁUSULA TERCEIRA; A sociedaclÀu suas atividades em 01 de Dezembro de. 2005 
(Gif 12/2005) e sua duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social e de RES 10.060,00 (dez mil reais) dividi-cio em E0006 
(dez mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e íntegralizadas em moeda 

corrente nacional, apelos sócios, e assim distribuidas: ' 

a) MARTA HERSCHEL BAETA NEVES .... .. R$ 9.900,00 = 9.900 quotas = 99% 
b) EVANDRO DE CASTROUOMIDE ....... .. RS 100,00 = 100 quotas = 01% 
SOMAS ., ................................................... .. R$ l0..0O0,00 a 10.000 quotas = 100% 

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade é, administrada pelos socios Marta Herschci 'Baeta Neves e 

Evandro de Castro Gomide, que na qualidade de sócios administradores, ficam autorizados a 

fazer uso do nome empresarial, isolada e indistintamente para_ todos os negócios exclusivos da 

sociedade, e a representarão ativa e passivamente emjuízo ou .fora deie, vedado, no entanto, em 

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações soja em favor de qualquer dos 

qttotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis cia sociedade, sem 
autorização do outrosócio. Os sócios administradores terão o direito de Lima retirada a título de 

“pró-iabore"'que será fixada de comumacordo com todos os socios. 

CLÁUSULA SEXTA.: As quotas são indivistvcis-e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento de todos os sócios, a qtrem fica assegurado em igualdade de 

condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, 
'se realizada a cessão (teias, a alteração contratual pertinente. 
Parágrafo Único: O sócio que quiser' :transferir suas quotas, ou parte delas, dexrerá comunicar 
por escrito à sociedade, indicando o nome do pretendente a sua aquisição e o preço ajustado. Sc 

ao término de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do aviso, qualquer dos sócios não 
tiver exercido' o seu direito de preferência, o sócio cadente poderá tt-'aitsferi-las ao pretendente de 
sua escoiha. I 

CLÁUSULA SÉTIMAE Faiccendo ou: interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 

atividades com os herdeiros, sucessoresic o incapaz, Não sendo possivel ou inexistindo interesse 

destes ou do(s) sócio(s) remanescentes), o valor de seus haveres será apurado c liquidado com 

base. na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. Esse mesmo Éprocedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação ao seu sócio. 

CLÁUSULA OITAVA: Fica expressamente vedado aos sócios em conjunto ou separadamente, 
sob quaisquer pretexto ou ntodalidade, prestarem a terceiros fianças, avais, canções e outras 
transações de favor em nome da sociedade. ' 

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade dos sócios e' restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem soiidarianrente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercicio Social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 

de dezetnbro, sendo ,que ao término de cada exercicio os administradores prcstarâo contas 
justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações contábeis exigidas legalmente, 
apurando~se o lucro ou o prejuizo do respectivo exercicio, os quais ¡ndioarão a participação dos 
sócios nos resoitados auferidos pelas :atividades exercidas pela sociedade. Esta deliberação 
.Segue fls. 3: ' 



 

Fls. 3: 
deverá ocorrer em Assembléia on_ Reunião dos Sócios, desde já fixada para o dia 20 de abril ::to 

exercício subseqüente com início às 09:00 horas na sede da sociedade, que também tratará dos 

demais assuntos pendentes. _ 

Parágrafo Primeiro: Conforme autoriza o artigo 1007 da Lei n** 10.406/2092, a pauicipação dos 

sócios nos resultados desta sociedade; a partir do exercício de 2011 (dois mii e onze), será 
determinada em assembléia ou em reunião dos sócios, cabendo a distribuição dos resultados 
entre todos os sócios, desproporcional aos percentuais de paliieipação do quadro societário. 
Parágrafo Seguindo: As deiiberações desta cláusula poderão ser decididas em cíocomonto 

assinado peia totalidade dos sócios, dispensando-se a realização da reunião ou asseznbléia de 

,sócios conlbnne faculta o § 3° do artigo 1.072 do Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: -Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que 

não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena quevede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou contra a economia popular, contra o sistema 
ñnanceiro nacional, contra norznas de defesa da concorrência, contra as relações de conselho, a 

fé pública ou a propriedade. ' 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ÉAs divergências entre os sócios e os casos omissos neste 

contrato, serão dirimidas pelas disposições legais em vigor. 

E por estarem de pleno acordo, lavraram o presente instrumento em quatro vias de igual teor e 

forma que vão devidamente assinadas com duas testemunhas. 

São José, IS de 'setembro de 201.4. 
z- E  M”. “v 5.715; ^' áiy/ífÍ-lf' /ÍÇrr/r¡  
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CONTRATO SOCIAL 

VETOR SUL EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDAn¡ 3 ¡ -. . . .-  .. .. 

Rua Wandertet Junior. n° 105. Saia 402, Campinas, CEE &Sgüg-Qjt Q, tnàão Jeság SLB. 

Os abaixo assinados, ROGEREO- I-'tERSCi-IEL BAETA NEVES, brasileiro, sotteiro. 
natura! de São Pauta. SP, nascido sm 1910211973, empresário, rsidonta na Rua Marco 
Aurélio do Miranda. n” 201. apto 701, Buritis, CEP 30575-210 - Beto Horizonte _ MG, 
portadora da Cédula de Identidade RG MG-5.159.284'$SP1MG emitida em 3013 0/2003, e 
do CPF n' 891.373.966-88, e EVANDRO DÉCASTRO GOHIíDE. brsitsiro, casado sob 
o regime da comunhão parcial de bens, natural de Vicosa, MG, nascido em 1110911972, 
empresário, residente a Rua Osni João Vieira. n° 800, apto 502, Campinas, CEP 88101- 
270 - São José -~ SC. portador da Céduia ds identidade RG M45.706.059 SSPIMG 
emitida em 01107/1988, o do CPF n° 773.731.'546«20, pelo presente instrumento 
constituem uma sociedade empresária limitada, negando-se na forma ::ta Lei n” 
141406102 que-disciptins essa forma societária, s patas cláusulas a condiçoes seguintes: 
PRIMEIRA: A sociedade trará sob a denominação sociai de "VET OR SUL 
EQUIPAMENTOS TOPOG FICDS- LTDA?, o como titulo de sstabetscimemo adota a 
expressão "VETOR SUL”, com sede e ?oro na Rua Wanderlei Junior, n° 105, Sais 402, 
Campinas. CEP 88.101-010, São José. SC.. não possuindo tiiiais. 
SEGUNDA: A sociedade terá por objetivo: alocação de Equipamentos Topográficos; FN incomàroio Varejista de Equipamentos Topográfêoos e; ::Mmportação de Equipamentos 

Topografia-ps. 
' TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Dezembro de 2005 

(0111212005) e sua duração será por tempo indeterminado. 
QUARTA: O Capital Social é _de RS 'E0.000,00 (dez :mit reais) dividido em t0.000 (dez 
mit) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita:: e imegralizadss neste ' 

ato em moeda corrente "nacional, patos socios. o assim distribuidas: 
a) ROGERIQHERSCHEL B NEVES ......... ..R$ 9.900¡00 = 9.900 quotas = 99% 
b) EVANDRO DE CASTRO GOMiDE......... R$ 100,00 = 100 quotas = mas 
SOMAS .......  ............................. ._. ......... .. R5 10110090 = 10.000 quotas = 100% 
QUINTA: A sociedade será administrada por_ ambos os socios. 'que' na quaiidade de 
Socios Administradores tioam autorizados a ?fazer uso do nome emprssariat, isolada e 
indistintamente para todos os negocios exclusivos daísooiedade. e a representarão ativa 
e passivamente em juizo ou fora dele, vedado, no entanto, em atividades-estranhas ao 
interessa socio¡ ou assumir obrigações seia _em favor da quaiquar dos qootistss ou_ de 
terceiros. bem como onerar ou atlensr bons imóveis .da sociedade, sem autorização do 
outro socio. Os socios administradores terão o direito de uma retirada* a. tttuto de "pró- 
iaboro" que será fixada do comum acordo com todos os socios. ' 

SEXTA: As quotas são indivisiyois e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento :to todos os socios, a quem tica assegurado em igualdade ,de 
condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formaiizando, se reatizada a sessão delas. a alteração contratual pertinente. "N Parágrafo unico: O sócio que quiser transferir suas quotas, ou parte datas; deverá 

' comunicar por escrito à sociedade. indicando o nome do pretendente a sua aquisição-s o 

preço ajustado. Se ao término de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do 
aviso, qualquer dos socios não tiver exercido o seu direito de preferência, o socio 
cadente poderá transferi-Ias ao pretendente do sua escolha. 
SÉTIMA: Faleoondo ou interditado qualquer sócio. a sociedade continuará suas 

atividades com os herdeiros. sucessores e o incapaz.- Não sendo possivel ou inexistindo 
interesso destes ou do(s) soctots) remanesosntets), o valor de seus haveros será 
apurado e liquidação com base na. situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente ievantado. Esse mesmo promdimento 'e 

soro adotado em outros casos em que a sociedade se' resoiva em rotação ao seu sócio. 
OITAVA: Fica expressamente vedado aos socios em conjunto ou separadamente, sob 
quaãquer retas-to ou mooaiidade, prestarem a- terceiros iianças. svais, canções e outras 

CI'       
qua?! - favor em nome da socísdsde. Segue ils. 2: 
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NONA: A responsabilidade dos sócios e restrita eo? valor de suas quotas. mas todos 
respondem solidariamente peiaintegtatização do oapitaiogoigi.; _ _ _  t. 

DÉCIMA: Ao termino de cada exercicio eociai. em 31 degdozgmhrc, o administrador 
prestará contas justiiicadas de sua administração, procedendo *à* elaboração do 
inventário, cio balanço potrimoniai e do _baianço de resultado econômico. sendo que os 
lucros ou prejuizos verificados serãodistribuldos ou suportados entre os sócios' na 
proporção das quotas do capitat social de cada um.; ou entao, poderá ser formado um 
fundo de reservas ou prejuizos e amenizar. cuja deliberação dos socios deverá ocorrer 
em Assembléia ou Reunião dos Sócios, desde jágiixada para o dia 20 de abril do 
exercicio subseqüente com inicio .às 09:00 horas na sede da sociedade, que também 
tratará dos demais assuntos pendentes 
Parágrafo Unico: As deliberações desta cláusula, poderão ser decididas em documento 
assinado. pela totalidade dos sócios, dispensando-ee a realização da reunião ou 
assembteia de sócios conforme faculta o § 3° do artigo 1.072 do Codigo civil. 
DÉCIMA PRIMEERA: Os Administradores declaram, sob as penas de lei, de' que não 
estão impedidos de exercer e administração da sociedade, por !ei especial, ou em 
virtude de condenação criminal. ou por se encontrarem sob os efeitos dele. a pena que 
veda, ainda que temporariamente. o acessos cargos públicos. ou contra a economia 
popular, contra o sistema tinanoeiro nacionai, oontraínonnas .de defesa da concorrencia. 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
DÉCIMA SEGUNDA: As divergências entre os sócios e os casos omissos neste 

contrato, serão dirimidas pelas disposições legais em_ vigor. 

'n _... 

E por estarem de piano acordo, lavraramo presente instrumento em tres vias de igual 
teor e forros que vão devidamente assinadas' com duas testemunhas. 

São José, Oi de Dezembro de 2005. 

 

 

' - ;senao ar" a» /wám/zr, 
Rogerio Horschei Baeta' Neves Evandro de Castro . - 
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   cPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EP 
CNPJ: 07.735.373/0001-50 - 
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Bairro: Campinas 
São José (SC) 

CEP: 00.101-010 
_a _ _ _ Tele fax: (4a) 3241-0593 
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ANExo Iv 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 0372017 

PRocEsso LICITATÓRIO N9 134/2017 

MENoR PREço PoR ITEM 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENoR No QUADRO DA 
EMPRESA EMPREGADoRA 

DECLARAÇÃO 

A Signatáría CPE SC Equipamentos Topográficos Ltda - EPP, CNPJ 07.735.373/0001-50, 

neste ato representado pelo Sr. Evandro de Castro Gomide, RG ng RG MG 5706059 SSP- 

MG e do CPF ng 773.731.546-20, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de 

Pessoal, empregados menores de 1B (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Le¡ Federai ng 9854, de 27.10.99, 

que altera a Le¡ 09 8666/93. 

São José, 10 de maio de 2017.. 

   
E “üí?iffáãíãàêâ°á'f i07.735.373/0001-5°õ1 

CPF 773.731.546.20 CPE sc EQU¡pA¡v1E¡-(¡-¡-OS 
TOPOGRÁF 1003 LTDA EPP 

RUA WANDERLEY JUNIOR, 05-31_ 403 

a. 071111101111713 -CEP 83101-010 
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CPE SC EQUIPAMENTOS TO POGRAFICOS LTDA EPP 
CNPJ: 07.735.373/0001-50 

I. E. 255.113.099 
Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403 

Bairro: Campinas 
São José (SC)  CEP: 88.101-010 

Tele fax: (48) 3241-0593 
E-mail: Iicitatmtlíàçpetecnolgguàgqrxpjlr Não Irsecfimsos esforços para voazê medir o Brasi¡ 

ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO PoR ITEM 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 
EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CPE SC Topográficos Ltda EPP, CNPJ 

07.735.373/0001-50, neste ato representada pelo Sr. Evandro de Castro Gomide, 

RG n° MG 5.706.059 SSP-MG e do CPF n° 773.731.546-20, Declaro que não 

possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

Equipamentos 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, em observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que altera a 

Lei n° 8666/93. 

São José, O5 de maio de 2017 l07.735.373/oooi~5”õl 
CPE SC _ EQUIPAMENTÚS 
TOPOGRAFÍCOS LTDA EPP 

RUA WANDERLEY JUNIOR, 05.31. 403 

B. CAMPiNAS »- CEF' 88101-810 

L_ SM) JOSÉ - sc E 
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CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA EPP 

' CNPJ; 07.735.373/0001-50 
1. E. 255.113.099 

Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 . 

Bairro: Campinas 
São José (SC) 

CEP: 30.101-010 
_ _ _' _ Tele fax: (45) 3241-0593 

Rae mariano; esforços para você 11112011* o Brasi¡ E-mail: Lig§§çg~ç;_@r_:ggLç_ç_r1gjgglàggfgajgr 

 
ANEXOVI 

PREGÃO ELETRÔNICO N9 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Declaração de enquadramento em regime de tributação deMicro Empresa ou Empresa 

de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CPE SC Equipamentos Topográficos Ltda - EPP, CNPJ 07.735.373/0001-50, _ - 

neste ato representado pelo Sr. Evandro de Castro Gomide, RG ng RG MG 5706059 SSP- 
MG e do CPF n9 773.731.546-20, DECLARAMOS para todos os fins de direito; 'E " 

especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob o 

p regime de empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006. 

São José, 10 de maio de 2017. 

    ,agggcfxggcffy ic)7.735.373/0o01«§”óÍ l 
E ndro de Castro Geáide CPE SC ÉüljlpAfjlfpjToag “ 

MG 5705059 ..a TOPQGILÀJTIQQS Lygia Epp . 
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Sistema Nacional de Registro de Empresas mercantis - SINREM 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. ECONOMICO SUSTENTÁVEL 
JUNTA COMERC|AL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
- Certiflcamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 

na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 

Número de Identificação do Registro de 

Empresas - NlRE (Sede) 

42 2 0370399-0 

CPE SC EOUiPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 

Natureza Juridica: - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LlMiTADA 
CNPJ Data de Arquivamento do * Data de Início 

Ato constitutivo de Atividade 

07.735.373/0001-50 077122005 0171272005 

Endereço Completo (Logradouro. N° e Complemento. Bairro. Cidade. UF. 

'RWANDERLEI .JUNIOR. S-SALAS 403 E404, CAMPINAS. SÃO JOSE. SC. 

  
Objeto Social 

LOCAÇÃO 
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 

Capital: Rs 10.000,00 

(DEZ MiL REAIS) 

q Capitai lntegralizado: R$ TQOUUQÍÂO; 

(DEZ MIL REAIS) ' 
SócioslParticipação no CapitaIÀíEsB“ 

NomefCPF ou CNPJ N' 

MARTA HERSCHEL EAETA¡ E 1 

914.235.505-55 ' 

EVANDRO DE CASTRO GOM 
773.731.545-20 ' 

  
Último Arquivamento 

Data: 06/10/2015* N 

Ato'. ALTERAÇAÔV: 

Evento(s):' “~ 

ALTERAÇÃO 

U 

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br 
e informe o número 052394120174131 na consulta de processos. 

DE EoutPAMENTos ToPooRAFicgs; COMÉRCI 
    

        
 

 
   

E; iMPORTAÇÃO DE 

Prazo da Duração 

indeterminado 

Término do _ 

Mandato 
 

Florianópolis - SC, quartaeira, 10 de maio de 2017 

Eu. 
Confer¡ e assino. l 

HENRY GOY PETRY NETO 
Certisign - Autoridade Certiñcadora 

Cerüñcadn P910 *visits* 0919155220eêsszêafislnfszãeêsãca. 

Presadênciadaeepabaica  A 

Casa CwEI 3 CNPJ: a3.56s.54s.0001-32  Medida Pmvísóría N° 22004'  Você deve instalar o cenificado da JUCESC V n 

de 24 de agosto de 2001.  www.¡ucesosdgcwbrlcertiñcado ' 

  
 



31/03/2017 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa .Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. - 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA  
NÚMERO DEINscRIÇAo COMPROVANTE' DE ¡NscRlçÃo E DE DATADEAEERTURA 
07.735.373/0001-50 071132005 
MA-rmz SITUAÇÃO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CPE SC 

CODIGO E DEscRIÇAo DA ATIvIDAoE ECONÔMICA PRINCIPAL 

7739-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, 
sem operador I) 
coDIGo E DEscRIçAo DAs ATIVIDADES EcoNoMIcAs sEcuNDARIAs 

4189-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 
33.124-134 - Manutenção e reparação de equipamentos e Instrumentos ópticos 
85.996-041 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESC R:ÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LoGRADouRo NÚMERO COMPLEMENTO 

R WAN DERLEI JUNIOR 5 SALAS 403 E 404 

cEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO ur 
88.101-010 CAMPINAS SAO JOSE SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO ' TELEFONE 

(4a) 3241-0593 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAI. 

ATIVA 7 07112/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

[SITUAÇÃO ESPECIAL | I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado peia Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 31103/2017 às 11:39:32 (data e hora de Brasília). Página: 'U1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/03/2017 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS_RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP 
CN PJ: 07.735. 37310001 -50 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei ng 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 

negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei m9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <httpzlfwww.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzllwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN m9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 14:18:32 do dia 05/04/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 02/10l2017. 
Código de controle da certidão: 055F.6E30.E19C.DBF3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razãf) SDCÍGW CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA. EPP 

CNPJ/CPFI 07.735.373/0001-50 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado 

que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: Lei n? 3938/66, Art. 154 
Número da certidão: 170140022303830 

Data de emissão: 14/03/2017 14:49:22 

Validade (Lei R9 3938/56, Art. 158, 
modificado pelo artigo 1B da Lei n 13/05/2017 

15.510/11); 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 

http://www.sef.sc.gov.br 

Este documento fo¡ assinado digitalmente 
Impresso em: 23/03/2017 11:48:14 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

,pá 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 1 kw, J* 

SECRETARIA DE FINANÇAS “mem -- Vamade 
8149 30/05/2017 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome l Razão Social ' 1 

CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP CNPJ: 07.735.373/0001-50 

,___ Aviso - N 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

f_ Comprovação Junto à Finalidade N 

AL _J 

,__ Mensagem _ 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 
abaixo caracterizadas. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Inscrições a 

Contribuinte: 287123 - CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 
Endereço: Avenida WANDERLEY JUNIOR, 5 - Bairro CAMPINAS - CompI. SALA 403 - CEP 88.101-010 

Econômico: 9000738 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO 
Endereço: Avenida WANDERLEY JUNIOR, 5 - Bairro CAMPINAS - Compl. SALA 403 - CEP 88.101-010 

Código de Controle J 
FDAA13JQY2XSW4101 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 
http://www.pmsj.sc.gov.br 

São José (SC), 01 de Março de 2017 

Avenida ACIONI SOUZA FILHO, 430 - PRAIA COMPRIDA 
São José (SC) - CEP: 88.103-790 - Fone: (48) 3381-0000 

Página 1 de 1 “f 
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CAMA ECO NÓM ICA FEUERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 07735373/0001-50 
Razão Social: CPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 

Nome Fantasia:CPE sc 
Endereço; RUA WANDERLEI JUNIOR 5 sALA 403 / CAMPINAS / SAO JOSE / sc/ 

88101-010 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com 0 FGTS. 

Validade: 18/04/2017 a 17/05/2017 

Certificação Número: 2017041802364030244554 

Informação obtida em 28/04/2017, às 11:17:41. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

htipszllwwwsifgecaixagovbr/Em presa/CrflCrffFgeCFSlmprimirPapeI.asp?VARPessoaMatriz=1352089B8NARPessoa=13520B98&VARUf=SC&VARInsc. .. 111 _ q 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP (MATRIZ E 

FILIAIS) 
CNPJ: 07.735.373/0001-50 
Certidão n°: 127485760/2017 
Expedição: 17/O4/2017, às 10:08:06 
Validade: 13/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP (MATRIZ E 

FILIAIS), insCritO(a) no CNPJ sob O n° 07.735.373/0001-50, NÂO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

í.“:'-.J'-::ír:l›3e: e. s;_›:_'.59=~:ê'.:<3-,›.-:.: ::u 0137532151.. .j 115-; .br 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de São José  
c E R T I o À o % 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO ~°:43as223 ' , FOLHA: 'U1 c¡ - 

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa u 

Catarina da Comarca de São José, com distribuição anterior à data de 03/05/2017. verificou-se NADA CONSTAR 

em nome de: 

' a CPE scsouIr-AIIIIENros TOPOGRÀFICOS LTDA EPP. Portador do CNPJ: o7.735.373reoo1'-so. n  o _ ' 

 - CBSERVAÇCES; - 

I a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacionai de Justiça; 

b) os dados informados são de responsabilidade do soiicitante e devem ser conferidos pelo 'Interessado elou ' 

destinatário; ' 

c)a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico httpzifwww.tjsc.j:us.brlporta|, opção 

CertidõesfConferência de Certidão; 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da 
Ilha. Fórum Bancário e Distrital do Continente; ' ' 

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n** 11.101/2005, com a inciusão das classes extrajudiciais: 128 - - 

Recuperação Extrajudiciai e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudiciai. 

Certifico finaimente que esta certidão e' isenta de custas._ 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

Sâo .José, quarta-feira, '10 deímaiéide 2017;." p 'V ~_ j' 

5994426 
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0110312017 5706   
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de São José 

c E R T l D Ã o 
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO N°:4113317 FOLHA: 1/1 

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina da Comarca de São José. com distribuição anterior à data de 01/03/2017, veriñcou-se NADA CONSTAR 
em nome de: 

CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA, portador do CNPJ: 0T.735.373IO001-50. ****"***************** 

OBSERVAÇÕES: 

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou 
destinatário; 

c) a autenticidade deste documento podera ser confirmada no endereço eletrônico http:l/whvw.tjsc.jus. br/portal, opção 
Certidões/Conferência de Certidão; . 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Noite da 
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente; 

e) certidão é expedida em consonância com a Lai n° 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - 
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

São José, quarta-feira, 1 de março de 2017. 

3d 0 um 

UM” 
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CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP  
CNPJ: 07.735.373/0001-50 

I. E. 255.113.099 
Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 

Bairro: Campinas 
são José (sc) 

CEP: 88.101-010 
À 7 _ Tele fax: (48) 3241-0593 

Não 11143411010; esterçes para você medir c: Brasil E-mail: Lit4@@$l2â$§§n_<2h3.§ja.com.m 

 
ANEXO u¡ 

PREGÃO ELETRÔNICO DE Ne 0312017 

PROCESSO LICITATÓRIO N9 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIAPE FATO SUPERVENIENTE 
¡MPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CPE SC Equipamentos Topográiicos Ltda - EPP, CNPJ 07.735.373/0001-50, 

neste ato representado pelo Sr. Evandro de Castro Gomide, RG n** RG MG 5706059 SSP- 

MG e do CPF ng 773.731.546-20, declara, que até a presente data encontra-se desimpedida 

de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 

superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 29 da Lei nã' 

8.666/93. 

São José, 10 de maio de 2017. 

   max?? 
E nctro de Castro Geáide 

MG 5706059 .J 
CPF 773.731.546.20 

i07.?35.373/0001-5°õi 
cpa sc _ EQUIPAMENTOS 
109001011171000 LToA EPP 

RUA WANGERLEY JUNJÔR, 05.3; 4:33 

B. CAMPiNAS ~ CEP 88101-010 

L_ SÃO Jose'- «- sc Í 



CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 
CNPJ: 07.735.373/0001-50 

I. E. 255.113.099 
Rua Wanderlei Júnior, D5 Sela 403/404 

Bairro: Campinas 
São Jose' (SC) 

CEP: 88.101-010 
ç N Tele fax: (48) 3241-0593 

Não rezaajlms esforços para \aycê «vedar o Brass E-mail: iiçimtggLlçggggrtojggig,gq_m,pg 

ANEXO v 
PREGÃO ELETRÔNICO N9 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO NE 134/2017 

MENOFI PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE AcErrAçÃo DE TODAS As EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CPE SC Equipamentos Topográficos Ltda - EPP, CNPJ 07.735.373/0001-50, 

neste ato representado pelo Sr. Evandro de Castro Gomide, RG ng RG MG 5706059 SSP- 

MG e do CPF n? 773.731.546-20, DECLARAMOS, para fins de participação no processo 

licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os 

termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias 

e resoluções cujas normas incidem sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos 

preços cotados já estão incluídas todas as despesas com imposto, taxas, seguros, descarga 

da mercadoria, bem como os ônus decorrentes de contrataçãode pessoal, leis trabalhistas, 

da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente 

lncidirem sobre a contratada. 

São José, 10 de maio de 2017. 

   E ndro de as ro 'i e  m**  à. l 07.?3s.373/ooo1-sol 
c?? 773.731.546.20 CPE SC EQUIPAMENTOS, 

ToPoeazir-'zeos LTDA EPP 
RUA WANDERLEY JUNIOR_ 95.33_ 493 

e. CAMPiNAS - cep 33101-019 

L_ SÃO .JOSÉ ç sc MJ 



  ENGEL    ' lnçvação em topograña 

Nova Lima, .01 de outubro de 2013 

___ATESTADO DE CAÉACIDADE TÉCNICA 

A Engeãaser Serviços _de EngennariaÁLTDA inscrita no CNPJ rê;,.1?.085.959;'n001-70, Iccaíizaúa 

Iza Rua Graças, 2853 Estância Serrana, Nova Lima -- Minas Gerais, GEPK34D0O~0O0 aiesta para as devidos 

fins que a emprefêà.n~c@__ SC EQUIPAMENTOS' TOPOGRÁFICOS LTDA EPP. inscrito no CNPJ 

:9077353730091-50, inscrição estadual n°_255113fí99 gsnabeçççida no (a) Rua Wanderlei 05, sala 403 

Campinas, São José -SC CEP: 88101-010, .executou a foráecímento de equipamentos de topografia (estação 

total Geodetâc, níveis e Receptores 'GNSS RTK), eqülpaàaantos para baíímetria (ecohatímetros- da marca 

syüwast e Teredyne» Resort), softwares hidrográñcos, áiém deter ministrado cursostía manuseamento. 

Informamos ainda que: 

Os compromissos assumidos peía emprasa cama entrega, garantia e assistência técnica foram 

cumprido§ dentro do prazo e de forma satisfatória. nada constando em_ nossos arquivos que a desabou? 
comercial ou tecnicamente. .a 

¡ g É f. 

Por ser verdacfggíñmramos o greêãnle. 

En ' erSé' ços &Éfñgenharia LTDA 

CNPJ p" 1_7_.085.§359IO001-70 

; rÀBeüáo rsàmz 1° osícao 13,55% 
RUA GOIÁS. 137- Sft- a. ta, 
TABEuão JOAO NMUR cm 

AUTENTICA 
   

111w Graças, 285 ;Estância .Serraria g-muâ_ 



ENGLASER Serviços de Engenha 
Rua Graças 285 - Nava Lima - M 

 
'Belo Horizonte, 01 de Julho de 20H. 

ATESTADO m: CAPACIDADE TÉQNICA 

\_.“:,›... 

A ENGELASER SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ N? 17_085.959/00.01-'70-, estabeíecêda na Rua 

Graças, 285, Estância Serrana, Nova Lima no Estado de Minas Gerais, _atesta para os devidos fins que a empresa 
CPE SC EQUÃPAMENTOS TOPOGRÁFÃCOS LTDA. EPP, inscrita .sob o CNPJ N? 0?.735.373/Oüi]1-50, estabeiecida na 

Rua Wanderlei Júnior, 05, sala 403, Bairro Campinas na Cidade de São José, no Estado de Sahta Catarina, revenda 
autorizada da RIEGL LASER MEASUREMENT SYSTEMS no Brasil é nygssafornecedora de equipamentos topográficos 
inclusive Laser Scanner marca RIEGL. 

rx] Até a presente data não consta nada que a desabone comercialmente ou tecnicamente sendo que todos os 

e aâ  : ñ 'x 3 @tg  _.<'  
xbkmmaâ r 

equipamentos fornecidós pela CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFECOS LTDA. EPP a nossa empresa foram 
entregues dentro do prazo acordado e com a qualidade requerida. 
Ressaltamos também o excelente suporte técnico prestado pela CPE SC ÉQQIPAMENTOS TOPOGRÀFICOS LTDA. 
EPP à nossa empresa. á - “ 

O Iaser scanner fornecidà pela CPE SC_ EQUIPAMENTOS IOPOGRÁFICOS LTDA. EPP a nossa empresa fo¡ o modem 
VZ-&GO com câmera digital fabnÊado pela RIEGL LASER MEASUREMENT SYSTEMS. 

k 

Por ser verdade, firmamos o presente.. 

ENGELASEB 5ERV|ÇOS DE _ENGENHARI 

André Martins Schettino 
Diretora 

   0 ?Enem 1'* @cisão DE «ser #W *Jãíxfããiaàrãiêiéõâ* 
A \Nwé às) OFERRAZ   
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 PRE34'ÉIT¡.§I§A NÍUNÍXÉIPAI.; m: são 50.512: - sc 

W Licença para 
LOCALIZAÇAO  FUNCIONAMENTO 

G ?RESEETÉ ALVARÁ TERÁ V???EÀ§É CONÚICÊGNÀSO AQ 

' ,IO CÕRRENTE. 
cv 

Conccdída» a: k 

::na q: scams-A' ; :k 

í2'-°.'.'35.3'?C,-"'3ã)ã1í« to 
* “ ?ak 

*à w. v” 

Para se: cstabsiccer na; *Ç  - 
- *se a.: WKHÊÊRLENyxL-“RANE, ' 

.- (iu-idade: - w; ¡WÉÍÉÍÊ 

?“?3.22-:='=. Alugtgs  
B5996ü4 Trêàg ;càemõãem  
#ÉXÊBQSÉ c: Êgggào” -xaw   s. 

ínsariçãó (Kíçljw ,àêxêíêríããâêâàfãgxggu- ,. ' Taãt=°íí§s 'f-;âz-@Q 39%  
Observa nas?” “hà › g ãLUhRA 9RO*ÉSORIO VÀLIÉÔ “OR 96 DIãS Rãxüüàvãh MÉEÊANTE APRESEN?àCAG 

50 ALVARA SANITARIO k 
1 

° O presenáczx !vazia áavüá 5src§>Ênca<§c1 

em iuga: visívci c exibido à 

Auturàdneíc cumpttcnte, secmpre qu:: 
esta e exigir (art. 169 da Lai n” áêóféñ). . toc-ass:: cia ' ::um : 93a 

Quando ocorrer o enccnanwnto das 
aiividaées m: nltcraçãn de quaíqucr 

infcmmção constante negam Alvará f 
ccmnuxicgr n:: prazo th: 38 dia:: 
canfomxe art. 2X3 da LC 021565 sob 

pena da sançãe prevista na an. 4G? da\ 
LC 6231135. 

En 'Ltd en:: ;e : Jzzathc** ?se 203.5 

a 'sec .e adam)  ñoaReoei 

: ;LÊ nas.: 
SÉCRETA RIA DA RECEITA 'MUNIC 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 07.735.373/0001-50 

Número de Ordem do Livro: 11 

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

 
Nome Empresarial cPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA 

N I R E 42203703990 

CN P3 07.735.373/0001-50 

Número de Ordem 11 

/ãatureza do Livro DIARIO 

Munícipio SÃO JOSÉ 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

01/01/2015 

Data de encerramento do exercício social 31/12/2015 

CIL/entidade totat de tinhas do arquivo 
digital 

16894   
Nome Empresarial CPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA 

Natureza do Livro DIARIO 

Número de ordem 11 

Quantidade totat de tinhas do arquivo 15894 

digital 

- Data de inicio 01/01/2015 

Data de término 31/12/2015 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

3.3.6 Página 1 de 1 



BALANÇO PATRlMONIAL 

Entidade: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CNPJ: 07.735.373/0001-50 

Número de Ordem dO Livro: 11 

01 de .Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 Período Seiecionado:  
3 

ATIVO R$§ÊÍ3B3.B14,04 R3 1.552.553,02 

ATÍVO CÍRCULANTE H R5 532.129,17 R$ 850.300,29 

D|SPONIBIL|DADES """"""" "R$107.405,00 ' ' ' ' ' ' ' "R0 10.973,00 

cAIxA R$ 0.00 R$ 04,00 

BANCO CONTA MOVIMENTO R$ 143.100,20 R3 13.322,44 

ÀÊLÍCAÇÃO BANCARhA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R$ ZÀJSÉÀÓ .......... .. m 3586136. 

REALIZAVEL CURTO PRAZO R$ 414.053,57 R$ 033.020,01 

ESTOOUES R$ 220.102,03' u n u u u u n' u H R0 373.930,44 

CLIENTES R$ 103.304,44 R1; 395.079,10 

ADIANTAMENTOS R3 3.137,10 R3 50.000,37 

OUTRAS CONTAS A RECEBER """" u' R$ 0,00 '  R$ 0.150,70 

ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 1.001.404,07 Rs 011.752,73 f 

INVESTIMENTOS u u 'R0 '1."503.041,50 H R3 521.193,43 

INVESTIMENTOS R$ 1.503.041,50 R$ 521.193,43 

lMOBiLlZADO EM USO 

MAQU|NAS E EQUIPAMENTOS 

 RS 297.643,37 

R$ 286.594,97 

  

R5 290.559,30 

(Rs 200.733,51" 

MOVEIS E UTENSILIOS R$ 5.399,20 R$ 5.399,20 

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS H 12.107.240,10 E E uuuuuuuuuuu H R$ 7.240,10_ 

INSTALACOES R$ 3.000,90 R3 3.000,90 

1-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ 14.005,00?" __ R3 113.020,49) 5 

PASSIVO N  u u  u  H "R02.303.514,04 u  u n = ' m' ' E R$01.002.053,02Í 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 59.224,15 R$ 33.196,90 ' 

OBRIGAÇOES DO CIRCULANTE “R0 59.224,15 R$ 33.190,90 

FORNECEDORES R$ 17.704,21 R$ 241,09 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 13.053,40 R3 17.000,09 

'701001031101F0N1EAAE60LAE1á" A'  'Rá '173031021 """'§3§'1"1.2'27,31 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER R$ 24.900,00 R$ 3.914,47 

AOIANTAMENTOS R$ 1.247,90 R$ 754,00 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00 R$ 0,00 

PATRIMONIO LIOUIOO R$ 2.324.309,09 R$ 1.029.350,00 

.CAPITAL SOCIAL............_ ..........ã.é.1_ó.úóoaóú.  ..  íüuóooaoo_ 

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00' 

RESERVAS R$ 2.314.309,09 R$ 1.019.350,00 

RESERVAS DE LUCROS R$ 2.314.309,09 R$ 1.019.350,00 

Este relatório fo¡ gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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CPE SC EQUIPAMENTOS TOPÕGRAFKIOS LTDA 

CNPJ 0T.735.3?3ID001v5U 

arrrzrztus 

_ FORMULAS | TGTASS ÊNDíCES 

LEQUIDEZ CORRENTE (ACIPC) 

AC 350.309,29 
PC 33.195,95 255239 

&ste índice indica o quanáo a empresa possui de valores êíquidos disponiveis para cada razaã de divida ::e ::uma param. .à 

*siíuação ideai deste indice é que eíe seig maier que 1 O0 

LIQUÍDEZ SECA (AG-ESTNPC» 

AC - ESTOQUE 85080029 
PC 33.198,98 14.3647 
&ste índice indica o quanto a empresa possui de ativos iiquàdos dãsponiveis para cada rear de divida de curto prazo. A situaçâc 

idea! deste indice é que ele seia maior gue- 1,00 

373.938,44 

ENDWID. A cume ::marzo (sem.: 
PC 3339638 
PE_ 1.629.355,06 9,9294 

Este indice indica o quanto a empresa possui de capítaâ de tercejros a nuno prazo para cada ma! do capitaê própria. A situação 
ideal deste indice é que éíe seja menor que 1.00 

Ennavm. A LONGO PRAZO (ELPÉPL) 

ELP 043o 

PL 1 .829356136 9.0900 
Este índice indica o quanto a empresa possui de capitaâ de ierceiros a longo prazo para cada real ::o capitai próprio. A 

situação iàea! deste indice é que ele saia mamar gua 1,00 
Iremos DE SOLVÊNCIA (ATIPC-bELP) 

ATIVO 1.662.553,02 
PC + ELP 33496.96 0,00 50.0315 
Este indice inàica o quanto a empresa possui de ativo para cada :eai de dívida de curto prazo. A situação ideal deste indice é 

que ele seia maior ::ue 1.00 

ÍNDICE DE LIQ. GERAL ((AC+RLP)I«IPC+ELP)) 

ÀCARLP 85030029 0,00 850.800,29 
?Cr-ELF 33.í9ñ.96 0,00 33.196.925 25.5239 

Este indice ãndíca c: quanto a empresa possuí de vaâor disponível para cada real de divida com terceiros. A siiuação ideal 

deste indice é que ele seja maior que 1,00 

íNDtCE DE ENDIVIDAMENTO ((PC+ELP).FAT) 

PC+ELP 33.196,95 33196296 
ATEVO 1.662.553,02 1.682.553,02 6,0209 

Este indice indica quanto o ativo da empresa está compromezido com o totai da divida com terceiros. A situação idea¡ deste 
índice é que ele seia menor que 1.00 

- 0:00 

GRAU DE ENmvmAMENTO rancuzLpypL; 
PC+ELP 33.396,96 33.193,96 
Pá. 182935606 1.629.358,06 0,0204 
Este índice indica o quanto a empresa possui de capital próprio para cada rea! de divida com terceiros. A siíuaçâo ideal @este 

indice é que ele seig menor qge 1,00 

0,00 

     f A  CfMG 50.729 
CPF: 5340801465/2 

EVANDRO DE CASTRO GOMIDE 
ADMINESTRADOR 

CPF: ??3,?3!.546-20 
 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO 

Entidade: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA 

Periodo da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 
Número de Ordem do Livro: 11 

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

Demonstração da filial: 

CNPJ: 07.735.373/0001-50 

  ;r 
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS R$ 1.873.491,32 

(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA R5 (262.015,83) 

(~) CUSTOS DAS VENDAS E E SERVIÇOS R3 (B31.962,78) 

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (237.778,89) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (54347320) 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (16.623,60) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1280659) 

(-) OUTRAS DESPESAS R$ (45939) 

(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO R$ (0,00) 

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 9.702,07 d RESULTADO DE ALIENACAO DE BENS R$ 17.315,49 

OUTRAS RECEITAS R$ 0,00 

(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 195.308,00 

  
R$ 1.281.584,96' 

R$ (15393257) 

R$ (36348823) 

R$ (6041321161) 

R$ (3371393055) 

R$ 11.249,17) 

R$ (799629) 

R$ (0.00) 

R5¡ (29.133,11) 

R$ 5.501,05 

R$ 60.578,37 

R$ 552.53 

Rs (20970035) 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARiA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRiTURAÇÃO DIGiTAL - Sped Versão: 3.3.6 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

  ÉDÉ  Nike CNPJ  42203703990 à 077353737000150  NOME EMPRESARIAL   CPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFJCOS LTDA  
 
  

?FORMA DA ESCRITURAÇAO CONTÁBIL PERlooo DA ESCRiTURAÇAD  
;Livro Diário 0170172015 a 3171272015  
:NATUREZA Do LIVRO NÚMERO oo LiVRO  
DIARIO 11 ' 

TlDENTiFECAÇÃO no ARQUIVO tHAsH) 

84.09.95.40.BE.B2.AF,DC.DB.86.32.B2.1?.26.2A.E4.EE.8103.07 __  
W 

  153256545500893590329' 0570572016 a 0470572019 
Administrador 91423880668 NEVESQ1423BBDSGS 345948874828299329 z 

CONTADOR 51408074672 &Eãâçnüiággãgz Wgggfgggfggãígãgãns_ 1370572015 a 1170572013 

NÚMERO DO 9553303 Escrituração recebida via Internet 

84.D9.95.4D.BE.B2.AF.DC.DB.86.32.B2 P90 Agente RECÉPW SERPRO 
.17.26.2A.E4.EE.81.0307-4 em 30,95 ¡2016 às 1203,58 

11.5D.F3.DD.BC.CF.3B.F8 
C4.AA.EF.B4.FC.C6.E5.A 
F 

âConsidera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação 
pispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994. 

BASE LEGAL: Decreto n° 180071996, com a alteração do Decreto n” 8158372016, e arts. 39, 39-A, 39-5 da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da 

Lei Complementar n° 124772014. 



Especificações Técnicas: 
Numero de Canais: 220 

- Placa Principal GNSS: Trimble 

- Sinais Rastreados: GPS (LIC/A, L2C, L2E, L5), 

GLONASS (LIC/AJJP, LZCÍA, LIP, L3), Galileo (E1, 

ESA, ESB), BeiDou (B1, B2), SBAS (LIC/A, L5 - 

QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN) 

-Tecrlologia de Redução de multicaminhamento; 

- Medição da portadora com baixo ruído; 

r ESPEClFICAÇÕES DE DESEMPENHO 

Levantamento Cinemática em Tempo Real (RTK): 

- Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS 

- Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS 

_ antamento Pós Processado [Modo Estático): 
- 4 Horizontal: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS 

- Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS 

- Tempo de inicialização [Levantamento RTK): 

Menos de 5 segundos. 

- Confiabilidade da Inicialização (Levantamento 

RTK): Maior que 99.9% 

- COMUNICAÇÃO 

- Porta Serial (RS-232) / Porta USB 

- Modem GSM/GPRS integrado 

- Tecnologia Bluetooth” 

- Tecnologia WiFi 

- Rádio UHF interno CHC: Rir/Tx: 410 - 470 Mhz, 

Potencia: 0.5 W to 2 W, Protocol CHC, Trimble, 

Pacific Crest, Alcance: 5 km - Rádio UHF 

externo CHC: DL5 (20 Watts) I DL5-C (28 

Watts) 

- Protocolos (Entrada / Saída): CMR, CMR+, 

sCMRx input and output, RTCM 2.1, 2.2, 2.3. 3.0, 

3.2, NTRIP Client, NTRIP Caster 

- Saída de dados NMEAOIBS 

- Formato de saída dos dados brutos GNSS: RINEX 

e HCN ' MEMÓRIA 

- Armazenamento de Dados: 

- Memória interna de 32 GB (Memória tipo HD 

externo). 

- ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS 

o 

Dimensões: 140 mm x 124 mm 

Peso: 1,22 kg (com bateria] 

Temperatura de Operação: -40 "C a +75 °C 

Temperatura de armazenamento: -55°C a +85'C 

Umidade: 100% de condensação 

Índice de Proteção.- IPB? (A prova d' água e poeira) 

Resistência à queda (choque): Sim (até 2 metros de 

altura] 

Resolução do display: 128x64dpi 

- FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

Consumo de Energia: Menor que 3.2 W 

Capacidade da bateria íon-Lítio: 2 x 3400 mAh, 7.4 V 

Autonomia das baterias (duas): RTK UHF Base: E h / 
Modo Estático: 12 h 

Entrada para alimentação externa: 12 a 36 V DC. 
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'Especificações Técnicas: 
mero de Canais: 220 

-Plata Principal GNSS: Trimble 

I-.Isinais Rastreados: GPS (LIC/A, LZC. L2E, 1.5), 

\Gtoryasrs .(5.1C/A,_L1_P, LZC/A, LZP, L3), Galileo (E1, 

;E5315 _ESBL EleiDou m1,_ a2), saAs (LIC/A, L5 _- 

¡QZSSL wAAs, EGNQS, _GAGANI 

affeicnologia' de Redução de multicaminhamento ;    :içãoda portadora com Baixo ruido; 

;ÃqEÊPEÉlFlCAÇÕEÉlDE DESEMPENHO 

(té-Vantameñto'Cinemático em Tempo Real (RTK): 

'i5  Horizontal: B mm + :l ppm RMS 

'- " Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS 

:Levantamento Pós Processado (Modo Estático): 

r :- Horizontal: 2.5 mrn + 0.1 ppm RMS 

- , Vertical: 3.5 mm +0.:: ppm RMS 

- Tempo de Inicialização (Levantamento RTK): 

“jnos de 5 segundos. 

- _ Confiabilidade da Inicialização (Levantamento 

RTK): Maior que 99.9% 

 
 

- COMUNICAÇÃO 

- Porta Serial (RS-232] [Porta USB 

- Modern GSM/GPRS integrado 

- Tecnologia Bluetooth” 

- Tecnologia WiFi 

- Rádio UHF interno CHC: Fix/Tx: 410 «- 470 Mhz, 

Potencia: 0.5 W to 2 .W, Protocol CHC, Trimble, 

Pacific Crest, Alcance: 5 km - Rádio UHF 

externo CHC: DL5 (20 Watts) I DLS-C (28 

Watts) 

- Protocolos (Entrada I Saida): CM R, CMR+, 

sCMRx input and output, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 

3.2, NTRIP Client, NTRIP Caster 

- Saída de dados NMEA0183 

-Formato de saida dos dados brutos GNSS: RINEX 

e HCN * MEMÓRIA 

- Armazenamento de Dados: 

- Memória interna de 32 GB (Memória tipo HD 

externo). 

- ESPECIFICAÇÕES EísIcAs 

o 

Dimensões: 140 mm x 124 mm 

Peso: 1,22 kg (combaterla) _ 

Temperatura de Operação: -40 'C a +75 "C 

Temperatura de armazenamento: -55°C.a +35°C” 

Umidade: 100% de condensação 

Índice de Proteção: IPS? (A prooa d' água e poeira) 

Resistência à queda (choque): Sim (ate 2 metros de - 

altura) r l 

Resolução do display: 128x64dpi 

- FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

Consumo de Energia: Menor que 3.2  
Capacidade da bateria (on-Lítio: 2 x 3400 mAh, 7.4 V 

Autonomia das baterias (duas): RTK UHF Base: 6 h l 
Modo Estático: 12 h 

Entrada para alimentação externa: 12 a 36 V DE. 
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ENC: QUESTIONAMENTOS 

h Assunto: ENC: QUESTIONAMENTOS 

_A De: "Deise Oliveira" <Iicitacao@cpetecnologiacom.br> 
_Dataz 11/05/2017 13:52 
Para: <Iicitacoes3@saaepiumhi.com.br>  
Prezada Jaqueline, 

Seguem respostas: 

Software para descarregar dados: software para configuração e download dos dados incluso. Assim que 
o equipamento é conectado ao computador, ele reconhece como se fosse um Pen Drive ou HD Externo, . 

dessa forma o usuário vai ate' a pasta e copia os dados. 

Base e Rover inclusos: sim, o kit contém um par de receptores, dessa forma, um funciona como base e o 

outro Rover. 

 _E Incluso 01 coletora por kit, ela trabalha em conjunto com o Rover, para a Base não há necessidade de 
' 'Coietora. É A ' 

incluso: 01 Tripé de alumínio (Base) e 01 Tripé com bastão (Rover). 

Atenciosamente, 

Deise Oliveira 

=  Licitação 
- _ (31)3025 4016 

ÍÊÊ Convide-me 
¡nan-n- ::na alan-ui- 

 CPE Tecnologia 

 

1 de 1 11/05/2017 14:05 
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Serviço Autõno _ i gu e Esgoto 

' : 23.782 8 dircturiaexcut¡ ivafâsaacpaumhixunr.br CNPJ . 16/000110 
| Snarcs. 21| - 37925-000 PlUiNHil/¡WG -- 'Telefax 37-33714332 

Alztarqtaia !Municipal (Lei !G35 Élçz¡ Zac: 

DOCUMENTOS DE HABILITA ÇÃ O 
CONFORME HABILITANET 

IT ONE TECNOLOGIA DA 
INFORMA ÇAO LTDA 



2017-59 LICITANET | Imprimir Certificado Habilitanet 

:à 

e 

UCÀNÉT* 
LECIÍRÇÔES ONILINE 

  
HABILITANET 

Certificado n” 5407 

Dados Cadastrais 

lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Razão Social: LTDA CEP: 31.160-370 

CNPJ: 05.333.907/0001-96 Repr. Legal: EDUARDO ALVES 

CPF: 882.359.716-15 Telefone: (31 13524-3450 

_ . _ _ _ . _ gav@itone.com.br, valeria.santos@itone.com.br, 
Endereço. ALBERTO CINTRA ,n°161 Bairro. UNla0 E mail. Valsamosygmmamcom 

Cidade: BELO HORIZONTE-MG Data de Cadmtro: 09/05/2017 15:51:13 

\__ , 

Regularidade Fiscal e Trabalhista 

Emissão Vencimento N° CND: Status Anexos 

I.N.S.S 22/02/2017 21/08/2017 F3CB.A606.0B91.1083 0K Oi( 

F.G.T.5 08/05/2017 05/06/2017 2017050702375844038477 0K 0K 

CND Federal 22/02/2017 21/08/2017 F3CB.A606.0B91.1083 OK Oi( 

CND Estadual 13/04/2017 12/07/2017 2017000203712893 OK 0K 

CND Municipal 08/05/2017 07/06/2017 ABIEGKKKOJ 0K 0K 
CND Trabalhista 09/01/2017 07/07/2017 1228884632017 OK 0K 

Contrato Social: 0K 0K 

Docs Pessoais Sócios: 0K UK 

Alteração Contratual: u 0K OK 

Atestado de Capacidade: OK 0K 
Outros PDF: OK OK 

d Qualificação Econômica-Financeira 

Certidão de Falência e concordata 0K 0%( 

Capital Social 
RS 2.500.000,00 

Observação: 

AUTENTICAÇÃO: 420824960F755F8721C47B6027EAD6AB 

luz/admin 

httpsz//Iicitanetcom.br/pe/cagef/visualizajmpressao.php?id_cagef=5407 -i 1/1 
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[ga-ja 559m3. c??? 748.&?*Lñ'3ü-$$¡ fesàciwxzee; na 'Rua Ran-amam:: Laws üançazkz», n” 1415* amo 36a 
Égíf-fçà ?çiansçág em 53mm Húrimnêewü, CEF' ÊDñK$Ú.-4$Ê|: 

::mm Eduarda _Pagggg m; camara; Júnia:: masíleíru, rasa-ci:: @Wi sagñnm da üúñluñhüú pararam 
m; aços emyrsgsárêa, assado m:: 11312319685 armada: :i5 saneím :se àüsnüáazí-a m” h§«3..ê§ã5_5§? 

gggcpg.gw'r_;ií;i $328:: Sããwàíü, ?SPF à3?.,a1'ag.32&«üü, residanm m: Rua ?ha Verglcn n" Eãüâ, :mm 49:3., Página 
525mm. em Bem H-brêzusralâfêvíü¡ CEP 3Q31Q«~?5Q. 

íânigug. :asãcioa ::a abciadaaa @mm-máfia Ltda-. IT-_QNE ?ESNÓLÚGM @à :MFÉQRMAÇÀQ íñãá. 
aum serie na Rua Altar-m: cãmtrg. 11.”. 331. a** -aêsdaiz Baãrm Uniàa_ am. Bal:: Harizasniamiã. 61W* 
31139373, ;usaram m; &NP; .amb n* aã›.333-B8?m43431~=9§,_ regísarada n22 duram Cmraercãaã ::Ja Eaíada 
::e MÍFSWÉ Gerais em: e NIRE 313%?? üñêlwsi, Àremivem de cam-um atacando aliam ü ímnimlü w533i; 
achíaffñe m: ciáiuaiskaa a &üãmff 

:amu ELELÀ ;ie-sim -cansnvusçm DE Mamas. ;FÉLSAIS 
Naatü sic a aonixazmcáe rewwe ::anaütizisr a9 aeguinlaa riiíaâa: 

?ãâial n” 3: süwíízada na .âwszmida Fábia Fama: mamão, n”. wii, 1°' #indexa gala at_ 33km Jaítâãâíyn 

Esplarxgescêa. !TÂEP 33333-535?! EnãaêatubñiEP: 

FHM¡ n** 41; inaalíáêda na 363m* &Ríâ alan:: K_ üuaára ?$231 Éããâ 495§ &üífãrsía Emhaâzay Tower. 
931m1:: A553  CEF' ?Êãâiáü-QÉÊ. Emafãíaãü?, 

manta da aítnrgg- É .' à??? 

Çgàíçyâáê; z mahiààõü *Sã* êãêíâffíñ 

wjfifsãàñâi. im, z. 3h33 w Êíaíâãííâílíei 

:(3a tg_ &gãa ¡àar1mhEé-.lâ5§=k7?'§â1? âêtfàzíÊ 

ãbêiàíígag¡ ]_$_§_,g§§ê”§§ Êâíígígâêçrãà  .z aum Samwàrçi-ng :amam: em». #für-as tags-ais __ _ k “a, 3,, _ «. 

negam mgÊçítg m? ç¡ ¡w-sm-a-::iz em Mgawmw ms Emâixwsg zg.,,mü mczaúxxnaçm m. Enñüñfááfw WWE . Nm 353933 W323: E? gsâz, S_ ' ?a 
»a a-.. u... w. ¡van-AMLIU M,..- .........4..¡..«..›.ns. mn na.. hu a. »mmsewn m .da. m-nwmanln Õñãàu?? an:: -1 - 9-¡ MARIA» Hu raclcalrvenrm ir Ír- I @Ma aim” int 

iszsaaimxsa . tam: 143m3. Atrmmwm; mawaãwua??áazzàwzàzmeaâg~iüñãavssm, ;saum-saem da Pau:: 23cm» ~ âmtraêárímíàà. 



  

v .u. 

_gggmgmg- m": c «v  I   m. m w* :. &Tââêeéxsg Lamrragg   
gruggg Ef: Magma    'Éggxszi »aàfàgl &iráà 

“íisañmz Rmhmm Fermim :às .Miva, brarsêiaêro, :aaaxza: sem wegsmedü- wwmunhâü ::Lnãmzãüê «m @ama 

anaprwmrâm. miwtâñn ma¡ 23m 2M Ma: pmrzàüür da mrieâra da àdmniiüadx:: n* Mv? .ãaduümíâ eeazgaeaiüa 

;mas ÊWÊMÉ; CW wt.3â-5.24ñaü=k. âwiâmaw 31a Rua :ma: fâzsáêepmr as .Maxim. n* 1. m. mam 55cm» 

@airm uniâa. em Éããríílít âãmrímrmitsfMü. @EP aifíâawü; 

 
Eáuarda Henñgmg @amam Àã_:%ü3§ magna-iara, casada M?! ragêrrs-«e m: mmunàãm partia! &c; mansa_ 

enwraüàzim. naàcçâáa :gm 'müãií 53??, paskmor ::sa aaxteêrà @a êtmamaáê Mwüñã? .Éfíñ, &xpüdãüa ;mia 
ãE:§-*§sa<$;__ CF??? 8Efâ..íi5$â_.?1§r1â, residente na Rua ñerzmzrüénü Sana Figneaímm, n** 99,. ::em ?(33,5 

Bnirm Ciemda bê-rznra em 851o Homcmàsímfên ÇEF 32129413; 

Vvlkílíam: ::e Abras.: Lga?, ãnasiãaím, camada:: am &egâme ;igmmunhàm pãnzià! em "bens. emãpreaárín, 
ííããükjzi ::sw -!.!3;c%ü¡1§?-4, pagam-low da nar-hedge :i9 fdaravtiriade a** ?U1**?.ÉÊ3ÊÊ.?ÉÊ axpsdãüa aew¡ ââíàhâñlã. 
ÇFF aÍ3§Í3^.Ê-.5?,~”É?.Ê5$~?59 mzagtiama rea Raw Baum Magma:: n* 8%¡ Being Planam. amu-a &mu; 

Hazríztaanfaifuãêíê, Ciíã? :31720-350: 

Maxanzára ñêendottçü tia üãâvelm Graça. hrasñeím. mamae; mm ::agims ::a aepamçâa da bühàs. 
anmmsâiâa, nazismo em âaãã-füâfãâüñfx- ;ãúfâãadãíàr :fia can-Laisa 42512; idwüáadg n** aaassaasssa sxpaüwa 
953a ssçwàtê., ::PF '?.e13,t5?1¡53§~3$, rebüãiçiante m¡ Rua _ããzzpmgzaida irmãs üañçmâü. n* M5_ aptas 334231., 

&mar; êxiianacás, em E550 HDHmMQJMãRCEF' “wEáü-«zâüül 

@arma &atuará-x; Passos ::le- tamakàfw .ã-ànior, hmsãimêra, Tá and:: em ragwme m cmanzmháa parcial 
m: bens.. emymsárêox negam:: um 1-'tf1m'1E388. granada: da @amem :se àdeniiciaéa s?” Eiâüfyñíãââ? 
expacékáã ::em aspsnü. @PF Bâítaüaníââü-Çâü. residente na Rua nm Verdes. n” 503. Em:: 41:23. ?saiam 

Sierra, am Baia Hurízaeraiafmü¡ @EP âãmifíãfzü. 
gjgzâcaza .gàçãnâ da ãütíüdmíà empzesárãa :meu trama ?ECNGLQGIA (Ian JMFGRMâÇÃü LTDA? 
Cam mam m: Rua Aiwa-z; íjêtsãm_ n** ma. a” andar. Eâiíàiírü Uniàn, em agiu lvI-orãznntefãcêãâ, CEF* 

.31 1$$~3“:"ü? ánãnfím na sli-NW wi:: ra” $5,333.%?›'§üD1-9I3. m-gisetrada- m# .Junta Camada: de amam 
m: wings:: &gaia; mai) t: @RE 31 ÊGÊÊ1GBF~Á 

CLJÂHÊHLá pmsmñiznà m EJEHQMMAÇÀO ãüillát., ENEEREÇQÍ 
à_ ::nczeaada tem @uma razão sacâaã W-&ÉHE ?Éüüünüüxà QA ENFQKMÀÇÀB LTíBA, úêlaxã?? @de 
na Éva &Eberm amam, 21* 1:61. 6” amam', @aura uniam. am Bafo Hmãmntefkxiís, QE? 311$a~3?ü. 

ÉLÃU$ULÁ &EGQNQÀ m» ÕBJÉTÍUG &QC !AL 
Psesst-açña de: sarvlwà de aasasaaezsatü¡ e çansaslfañg :ànnim aa @uma da infnsmàiàcaã :emàew de 
@mam mwçào :às: sam-arame e aquípamwzaa, ààgãszãênaim nàunãca, rzersreseníaçân gomêrçz-Essi po: 
@mta ,até _ari-a e »ou da Eertaêrüs, fürffmçàã] e zcainaamsratu, mm cura-na .e mmeàmiu varugêsãa de; ;smiglastaa 

gar aggasagtanüãuüâü$ u:: ênfarmâàim. 

::Laine 31.463-334 ?Eñaâiüà w Ffüàâã 
3x ãçmzãifíi-'edü 993m3; as &ãguiñlââ miami 

Finas u** 1: lacíizada¡ na Eua.: S, &ais; 135503¡ *EQ GM LJ? 15a, asim @guiar Dmáa. GE? ?á11'.'í~;~6&0. 

Graêânâaáíãtfk rasgisãrada mas .iamhà Camarada: da &sem; ria:: Çârniáa an:: a NíRE ãâüüümüãâw? :a: CNP-J 

sem a n” üâlãâââüñfüãüâuw~ 
Fãíiía! ñ” 2: âmmêüagxa na ñmrafáa Pmeiáente \fangaa n”, $553. sala 2:15, Bam:: @anna @EP 2mm 
9:92.. _Em % -dzvmeíermmdi regista-atira _nas .Junta Camarçíaã 'da Esmam:: da Rio da Janaàm 503.7. a NIKE 
33991393293' e Q HPJ mà- u n” üâãâãâüláüfíiüíi-ãã ' 

::mm cantaram? s:: Eaiwxam Paiva:: Eàemm 
üemiñm reglmo sem a- ri** 53H11? rw; @tirania um Emprwa rt»w6 Tãiíârimzxvom lZrãxuãêêFüRFalkñàfrü Lfããñ . Nm:: &raaavswn a pF-Bmtüiü 

" ¡ámaámñ _ aan 1m§1a mrgenàhaeçáà:AãçaADAFNaã-'aâçzr?mteânazãüiüsmrmiaãgadüx, &Eüãfthêã; em ::um anmrm ~ âwsesiaxiaesàsrw, Par:: 
¡mILmn aan-w .ãñr-súññfWi3' nnqxwa www» ãnwwzÉLmh hmàfifa ínéarívsa nfs” En!! ñ-'DMWÊB 'iñfüdáaiââã-il! 3¡ à? 'âãífiiãíi M? Wlàâãfmiâñ Em.) 5:73 2252153!! N? 



   
  

  a§?§§Bãf$E§à 
Enaàmên e awmam, m: emânm 
asgüfãêñáãà.. iu; s. 333W &a; àãiâéíe-'Eêâãme 

;a r§a§n ;$113 §§xg;g.;¡;§=í=ê.Í3%â=ÍãÊ›ÉÊÊÊ ÊãüàÊÊã-ÊÉ 

Íê§.íã.§§íá,§§ F.;?.2:Wãnt~§t› ?àzsãeãíãígíà   
Fãiãai m** :à: Eagaíiasaüa na. ekvanàsêm Fábia #vs-rima Eâàxa-dçz; éââñÀ-iãmàzíáír, mas 41 aagrgm Jaráfm 
Éáüãáíiàáãnãt, (35133 fiaãzrê-ãííaz,zsamaâaâaiasbaçf$ñ w   ç 

Féêããaã ai” à; amami-sa na. «âêlüf mtas; 32:31:39": ?às Qüãüfs :sam Saia «m5, ÊEÊÍÊICÍD Eknbasgay ?matar 
g. Eiarzígrç; Am 8m!, CEF Y-üãâüaâüâ, $m$=ã3êaàíüF. 

Paxzàgrafe únêco: à amgicaaüe racjesíwá abrir :musa ãiãíair. ::em aumyum ;asma em 1-rs,~.r:§:«farm naüíxtmal_ 

amuâüaà &UÀWYA m ÇÁPFTÀL àçúlàà_ 
'L3 Çapãtaa¡ Sonia¡ ;à da F13 P155- Lãückmtuüã Maia. miihàes. e quãnmmiüs mt! reais:: ãfvâzíãhfífêã sem 

:wanna íüàià màmüaa a qumàamñae :mi: mem, @ea vaias umiáàsm ma: 3,9%? [Um Fama uma uma, 
wmímwentm intêgralâszãdà f: summama patas amas nas; âêsguinãêfñã 'xamgmrçüraa 

< Marca' ç 3 

?'à:?§í;a§;”& ' a., 

ãâírñâmíãugüãuñííiçíiàvàarelíâ ?ma 

iiâ ÂBTÉH 'L 

"W333 

ma! . 9113 

  

Pmúgrâfà primeira w ;à aocimgggáa ::guiará @swim armas. &mais; ts àíesãguam, @aba-nim uma m: :si-missa 
à catia saíam_ 

fñaeràgrafu :aaa-unas: - M ::cms nãa paderm gear mcrsionacias eu álvísikizaaá ;mirim ãñcíw im mia 
Süilífiáíaíg t* 

::um ::nua QUIHTA a- aEsP-awsáasgurxme. em metes 
À rasspsârssatsilidade das saimos rá &animam; :às ::amas que ::asas ds-*ném :m: cjapãtzl anais¡ a aóáíafàrãa .com 

;gmçâa à :miaficjgüg à:: cagoiiai Mamã 3% a; sua íntagtalêzjàçã a. 

Pamgraàf; único: Us ãóüíüã nãü mswpondaràc sumãüiasêarrxente palm mmãgaçàes Evan-mm. 

CLÁUSULA severa a Pau!) DE EURAÇÃD m. ÉQÇEEDABÊ É TÊRMWÚ no êliíiãrããcíüãü 

&ÊQIAL 
ü @ram de duraçéãa da @animada à :sem &resume; Emmtemzinaao, mudo ira-idade: suma &Hiflñâàãiêñ am 

nüaxmezaüz.. 

ÉÍLÁU$3L3LA :zêgrsmn -u Agwzéwismàçãü 
:e: ãsdmwmàãríêãvàü na @amanda ama &xemiaa gm: todas má #Máxima um üâüjilült) as.: isuãatiamnnia. 
Lzegasn @miau a ragrgg-.ggntaçãü @uma ea paaswa. @zm juízo ou fora 2.3835. *imagen pmám, ¡EHJÊLÉÍÇÃQ o 535%.; 

emprego em negàçizcs alñàítàà :ai: estranhas rm se:: nbfsafâvü sosLaE. mrincêpalmanãe sem: aveia, 
Hamas, ãmncà eu endossm ::Bea invez, nas temas @exalaniáuàuzlü- PW 3mm @WWW Êwikàwã âhñíiã 

por dnñbamçâa swim do Ctyrâsülhü sie àdmmâmmçàc» 

@ração !w 13o cáñmiha da admlnbtraçn 
c: Camamu me .Adminísaàçàao será mumbai:: pa¡ 5 (câncts) mamtsnaa, staind:: uma 2' ílíiüíñ) dama 
uawxàrao sem' -índsapaanáan1sas, aàâm, 63a naves ñgurmram msm 562m. 
Patágrafo primeira w 4:13 cunsamalíaa @amante andem:: ser mira-ima m: deatíznzizima pra-Sa Reunifàa 

à** ~: .- ÍT* 
Úüüâíüw ?gi _ 

 
.sw-im 'Jimfvartsàà ::as Saíram ::se um; 3mm   
.gm-dam :gggsgtpp &m; ç. ,w 922m1: ::m $231. 11313213 :as  môàíã. mcmxmua :M aawaümsxüm ;mm &às; I313E§F1ã~Wâ~ s: armêâamtze 

!M-ãâsãàãz M ãráxWíâ-*M-ñ ãaiiaraiíñãçñu: &asmaêàafázlwíuâfãiuêããíãâãfâõiüâfáwü3 Hwmüí? 'M ?Mix @swim 7» ãàúãxeàaràaünml, ;sem 
. Mill( .m. . m..-” ..hm :www ,M um m, n» anmow¡ mv an wmrwàw Mmzgm-:z s¡ a ::emma 53a »avança Xtar» ::zw çvwéi i3¡ 



y 

4 

  

É.  É».  5 l t ñ 

ãüñíwvzñü à zzzszfáratáá M rítíííãifãâí 

smràmma, ::ç-à a. E3?? ée :3;;;&›::§;2;__«. 

?Sé 5%» @axial êíêfazasàám-êâârààísâi-J? ãêzíizãâ 

à a; 

ãsasülâaãã .3..?.3_:E§í.êz Êíziêzqããêãüàâ 

?a3à§g.?:§§rx zgmgurxm:: -- à?? neraeruinzm :Em nmrrmms m ÉQEÂéEÉê-Êâá &ie; Éañãfíiâíàiàirmgâü sará das 3 gãràgz): 
3h05., psârmàlüríã :as masmes sa: raeieêms ;um um- ::Samsara mdeímrãzmdmíüe vazasz. À 

êíaíàgxafm @marcam m !as ràgzíàâ âübfê t) fursmêamzmanm do -Scanrrmzêhà @zm íawmêeââmsàaçxêía, mv::- carma 
más: fama? ::czsâraíaãa-â. @arma pmybâêâa e Lííâfüélaíãâ em um; 'ãñügãnàarwâc interna" Qua? dgmcz-:à m? 
rtedigíifü em am mommüú íattêcxâ Canmnmims.. 

?arágxaío :guarda: - üammàa a:: üamaam da Admínmmçàm às; sgguimea ñâãíüüÍçñíí-âi 

ai¡ 

b? 
@E 

É?! 

e:: 

f? 

?garàígra-ín iguiáííü - ;â rmigarmmçàn das maemh-más sit: Cmmsaihn di: ;mmínístrsçân mm &mês; _par 

daaàmrzsçãn :às Rezzníão ::ba @mamae 

âaçâa lí »- da Uãràtüña Êxec-uüsza 

A íàkesgnria !Exata-saíam &erá tampamát ;mr 5 ãaânçaã mamürús; frzrsnaâa anima aàcêcs ai.: nâm. 
razgidentea na País. (mm níand-atn da _S ;uma aware., caíáneêüeanms ::cam a 6::: &enseihe da 
àtãmínlzshraçãa¡ paciencia ser :geram par u-m màmarb ínáemmâwáo de mms. 

Fixar a poiíiicaa; @ãtmtàgisa &axrfammçàc gama das nag-àüábà m. àoçiwaãe: 
mgger a üwsãêtiiía* a üímtgwâa Efêãâüüíêva e íimãr-&hm m: âjíàbxííçàiàgaà; T 

Fêmtaêiaar a gasàtãü das &Mamma; 
íianurmzar a Rüunããü ma :Mimas guawm ¡uígaí canmzsnâaartía e:: ñcemssàaifàí 
'ÊvÉ›E:ãiÉÍ›i%§3~LãÍ~°í2§3 ?sobra a :américa da ;Êãiíeñíníâãfàçâü e m, &nniag »tia Birtzeàxtzczfía Exacgzgüw; :mvmia aêritxuãçñaâ mta-rmínsadas pain Cünkfâtú Saami. à 

Exescuãua má sã: ãegüãnta: carrtpüsãçãn: um üízaio: Examtiwe. um 
¡ezàança e Novus Magáuítzà. um fíiâfeta: Financeira .á 

Parágmfa gzrànain: «- A tàêrzàxzaàêa 

D-irela: Camemiaã. ;em Dírmiar da Markeãiag, 
.hçàminiggrãàãvp e -usra &Báraãszxr da Síàfvâçsars. 

?sarágraáa .amgunçtu - E32 Bira-term íegâía amam mamães para a màsêm das @mas Hüüêââáíãiãá à 
agafgsàsgç-ãzg dem -abgastivas ÉQÊJÍÉÊSQ matando rapmsenmr a samesüadva-&nàjuíza m! ?asia Gaia.. aliam 

ffíw.: ;Zâítâláãwàffâdfxâülüu 

Paràgrafa &tamaño; «- Todas as mas que amassar-am a aãâüfiçéãü m «jàraitma m: nbrígargüas par @arm 
smciaüws, üevmrãü sm reaàizarrios carzâunmmentes ;mr 2 (dem @Mamma m: ::ser pmc-umdàr ;rw 
3km namaadsâ. 
Parágrafo quarta w #as ñíàüfââ @uma m- íãimzíonanmníü as: üãmmzàãz.. swim &atras; que :Farm-n 

cgrmxatas. &mas; gs-reuúaíââ s:: dispostas am um *Fàegimeznw iñêêãnü” Que devam ser ;emma en; me 
aegamüçx pelas Úlzmmres a agravada:: pela Cum/saias! Ge âdaníñíñêfüçãü- 

Fm-'àgñafo quinta - às castas. marxistas the geszzào wrãiu çtisecâplêaaaím ;mr üeiâheraçâb du Cansglêwgâ 

zm Àdmíñêãüãkçña). 

ELÃUÉEÂLÀ GRAVA -~ .na cessão mas cama 
51.33 may-am da aaciesima sã:: ¡müíwgizsíwáia para iersziüsm ma. da dimãm e màn püdãzfâü se? càzrcardaa :m 
:sangra M1135; a [gramírüãb eesz-ranlzsgae qu; adm smciamxm, @em sxpmgxsm na ;Jzrévín dnnãâáfãtiiêmñãü dm: 
ga nim; 53:55; rüpmasçigtam a maiàm em capita: atuam: :amanaawníüü -S-Gb Sami da inñficaàvcàa :ía 

çxggsêo_ 

Farágrafa prírnaifü- m caso haja a ârgterasga das aígum das: mam em grmwsr a ::assim pzaàraàai amu 

loira¡ da &um; mms. fim reaszaívadu a direita da pmfePãe-ãêçi# @ea ?ieúaioa ieínaaaanaantms, em 
iguawade da praça ea casuiíçma. pawpmrcianslraeawíe à paxlíezísznçân @ea ::mas 38616113 nr:: wpâtm abala! 
das asc-arde; cam »as &aguãnàwas prncedirzwmnêaaw 

E m» a saci:: que déitñiar ::mas ms .tmwferir ¡ma! m; parcíaímmm @um ::uma dâtmfá Nanã:: as 
3mm :amanasaantaà m 3x25 -Íniañçãüq egpaçzãücanáo a qgsaniêcíwa da saias qua dreams:: miar os.: 

Em nsãzarír, :mas ::axar e a Farma cie- pagsámanâa. ' 

Wwah_ M , . '51', 

 
mam Curumim di; #xana na mam mms _  Í' v 

(Ísgüáñfaà mglmra mai¡ o M M3451? m matam:: em ãnbgnsrña  matmüxrsazà m rrãFuIzm-vízeü Ibi :In ,Nim aamr-maim a rêfwmmln 
;Magma -mzerrtrgxraa Amy-wma: líxââàüàâzâãàFàfíã??~iÉ':$EM'ZB~B'S!§a?«$$E5ÍÊÉÊEÊÂâÍÍr êdnmaíy rins ?mas @uma - mawmmüam. ?uma 
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Ewãêsssâç »à tMÉlrMén à:: ?ñã-HHIBE 

ysursaaagz., :im a. 5%.??? ::à :Êífâê-âsíêãñi.: 

Em: fé. M: Haràawtâàãsêããêâfg? @aê-Já 

Êgguêíããêgãê ?.Ê.5ã§°§4.$à1§E§Ê':$%1H5§ 

aí w Ma: saíam ::a má 3G! 518mm¡ mas @mama (if) FQâQEaÊÊZQÊÊÊ; hntíücaçàçz, m; §Óüãâ§ 
'Nfmâñüãâenmg da ?uma êabíaáifa àü «cmra§u<z~§ã~amww. deiíwâeiâaé rízmiífímíazr &expraasamañãss- msm 

:áasmsgmm 13119381113¡ ML.: ::R$29 me ptarímêsnézêm na:: mñüiçüaa ;xmmstag ;sem .sétimo maanza.. 

di! --~ Em ?sàxsáaâanaa ::ia sw &gmrcãaíícs m @km9 «gm grafaíànriêa par( marie &e; iai mam (si: ramarsmwamm- 
tíãiçnà FBEVÉÍQEWB a @max-mãe ::gm &aptas; cam a mapmzââuss Migração cinza canmaãc: amzçíaí. 

W - @wma asmrmrama c¡ @xataícêm d:: diraíàm m greafarêrãaêà pás-r mm; m:: :a: acima:: isa rama-nasmnte 
íâ] -çwerá o 5132331:¡ cafmêamím ma: msm mim_ ram meãmüa nandâçâazs m¡ ::farta &pfmüiêiàfiâ am 
mam ramanasmnima @em -Fàwzüe iesmims que nas. intñgram a quadra anamaria, dwcâaê ::em :a 

rtaãàeiõáa 12924549:: saga aumrízaáa ;uma maãarãa :ira capim maia: samamamanba. 

?artàgmíu @ganda »a @mas ¡ãmng! 'Cai-fm a (até abas:: fa: áammwrmâ da ascwsirmãva da wcíeàaãéa mmãtâm 
progama de !terceira ¡nãazaaaadcp em; ::adquirir a totaíâzâazia área mtas das sncíxàdmm gama* um amar 
-mmpaasçaa m: aupaçíar na.; vazar azritaurdo às mtàawlüâ¡ azrawàa da araãmàzação :üaãízada Spear amprgszi 
asggeçàalãzgda qua :me em cnrmmíeraçãa :a Gãíãáríü ::fe üuxü :ie cas/Em dmmnãadn, ?warn as; sfzxsiüà 

mê-narrêtaàrios auiamaticamanfs amàmüms a aíienar suas cata-à¡ em @caiam-ta ::um a (as.: assuma tíjg) 
mantrçxíadar Em). nas ímãmm prega e rms magnum termas: a cundâgñas apííütvlfzêâ m. mtas 51%) graça:: 

::a üúñãíüãq mnuncãsndo at; :limita da pnaíea-âmcía psauâsm :na § *W 

&Láufêüàà Neem. m m¡ .saiam. as sócia 
me iããràti m: niguem ;ias @um dmejar ta? reaàrar ;m àamüaüeá «nha-nã a uma» ràüãmmr ::asim m: 
nda-mais_ aóçãoa, pur inaewédin da n-üüümçãrzz) cam ::mamã-agência minima da: 3a cfrãrem; alas, 
axíearsaímo as. mmtíuos- ::um ;usaíñqtxam c": sam @saga da se» lñíâfàr* da' Südádadfr. 

Pgxàgram primeira - Havana:: a díasofuçâm parcial :es: waícatsada ;mr qualquer' mau-w:: mgw. os. 

FK§EVQI=E$ m.. macio :me se &àwedlr da _aocieefam ins &mãe; reemhoàsaãas gm ;até an caazsarsanm; 
pwsmçàes mansam sL-:cassims a ãgusês, ÉCÊÊÉMÊÊÉÍSB ::ea carrega:: ;fumam-da nrszúidaa ;mm JNPÇ, 

?arágram segunda a» A spuraçma de: Hausa-as da 36cm quase.- üaspaâir sia sgciedede w ama 
airaués. 2:1:: ameixa-ração saaãêzada gar amp-rem esspaaíàñmda ::um trama; ria critério de Rum :se mim 
çiagaçgntaijü¡ ajplícandc-«sa um manuais de &Hà; tsínquanta- ;nar cento; sobra ü @aims apurada qua 
áeuará &a; ccsrrígàçtc: @em @GA e* na sua fatia. pm* -üutra íntima qua ES¡ àuhatãxua, 

Pâêágzâñü Vte-ruerm -~ CJs üúciúã @anunciam a qxssaítwse:: mam; ffiêtüdü ::se agumçâa da mas: haver-es 
na zíjgagâ;gsiiç;~. que nãü agvgçgaie pmscrütü noràafágrafc @gama desta Êláttãulag más JÊÕWÊÕ, msm peçam 
da mswãíêsàaüãtiadê. uaârãmàãsàn âiãlguiüü, vam¡ naming! @as @mas mma, :mr anais ímníaüm que. asâas 

;pçsüsm ma: 

::Láuaugn üÉüífütà m tzãuaamçñas 
Aa daàíherñçñeü' das meios» sarãa. ::manada «exigidas por Lai ou' wie &anuais; &àôúiféxi à mas 
iallaraçôms¡ em Reunãím dcâííraiíams. senda aTJ-mvariaã-'vlü ::na mam por vossas que: mrmapandauaw 
maia-ria das captam aucêaê, -fãããñhiãñãs ma. hipmeaeà um @me «a Lei m: a &rasante; cantam .asaacêaí 

g-¡êgâmm quàgmn Qáiaiiñcaaio* asma_ santa' mtarsawgzandehta a 'Z :um: kra-ta nas ciwâitmraçôas. 

53g ;Façam :pggmegm s» m; Liaíihavmçñüs "teemmãw m:: wrzíorznidade agem c) presente contrata' ea cam o 

3:31:37:: n:: m¡ Em wíncuâam ¡m! na as wügs, amam qua auagnêm ma dissidàntesu 
-§~›¡3¡«à§¡¡.5;14; 'sega um; w à reunião da ::artistas ama @ameaçada rrmçâiama nn-!iânaçâü gar 9mm ::xana a 
ÉfMdÉÇÊ-_Kéxj .ggágg-iyjsgnçâa] da mas; 95mm- ;çjagcgêm .nesstéar türeàmin :su: ptstêüfta regíafracia 3313111 aew:: de 
gemàamraãm m.: :vàadian-M entrega pessoa¡ at; mam, Mamma mm ::mio- mamas à amami mas da 
anêamâànaãa a dam da !üããízaçãñ tia re-uniãü. 
Parágtaãa lercaita «w A @unmcaçàa conterá. ahtsgatürãszmaníe, an 392.31; data a hum da reunião. aims": 

«fã-aa maêésias :à ser-erra dnéiíbaradas. 

mwWümw 
' » :u é' 

   a: ' .nuns ::xvnmârzeezta Emman- urfrtàms wma   .~, 

;f cama:: rüaiâât-.x m:: a n* Éiíâàâ? mvswzzexààüüa &mama; WWE !êâti-&üwtilà W» zwxznwmaç LHS-h g Nim 'M'- “âàààmwmímâán- 
W W 3=_§m33)5;ê . ngm :agem Auzenwmwa:;zaaamxmmzznmmgmmwreaara1aasawa..warm?! :lee ?wir 811mm = « ãwâãáf-iãi- M** 

. M.-.” ..n nsmxiommnin' »ranma wwe: 'furmr-.rrmm Eafsuláfü ifábãümã f!” th! &WÊRÕÍÚ ÍâüñzãxpÉiã E 9 955m5* *i3 5533551355' #W955 Lai-yu :$953 m - 

ã 



  à: É E às ” à x à ê 

*Íêâísrixàgzzva exsrsããrsaàa :a szrsázzrsaeà 

smazízamáa, m; a¡ 2:33?? às íããóêáãêâíigê 
Vêm it.. Bal:: ããrààwiãaíêfâêsãâl? êãüsààãê 

;wgsêgrsg Luaêsàâaa Êüfiãgííçjãlãê 

Paezágrafm assado ~ às. Fsrsrrrxallíáaãaa da xamnviàcaàçãü¡ p:: 'eêíãsaínhà .âzig-Êfàgrafa âécgãtíñüsñ, áâiwñü 
' áésçaansadas. ::za hííicàãüse :se wma ma-aàaiss :ampamueãemÍàwxãrzêâuiau -aeclàííamm, ;vw ãàsfasñfifüf 

ema-mm want-ss em lààrfzàsi, 213mm, hora 1a- mafáííüãz :a âêremíífâlíâürñüfãi. 

Êãâíágfüíúfã quinto w A reuni-ãü âmrrnã-:sxe dmmmxáwm @amam ::mim m &àmêms ÊKJQÇÉQJI$ÉÊÉXKI m:: &âãlíít-Kéa 

&mam a mantém:: ass-e Mrs? «sbimm dia tíêaíãharágàu. 

Fíãrràígivââü axüxm w Na hígauâtéaa dia .deíiãtewraçàa qua¡ dãga à zasspeàíâm à inxzzmâpnraçâa, fugàm a a 
::têssüiiuçá-ü em fsàmzgtàadg _Em msàaçâa: ::Jaci &aíaezàa ::e Iâaaihezlazzgàa m: &irma- quanta à mmdmüçâs às 
íiaükêãrásãzâ' mama, amena aaaçngmím ::as vai-ças Céliffáêããêêüdeâñwãê a, rw weínimü. 364- fírsãára »quwiwk m; mamã 
sawsziazl para sum apmvaçãç. 
Paíàgrafm ssâztãmü m» N:: mag; @Ea ímpnmibãâdaade @e Em^rkg$âf§à$íêmtãííED :M: @ásia nm §auraãa$es§ -pcuümá 
q; :magna  fazer ;gpmsenêaa _mar muitas sócio mu: ad-.iugaaên áüvâmznamta awmmmzdm, mmdêanlm 
üutoaga de mandam paüícuíar ::um asp-eüííiwçâü das pwazas, ciewandm a is-*satrunüàrsãzz da:: 

;I-rücmmçãú ser âguaam a #agEsíre ¡iuntamaraia mm a am, 
cLáuauLA aácimà pszamgzag _ m:: FJàLEÇiMEFúEü ou avéxmmçãe ::J-m- warm 
a ãmüiáüâdê nas se ráêazaüêvxaaã pm? mas m: svsàrcuêfàda inmpaciaanta mas: de qualqum :aos 5mm. 
.rããai-“àgrafcs primeâm - os harümrsm e suceaaüxsm 13a aims ásia-chão m: [steam-adm êancagsaz. *esquema 
padsfãü ¡rsmgrar .a sccigdade. mprasarzmr ::m -ãââiñíís a; áiácía. maríãataêa wrsmzdâacia gz-reum za 

exsznmesa :nas meiga tamanasçantes que rseprtesaantem az maima :do ;apita açmíâê_ 

?grágrgaím âàígüüdú w Ná:: have-nd:: a üxpmzsa ejartczfsrüàrecía das *múmias remanmwrãiââ qua: 
r-«ggpprñgâxteñsx-zm_ a maimrw das capiLat¡ sai-mai para qua nã hêíáfximsiâãíüãtãiãüfãñ da "íaêacêáu íniagmm a. 

stvaêeezêaüa eu ::gua o immgaz seja .matatêda ::sus rapresaníaciu, na harmrüâ ::a súclc faêawíxjg m; 
deaíamdm .íücásfaãê gama apczrwaa se pagas caníasme -níearçarwe a “clàuatiia nana. ~ da saxíasia. da 

5mm* (55313- ctãñtrãnzb, 

máusuua. mâmw. .Ez-savana - um Exam-asma:: :na sacas 
a presasnêzs: ::grega-ata sigam poderá se: madífmaâe quantia ao seu auaüsc üa sócias (animes M385 a 
3.133s 43a üúdígn CMB. maüianta daiêàawçào da -rrxataría dos; 26mm qua fêpàesanmm mais th; 
mtas* das questas que mmpiàem a Câpêtàã somar. 

Ffgzpàgggafg gama - A mainrêa ámasatàaclaa qua raprmamãem mais da mataram das quotas da capãta! 
soüÍñí paaímrãú &míuár da mcíeüaadà, pm* imãs mamas-a, ami:: ama mm pesada am :Tracer: .a mamã:: uãdade  zactarisme ou que: @tem mamada atras. :ea mama! gaauàdsáe aew: ?em da nmxma, Fer ;uma 
Emma sem» armada, lnühisim a axaswlâfícatlvamesnta, a quebra da .añacffc zmçíaraârs, uam 0mm) a 
príaiiãnít :m :a tas. de ümidia. ?ara tam ciawzâa m* reaímdw os àeguiñfüs pmwdhneñwa: 

!- Noiiíêcàf, cm antescedàmcãa mmiwa de ?à gquinze) aim. a 3636?:: uma se presencia excíuêr pasa 
mmpgmw em neuniâa de must-as :a ser eamucaáa eapacisairúazste para delibêrarsahm a exclusão- 
dE: sócia. 
gi um ;gera garantiam .ao múmia qua ea premiada &xçiuír -a üirmiiñ @à üiesença a ::Mew a m! 
aairrreaansada a âwximade aíá a :mta da :rüxznâãa da szatiata. 

ãâ? w A natíããaaçãu arena encaminhada via: ::artéria aims mais:: âñ rearemmaawia ::cam a a-rscãéemça- 

íüããsiaermãaíí :do &mu; :que ae gnâmnâa arxrzêuír azszsnsrtsnna ::maias ::murais e suas. paaasannres aliawçüzssu 

;gr -_1›_~ Ç-Qngíçjggaassg cgmpzidã à knmííãcaçaa @ganda cnmprcwada .se sua &nuega rm a-«xüàsmm 
grggldanggànl (E) mágica: a :gua se pretenda animais. tneüepeñdantaãnantà dam Stuart# é: fítàêbs. 

x; ~~ ñüswguiadü c: 31mm à gregença &ãa deêm», a daãíberaçãa &aaycâuaâc de sós-ê:: sem Rataum 

maias màqzãm :que raprewnâen? a mamrimias coxas da espiga: saem 
@mw-emu ,bh 
ME  

. ;Ç 
-a 

.um Gnwmwa! m; Emas:: tim Mim @tram 'www »- 

carãaea mgsmm ::me rs* $124": 1? am âãííüME sem emma -rfwtã rãcrwLmxua :jm ¡wcmzwzw uma . Mm 31-3614? ?MN a miami» 
:mamas -s «sm .team. aumsmüzsaçàegss .azaammarêasznanaãwxàaxwmiüãñaaéza, max-vma um #um amis-n y §eãremnã~$e§F$IÍ› Sia-urge: " 

4341?# 85112-5 musa-mma: meu» wmvmuemmnçxuawita n ::travava 'n' m: &amarei; *ñâgw 39554* ü t¡ WW *ñ GEWH-üããü ?HW Em ##592 Pá*  
P( 

 



 
 

?Êüíãiããàâ 
iãñfíhãisã e waizsazgi:: zw ?E-eíwwsâ 

esssêtsaaãéz.; ímã. âr. Em?? a í3<êâá§ê:2§..: 

M:: ?às gm: *vãwzàgxãssãâfêíéãââãí* *ãâaíãaêê 

:gmgsmsã -Êrãzàggtãyàã ícààííãísââ-Ê* 

*as -~ 0a. ãí<â1f$füiã~ em súcia caatâuida mem .agpmmã na e; ::ngm êaàínfgárrêsa ¡êMÉ-Ãsàzrwe a *icâausuêm ãíáâñâ »m 

" @a saãgüa da-aa-.zócàm-g* mais: cansam - ~-~  %.. 

!di - ;xpsaxaatzíma «as ãaavarm :Jin .aaázaain mxnixakim» ma (arma 4240 í-zmbsp W desta maêauauta. a samszaãeçíadà: 

"üÍ-.êkgfàfü gsapmãàar «a prmwàra ;partem _da mia¡ amami:: m: ;www ;das até QE: agnrmamàa) mas agyqyg a 
cinâãbaraçzãa que aprovar .21 àxaiuàâü, dàmíyánmwfrñm »um ::maia barxáàrm da: Wziwísácím áu, ::amam !ha 

saga-gang üífñgãâmvàñãfã mxêüiãmm cnmxaíecêmrm 

caáuau 2.a. nÊÇF-rtàá Tãüciãíñuã¡ m m aaswnmçma É me &xzzmsícro amiga 
É¡ @gerada mami imíciãai-szauá; @Wi “Í” de _fíüñüãrü é: &nmraaã-&gxá &t-Y¡ ?aê age üaggzmhgç; @ga uma_ &nas; 
Cühünâü ao às; adrraênãaíradúr (mai. ::mama x51:: ::ram màxêraxm m: *ãâêü (magra à uãmza; :Em @pág f) 
cramrramüxwig di) &exescãüêa assim, ;pmnmm n íavanmnrantzz do haãarsço paã-rísrmhãezt, zbçtvm ranma; 

dsmaasairãa-r em Êü-'Ê-Lflíaíiôã' çxreâmiwrs am tem. 

.ümàgralcx ;grárraxaêím ~ @a pmguízm apvmana ::m mlaeãagzas waàrssaâs. irimmtraãs m¡ nm &aiança 
@anal ,ürzsçàazarãzz em ci-áesarinuíajna entre as. sócias; maramânxaanzm, *Ixmwmraêmrerzâç m: aüuxaámarxm* 

prupsgra-;ze-:awnze as !imita das ::uma um cada ara-não psmsui rw üãiiiliiíâ! &atíaãk 

?ayràgrmã-:z segunda: w- íàs iumczs- ;games @na bàkãnüàíãs mañsais, lxêmeavstmkaa ta:: em ñaísnça &mnàã 
zarahàm pcaciarãa m: üiztrãbuízzian anwcàpadamanía @nm os  mmaatmenxa, trãmeatraámanâe 
as.: anualmenta. de íarma propagúêanal m: dessmapmsrzêunar ac: limita am ::mas da catia saci:: pamuí 
m: capita! anxsãai. :se ananás: mm âeâhexaçân Matas. 
Parágrafa âñintelm m ?amem as @em ::um rüníaserrta a mamria de:: ::mami smçiaã catar .em LJÊÍÍÍÉZHE 

m¡ !Mama apurada-s Mía mcieáads para wtabeiemr aumenta m: capim smâaã¡ pxtxmmzar ra 

cmmgswwsaaçãn dura çrejuãzmx cam as mamas da ílnicma existentes m.: com ::nas lucros ::a àxü-“mãciaa 

mam .e aims pela manumnçàa da ;na-ria de íuum na cansa de araaewa da lucras. 

Fñaràgiafu quarto - ;às amem que: rapgesmram a maêéaría da:: @pizza auúíaí @adaga-m amd:: agyzwa-r, 
a rua-magna" &arma; s: üiatribuêçâg) :ria ¡ucmsmwssaêuaãmasntre exigia mea na mma de restava n:: E: !emma 

EZLÁUÉLÊÊAÉK uá-csmn QUARTA w mas. casas ümzsaes 
ais. Qmçahéàaa ::m dum) g3 que pesâam 9m susrxtadas saíam ta @mama ::sairam a suas: wtmraçiães 
earãcs &urzñtêas ou maofvêcias_ naquâltz: em :um não comia" ::em mate .inàtzumenâo. mm mas: nas 
numas. afirmaram às scscáa-zdacsm Eánzímáaa MEBIÍÕÉÊ na Lei 1G.tã%1$e w de jamaãra @e 20512 a :aum 
pnstmgíuma rrmciiñçaçñas, e. Míaiatíndo amlssãm, »cam baga nas; narmâ alânenàaa às ãütãããfíàdes 

amõnims pamacglâaã paira Lai n? &Aüéiffíãy 

*ÇLÀUSULR &Êüímà &uma; m m. gmaâbàção eu ÊESÉÊLUÇÂH ::am seua &Am; 
.p. aazzíseedadü dissower-aaná nas mscã previstas em Lei. &xecutarmümw as hãpóiüâââ de “üswzexrdíiçám 

'Ff§(§fÍ§&, :atirada na @actuação às !gem amu, :quantia .mas rmmraã .serás anutaüm a pagas rms 
:mantas gravamos nastâ sumiram "Saami. ' 

Fmàgiiifú ;naum À» à. sückezdme wirsm mr: iiqamaçma ::na mascara pmuêsãm em fue-í, Em cassa -zíà 
êàqiaicçtmçãxâ! eu ázfianmuçâtá da sccíecñada ñgurafão ::amics ãlquãdantas- os nmmhrms em Digam-ia. 
::me magras m: ñarmaa baga-ás:: mçünwâaa, m.: quam mas às) irzcâêtar (amy Mask-a hipútexm_ me. mawres 
ga agcêüüada- @matam enapragadoà me inumação asas abtlgaçõea e: c: remanaaçaràâag m: &amar; 
ranaaüü asma as. sàçixss na forma pmpommma! ;ao rtúmmro @a exatas ::gam- cada um pmsâuâr rm mma! 
sacíaiw - 

::Quantum cisma». &axu- üo .Juizo Asamrmi_ 
*mma a¡ qgmíqgev CÓIÍÍÍÚVÉÉÊÊ? :que surgir áa ârsterpretxagçân m: axwsawa @o praaafaüa- cortinas, :anime: 

as ãúüíàâ¡ as ?na-tüeímes das sàcfms, eu »entre mes. e a swãaüüüü; 'imã .feüüãvíãlã üífñvéã W 
artàiimggam, de acorda mm as ::armas &c; ããeggummenw de Amixragam da Câmara da àrhñragem 
Empmsáfíaí «a» Brasi: [Çààâññâj cm, am ma:: de sua axâânçãü, pala) Raguiamwtn @a &rbãàragzzm :da *gggiêknçàw* 

.- sr ~    ::ma-sgh ;izgêkírü 'Atz a n' 312413? ?um :vñfismm da Êmmfmii! Ff-ÇH-íã &Mamma; oamwtcràravñçw nas. 9 Mara 31mm- msg- g gmluàxiç: _  Juri.: 'ta xmezàrxwu &max; ::a .wa-am Game» @É :mamas *$§§111§Y§1E. àuazmmççàà, Amânàñmmawãgêxêüamáêaááxataãamaa, àaarwmn- m mais: saiam-m - amami:: #à Pçrp., - 

..mu-nv .weur rlruWuüüñlh «uma» wawuwãmfámâãnããshkrfü ÍMEFWB a' 3x2! WCÉHT-ãüü- 115533433395459 É¡ 95d??? 5m' 5ÚÊÚÍ3ÚÊÍÊ 337m¡ 15W# 

 



  

  ãããfãíêfâíáãià¡ 
Eàãàfarsgán a Eããâêsuéaãã m gmgçêçg 

WãÉÉFâÉm M? vn Em?? :a: ::ãa§ía:;::a:'=.,e 
Em êê. .Ena ñüníãàíãiaüxf 32%” ãêzãâzzãã 

?ãrhñiyãhãi êwíagãêãnãà ?síààsííãàãà  ,Q2423 __ a _WW 
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261121201 B Corn provante de Inscrição e de Situação Cadastral - Irn pressão 

Comprovante de Inscrição e de-Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência. providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE ¡NSCHÇÃO E DE DATA DE ABERTURA 

gãarzãâowounn-es SITUAÇÃO CADASTRAL 0411012002 

NOME EMPRESARIAL 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
Higino-t 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

córneo E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ecoNomscAs SECUNDÁRIAS 

41251-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
8539-15-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
7133-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 

CODIGOEDESCRIÇÃO DA NATUREzAJuRIDIcA 

206-2 - Sociedade Empresária Lirnltada 
LOGRADOURO @Mano COMPLEMENTO 

R ALBERTO CINTRA 151 ANDAR: 6; 

CEF BAIRROIDISTRITO MUNICÍPIO ur 
31.160-370 UNIAO BELO HORIZONTE MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

VERAQMARCSCONTABILIDADECOM.BR (31) 3347-6624 

ENTE FEoEnATIvo RESPON sAvEL (EFR) 

SITUAÇÃO cAoAsTRAL ' ' * DATA oA SITUAÇÃO cAoAsTRAL 
ATIVA 1811012003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

siTuAçAo ESFEC IAL ' l Í DATA ::A SITUAÇÃO ESPECIAL 
Íittklü* tittttil 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 2611 212016 às 10:32:37 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/12/2016 

httpszllwwwxeceita.fazenda.gov.brIPessoaJur¡dica/CNPqlcnpjreva/impressaoiimprimePaginaasp 



11/04/2017 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
. Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: IT-ONE TECNOLOGIA DA ¡NFORMACAO LTDA 
CNPJ: 05.333.907¡0001-96 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços *zhttpz/lwww.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzl/www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:36:04 do dia 22/02/2017 <hora e data de Brasilia: 
válida até 21/08/2017. 
Código de controle da certidão: F3CB.A606.0B91.1083 
Qualquer rasura ou emenda ¡nvalidará este documento. 
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httpszf/\Mwwzfazendanmg.govbrlsolfctrl/SOL/CDTID ETALH E_746?ACAO=VISU AuzARanumProtocolo=2o17051291020&au1enticacaoModei=rOOABXNy.._ 

SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 13/04/2017 

“egatwa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
12/07/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

ÉIÀSCRIÇÃO ESTADUAL* 05233191400' CNPJ/CPF: 05.333.907/0001-96 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA ALBERTO CINTRA NÚMERO: 161 

COMPLEMENTO: ANDAR 6, BAIRRO: UNIAO CEP: 31160370 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

Ressalvadop direito d_e_a Fazenda Pública Estadual cobrar_ e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilipção para lavratura de escritura_ pública ou reçistro de formal de partilha, de carta de adjudicaçao expedida em autos de inventario ou de_ arro aguento, de sentença _em ação 
de se araçao Judicial, divorcio, ou de_partilha de bens na _união estavel e de escritura publica de 
doaç o de bens ImOVBISL esta certidao somente terá validade se acompanhada da Certldao de 
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa¡ alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívi a Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio ga Secretaria de_ Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.faze_n_da.m .gov.br => certidao de debitos tri butarios => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000203712893 
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?com JEEDKCZÀRIG 

JUSTIÇA :ao ?RABAÉJHO 

oszmcxoão XGEGATXVà os _nñmxmos omamnzrsmns 

Nome: IT*ONE TECNOLOGÍÀ BA INFORMACAO LTDA ÇMATRIÊ É FIÂÉÀIS) 
CNEJ: 05.333.907/OOO1~96 
Certidão n°: 122888ê63¡2G1? 
Expedição: 09/Glfãoí?, às 14:13:29 
Validade: 07107/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que IT-DRE TECNOLOGIA DA INEORMMCAO Lwnn tumwnxz E Exnxàxs) 
, insoritoía) no CNPJ sob 0 n° 05.333.907/ü0o1»96, não CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Cerâidão emitida com base no art. 642~A.da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 do julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de Zé de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabaího e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portaí do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http:/fwww.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

Imzêonrmção :nmonrmwz 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
nacesâários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanào às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emoíumentos ou a recolhimentos determinaáos em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Ã? 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNClA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações especificas de Concordata Preventiva l Suspensiva. Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
CNPJ: 05.333.907/0001-96 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 
do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado. podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpz/lwwwijmgjus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
fisicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 
Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. ' 

Certidão solicitada em 04 de Maio de 2017 às 14:07 

BELO HORIZONTE, 04 de Maio de 2017 às 14:07 

Código de Autenticação: 1705-0414-0748-0121-7249 

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (wvvtv.tjmg.jus.br) em Processos l Certidão Judicial IAUTENTICAÇÃO 2 informando o 
código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 fo|has(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 
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1 System overview 

introduction 
The DellW' PowerEdgeTM R630 is Della latest Z-socket, ll) rack server designed to run complex 
workloads using highly scalable memory, l/O capacity and flexible network options. The R630 
features the lntel® Xeon® processor E5-260G v3 product family, up to 24 DlMMs, PC! Express® (PCEe) 
3.0 enabled expansion slots, and a choice of NlC technoiogies. 

“The PowerEdge R630 is a general-purpose platform with hàghíy expandable memory (up to 768GB) 
and irnpressive I/O capabilities to match. The R630 can readily handle very demanding workloads. 
such as data warebouses, e~cornmerce, virtuat desktop inirastructure lVDi), databases and high-- 
performance Computing (H PC). . 

The R630 brings a new dirnension to denso rack servers with up to 24 x 1.8" solid-state drives (SSD) 

available in a single íU chassis. The 24 drives can be zoned to add a second Dell PowerEdge RAID 
Controller (PERC) controller for maximum IOPS performance. 

Manage data overload 
Keep pace with the explosion of data in the virtual age with the flexible I/O and storage capabilitàes 
of the R630. Vou can quickty access and process vast amounts of data with up to 24 intemaã hot- 
plug SSDs. The R630 is a great solution for any midsize or large business that requires scalability in 

storage capacity while Optional hovplug, front-access Express Flash ?Cie SSDs (up to 4) enable 
performanceenhancing, in-box storage tiering. 

Tailor your network fabric 

The R630 allows you to tailor your network throughput to match your application needs, enabiing 
added I/O performance. Deils flexibie NlC technology Select Network Adapters, or Network 
Daughter Cards (NDCJ. let you choose the right network fabric without using a vatuable PCI slot. 
You can pick speed, technology, vendor and other options, tike switch independent partitioning that 
lets you share and manage bandwidth on 1OGbE Connections. 

Virtualize more 

Maximize your data centers application capacity by expanding your virtual environment using the 
large memory footprint of the R630. Choose an industry~leading hypervisor and take advantage of 
our system management capability to manage both physical and virtual assets. Reduodant failsafe 
hypervisors can also help maximize your virtual machines' uptime. Dell”s Virtua! integrated System 
iVlS) solution lets you enable complex virtualization environments in just a few mouse clicks. 

Deli OpenManage systems management 
The Dell OpenManageTM systems management portfolio includes the Integrated Deli Remote Access 
Controller 8 liDRACSJ with Lifecycle Controller. Dell embedded server management features help lT 
Aclministrators manage Deli servers in physicat, virtual. local and remote environments. operating in» 

band or out-of-band, with or without a systems management software agent. OpenManage aiso 
integrates with and connects to third-party systems management solutions so you Carr maintain 
your single point of control and capitalize on your existing investment. OpenManage sotutions 
simptify the lifecycle of deploying, opdating, monitoring and maintaining your PowerEdge servers. 



New technologies 
Table 1 lists the new technologies featured on the Powerídge R630 server. 

Intel Xeon Processor 
ES-ZGOO v3 product family 

Table 1. New technologies 

 
The intel Xeon processor E2600 v3 product family has embedded PCIe tanes 
for improved l/O performance. See the Processor section for details. 

intel C610 series chipset The R630 server uses the intel Platform Controller Hub (PCH) chip. 

2133MT/s DDR4 memory 
Certain models of the E5»2600 v3 processors support 2133MT/s memory. The 
R630 supports three DâMNls per channel at1866MT/s with these processors. See 

the Memory section for details. 

Nexbgeneration PERC 
options 

The R630 supports the new PERCQ cards with improved functionality and faster 
performance. See the Storage section tor details. 

PERC S130 
This new softvrare RAlD solution supports RAlD O, 1, 5 and 10. and supports a 

maximum of eight hot-plug SATA HDDs or SATA SSDs. See the Storage section 
for details. 

¡DRACB with Lifecycle 
Controller 

The new embedded systems management solution for Deli servers features 

hardware and firmware inventory and alerting, data center level power 
monitoring, faster performance and many more features. See the Dell 
OpenManage systems management section for details. 

This is a new at-the-box management solution that allows mobile devices to 
sync with the PowerEdge server by touching an Android mobile device against 

iDRAC Quick Sync the Quick Sync hardware located in the bezei to gather system information 
including system status and logs. The mobile application also allows the user to 
make changes to the system configuration. 

The front USB port on R630 (marked with tool symbol) provides direct access to 
¡DRAC Dkect the ¡DRAC GUI via a laptop browser. An A-to-A USB cable is required to use this 

feature. 'This port can also be used to upload xml configuration files to the 
iDRAC. 

Faílsafe hypervisors 

The internal dual SD module enables Dells unique Failsafe Virtualãzation 
architecture. ensuring uptime by providing failover capability for embedded 
hypervisors, such as VMware® vsphere?” ESXiW. See the Supported virtuaiization 
section for detaiis. 

Dell Fresh Air 2.0 

Dei¡ has tested and validated select 13m generation Poweriídge servers that 
operate at higher temperatures helping you reduce your hours of 
economization or even go chiEler-less. See the Povrer, thermal and acoustics 
section for details. 

12Gb/s SAS 

With fourth-generation SAS lSAS~3L we will again see a doubling of interface 
bandwidth, now reaching 12Gb/s. 12Gb/s SAS-S addresses signal quality through 
"transar itter training." This gives one of the receiver devices key interconnects, 
its PHY, the ability to modify the settings of the transmitter devices PHY. 

6G b/ s SATA 

SATA revision 3.0 runs with a native transfer rate of õGb/s, and taking Bb/iüb 
encoding into account, the maximum uncoded transfer rate is 4.8Gb/s 
(SOOMB/s). The theoretical burst throughout of SATA 3.0 is double that of SATA 
revision 2.0. 
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Next-generation Express 
Hash drives 

Dell Express Flash PCie SSDs provide fast performance without requirêng 

processor resources or capturing DRAM. The R630 supports up to four Express 
Flash drives. See the Storage section for details. 

The application of 1.8" form factor SATA SSDS ?nas been expanded from the 
1.8" SSD PowerEdge M420 half-height blade to rack servers. These SSDs provide a high 

spindle count fast cache layer foi' tiered storage applications. 

USB 3 o USB 3.0 can operate in both USB 2.0 and USB 3.0 speed modes. USB 3.0 driver is 

required to control USB device in USB 3.0 speed mode. 
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2 System features 
Compare-d to previous generations, the Deêl PowerEdge R630 offers faster processing power, more 
drive bay options, more PCIe siots, next-generation RAID controêlers and advanced system 
management. 

Comparison of PowerEdge systems 
Tabte 2 cornpares some of the features of the R630 to the R620. 

Table 2. 

 
1U rack 

Comparing the PowerEdge R620 to PowerEdge R630 

 
íêâzàãíf-ÉÊE 

Processors intel Xeon processor 
E5«2600 and 55-2600 v2 product family 

intei Xeon processor E5~26G0 v3 product 
family 

internai interconnect intel QuickPath interconnect Intel QuickPatis lnterconnect 

24 x DDR3 RDÍMM, UDIMM, and LRDIPAM 24 x DDR4 RDIPAM and LRDIMM M 6mm' Up to 15ml Up to 768GB 

Disk drives 2.5" ôGb/s SAS, 3Gb/5 SÂTA 2.5", 1.8" 12Gb/s SAS, õGb/s SATA 

RAÉD controuer PERC S110, H310, H710, H71OP, H81O PERC S130. H330, H730. H73OP, 
(external) H810¡H830 (external) 

E Fl h PCI 
5:31:55 as e Up to 2 Up to 4 

PCI slots 3 PCIe 3.0 3 PCie 3.0 (option to eiiminate Riser 1) 

Embedded NlCs Select Network Adapter: 4 x lCxbE, 2 x 
IOGbE 

Select Network Adapter: 4 x 16h13. 
2 x 1OGbE, 4 x íüGbE 

Power Supplies 
Hot-ptug, redundant power supply units: 
495W AC, 750W AC. 750W AC mixed 
mode, 1100W AC, 1100W DC 

Hot-plug, redundant power supply units: 
495W AC, 750W AC, 750W AC mixed 
modez, noow AC, noow oc 

USB USB 2.0 
USB 3,0 (back and internet ports only) 

Deil OpenManage 
Systems Management 

OpenManage Essentials 
OMSA Agent 
OpenManage Power Center (requires 
iDRAC7 Enterprise with Lêfecycle 
Controller) 
OpenManage Integrations and 
Connections 
¡DRACY Express with Lifecycle Controller 
(standard option) 

OpenManage Essentials 

Dell Management Console 
OMSA Agent 
OpenManage Power Center (requires 
¡DRACS Enterprise with Lifecycle 
Controller) 
OpenManage Integrations and 
Connections 
iDRACB Express with Lifecycle Controller 
(standard option) 
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 Support for internal 
GPU 

Yes (available through CF! or field upgrade 
only) Not supported 

Power efficiency 'l"itariium. Platinum-tr. Platinum 'Fitanium Platinum-r, Platinum 

Availability 

Hot-plug drives 
Hot-plug redundant cooling 
l-lobpíug redundant power supply units 
internal dual SD module support 

Hot-plug drives 
Hot-plug redundant cooling 
Hot-plug redundant power supply units 
internal dual SD module support (next 

generation) 
"GB means 1 biltion bytes and TB equals 1 trâllion bytes; actual capacity varies with preloaded material and operating 
environment and will be less. 

2750W mixed mode PSU availabíe only in China. 

Specifications 
Table 3 summarízes the specifications for the PowezEdge R630 features. For the latest information 
on supported features fo: the PowerEdge R630. visit the R630 page on Delàcom. 

 
Form factor 

Table 3. Technical specifications 

1U rack 

 Processors Intet Xeon processor E5-26OO v3 product family    
i t l . . 

ÊStÊÍÉÊÊnHeCt 2 intel Quick Path Interconnect (QPI) links: up to 9.6GT!s 

Cache 2.5MB per core; core options: 4, 6, 8, 10,12, 16, 18 

Chipset intel C610 series chipset         
Internal CORÍFOÍÍEFSI PERC S130 (SW RAÊDJ, PÉRC H330, PERC H730, PERC H730P 

RAFD controller External l-iBAs (RAID): PERC Haso 
External HBAs (non-RAED): 12Gb/s SAS HBA 

Internal hard drive bay and hot-plug backpíane:  Up to 24 x 1.8" SATA SSD 
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Up to 10 x 2.5" HDD: SAS, SATA, nearline SAS E: SAS, SATA, Up to 4 NVMe PCíe  
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Embedded NIC 

Power suppty 

 HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA, NVMe PCie 

24 x 1.8" SSD: Up to 23TB using OBGTB hotwplug SATA SSD   
4 x lGbE, 2 x 1GbE + 2 x .imersa, 4 x zoobe 

Titanium efficiency 750W AC power suppty: 1100W DC potrver supply; Platinum 
efficiency 495W AC, 750W AC, l10OW AC 

ECC memory, hot- plug hard drives,   hot-plug 
redundant power, internal dual SE) module, single device data correction (SDDC),  spare rank, support for hign availability cíustering and virtualization, proactive 

systems management alerts 

Systems management: IPM! 2.0 Dell OpenManage integrations: 

Compífamy¡ Del¡ operiManage Dell OpenManage integration Suite for 
ãsseqtlaã' ?gl openManage Microsoftí” System Center 

É ob¡ e' el penManage POVJE', Dell OpenMahage integration for 
Center _ _ Vlviwareé” vCenterTM 

Systems Remote management: iDRAC8 with D H O M C t. _ 

management Lifecycle Controller_ EDRACB e pe” an??? Onnec ?Om _. .na, 

Express (default), ¡DRACS Enterprise HF” Opegations lflanager. !BM i !VOIP 
(upgrade) Netcool” and CA Network and Systems 
8GB vFlash media (upgrade), 16GB Managemem _  
Vpgash medm (upgrade) ¡ggAC Dell OpenManage Ptug~in for Oracle 
Qugck sync Database Manager 

ReacfyRaiisT" li sliding rails for tooi-less mounting in 4-post racks with square or 
Rack support unthreaded round holes or tooíed mounting in 4-post threaded hole racks, with 

support for optional too|~less cable management arm 

Operating systems 

OEM-ready version 
available 

 PcwverEoi-ge itõãí? ?ezcínrwicai Garide 

Microsoft Windows server” 2008/2012 5:32, x86/x64 ix64 
includes HyperA/@i 
Microsoft Windows Server 2008/2012 R2, x64 (includes 
Hyper-V) 
Microsoft Windows HPC Server 2008 
Novellw SUS?” Linux Enterprise Server 
Red Hate Enterprise Linux 

Optional embedded hypervisors: 
Microsoft Windovrs Server 2008 (includes Hyper-V) 
Citrixw XenServer® 
VMware vSphere ESX¡ 

For more information on the specific versions and adciitions, visit 
DeIàcomzOSsupport. 

From bezel to BiOS to pecicaging, your servers can look and feel as if they were 
designed and built by you. For more information, visit Dellcom-"OEh/i.  

 



Dell ProSupport Plus for critical systems or Deli ProSupport for premium hardware 
and software support for your PowerEdge solution. Consulting and depioyment 
offerings are also available. Contact your Deli representativa today for more 
information. Availabêiity and terms of Dell Services very by region. For more 
information, visit Deíê.comfSewicebesttriptiorws. 

Recommended 
support 

1GB means 1. biliíon bytes and TB equals 1 tritiion bytes; actual capacity varies with preloaded ¡hateriai and operating 
environment and will be Eess. 
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3 Chassis views and features 

The Dell PovverEdge R630 is a 1U rack system with an S-drive, 10-drive or 24~drive bay chassis 
design, 

Chassis views 
The R630 has three chassis options: 8 x 2.5" drives, 10 x 2.5" drives or 24 x 1.8" drives. A chassis 
Cannot be reconíigured or upgraded after point of purchase. Other features on the  @Q3331 

include an interactive LCD control panel, USB management port  and vtclash media 
card slot. 

       -e 

I 4?.  
Figure 1 às the front view of the R630 chassis with 8 x 2.5” hard drives, 

Figure 1. B-drive bay chassis front view without bezel 

 
Figure 2 is the front view of the R630 chassis with 10 x 2.5” hard drives. 

Figure 2. 1D-drive bay chassis front view without bezel 

 
Figure 3 is the front view of the R630 chassis with 24 x 1.8” hard drives. 

Figure 3. 24-drive bay chassis front view without bezei 

 
Figure 4 shows the Optional bezel on the front of an 8-drive bay chassis. The bezel for the lü-drive 
bay chassis is different than the bezei for the 8-drive bay chassis. 

Figure 4. Front view with bezel 
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Figure 5 shows the R630 back panel of the B-drive bay chassis with 3 PCêe siots. Features on the 

when iDRACS Enterprise is installed), serial connector, ,ff  
Connectors and power supplies. 

 include the system identification light and button, iDRACB Enterprise port (activated oniy   USB Connectors, Ethernet  

Figure 5. Back view 

 
Figure 6 is ao internet view of the R630 24~drive bay system including fans, DIMMs, power Supplies, 
system board and hard drive bays. 

Figure 6. 24-drive 1.8” bay chassis internal view 

rw 

For additional system views, see the De!! PowerEdge R630 Owneris Manua/ on 
Delicomisuoport/Manuais. 
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Chassis features 
Tabâe 4 lists the features on the R630 chassis. For additional information. see the De!! PowerEdge 
R630 owners Mantra/on Delicom/Support/Manuals. 

Power button 

Table 4. Chassis features  
ACPl-complaint power button with an integrated green power LED 

Front bezet Covers the systemsfront-loading hard drives; can be locked to prevent hard 
drives from being removed 

NM! button 
Recessed non-rnaskable interrupt (Ni/iii button used to troubleshoot 
software and device ciriver errors; use oniy if directed to do so by quatifieci 

support personnel or by the operating systems documentation 

System identification button Buttons on the back and front ofa system to help identify the unit in a data 
center environment 

Hard drive activity LED Indicates the status and activity                
  - é  tags à 

'ÍÕÍÊFIVÊÊÊÊÓÊÊÓFIVE b assis: 1 mfãigfêã 3%* , 2 on back, 1 internal 

vFlash media reader 
Activated when iDRAC8 Enterprise is installed; located on 8-drive bay front 
panel and inside the ;tú-drive bay and 24-drive chassis on the hard drive 
backplane 

Information tag Slide-out labet panel for recording system information 
Video connector Connects a monitor to the system 

LCD control panel 
8-drive bay chassis: displays system ED, status information, and system error 
messages; two navigation buttons to scrolâ through the menu on the LCD 
and one select button 

Diagnostic LED lili-drive and 24-drive bay chassis: ciisptays error status during system Startup 

Opticat drive Optional ultra-slim l9.5mm) SATA DVD drive or DVD+RW drive 

Tape drive Optional external tape drive through the SAS @Gbfs HBA 

Power supply units Supplies power to the system 

Power su ppiy indicators Endicates whether system has power 

NIC indicators Indicates network activity and status 

PCIe expansion card slots Connects up to three PCIe expansion cards 

Ethernet Connectors Choices of network Connectors through the Select Network Adapter 
Serial connector Connects system to serial device and for console redirect 

¡DRACB Enterprise port Dedicated management port for optionai iDRAC8 Enterprise 

Quick Resource Locator 
(QRLJ 

Scan the code on the chassis with smartphone app for additional 
information and resources including videos, reference materials_ service tag 
information and Deli contact information; scan the code on the information 
tag for information specific to the server by service tag 
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Control panels, LCD and LED 

For more information about the R630 controt panets, see the De!! PowerEdge R630 Owners Manu 
on DeãLcom/SuooortíManuals. 

S-drive bay chassis 

The LCD control panel on the front of the R630 S-drive bay chassis (Figure 7) has these features: 

ACPI-comptaint power button with an integrated green power LED 

128 x 20 pixel LCD panel with controls 
Two navigation buttons and one seEect button 
NM? and system ID buttons 

Ambient temperature sensor 
Two external USB 2.0 Connectors, one of which has ¡DRAC access 

System ID EEPROM (for défferenttating between PowerEdge, PowerVault and other systems) 

lô-drive and 24-drãve bay chassis 

The LED control panet on the front of the R630 lo-drive and 24wdrive bay chassis as shomrn in 
Figure 8 has the following features: 

I. f. 
ã, t) 

ACPI-complaint power button with an integrated green power LED 
NMI button 

One system iD button 
Ambient temperature sensor 

One externaí USB 3.0 connector on the right ea": (shipped from the factory 'an USB 2.0 mode) 
Front VGA port on the right ear 

System ID EEPROM (for dàfferenttating between PowerEdge, PowerVault and other systems) 

Figure 8. LED control panel for lo-drive and 24-drive bay chassis 
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Quick Resource Locator 
The QRL às a model-specific Quick Response code located on the R630 chassis as shown in Figure 

Figure 9. QRL on chassis 

The QRL on the pull-out information (luggage) tag provides information specific to the server by 
service tag. 

Figure i0. QRL on information tag 

_zvnr " 'n ' i_ 

sssuszasnr 

Use a smartphone to access the Dell QRL app to learn more about the server such as: 

View step-by-step videos, incíudàng overviews of system internals and externals, as well as 
detaiãed, concise, task-oriented videos and installation Wizards 

íocate reference materiais, including searchabie owner's manual content, LCD diagnostâcs. and 
an electrical overview 

Look up your service tag so you can quickly gain access to your specific hardware configuration 
info and warranty information 

Contact Dell directly (by link) to get in touch with technical support and sales teams and provide 
feedback to Deli 

Figure 11. Accessing a QRL 

mai: Resource Lsjacxator 

 

These codes provide an easy way to retrieve the critical support information you need when you 
need it, making you more efficient and effective in managing your hardware. 
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Security features 

The latest generation of PowerEdge servers has the features listed in Table 5 to help ensure the 
security of your data center. 

Table 5. Security features  
Cover Eatch A tooted latch is integrated in the side cover to secure it to the rack chassis. 

Bezel 

A standard bezel is an Optional metal bezel mounted to the chassis front and 
shows the Dell iD. A lock on the bezel protects unauthorized access to hard 
drives. 

NFC bezel enables the ¡DRAC QuickSync management function for managing 
the server from the front using an NFC-capable device and the free Deãl 

OpenManage Mobile App (currently Android only). Available only from the 
factory and not supported after purchase of sale. 

TPM 

The Trusted Platform Module (TPM) is used to generate/store keys, 
protect/authenticate passv-.rords, and create/store digital Certificates. it also 
supports the Intel Xeon TXT functionality. TPM can also be used to enable the 
BitLockeHM hard drive encryption feature in Windows Server 2008. TPM 1.2 is 

supported. 
Power-off security BIOS has the ability to disabte the power button function. 
Intrusion alert An internal switch Es used to detect chassis intrusion. 

Secure mode 
BIOS has the ability to enter a secure boot mode through system setup. This 
mode incíudes the option to lock out the power and NM¡ switches on the 
control panel or set up a system password. 
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4 Processor 

The Dell PowerEdge R630 server features the exceptional performance, value and power efficiency 
of the intel Xeon processor E5-260O v3 product family. These processors provide high performance 
no matter what your constraint *floor space, power, or budget -and on workloads that range 
from the most compticated scientific exploration to crucial web-serving and Infrastructure 
applications. In addition to providing raw performance gains, improved l/O is also made possible 
with Intel Integrated I/O, which can reduce latency by adding more lanes and doubling bandwidth. 
This heips to reduce network and storage bottienecks, unleashing the processofs performance 
capabitities. 

Processor features 
The new Intel Xeon processor E5-26OG v3 product family not only adds new features, but also 
improves upon many features of the predecessor intel Xeon processor ÉS-EESOO v2 product family, 
including: 

Up to 18 execution cores per processor 
Each core supports two threads for up to 36 threads per processor 

46-bit physícai addressing and 48-bàt virtuaã addressing 

1GB large page support 
32 kB instruction and 32 kB data first-level cache (L1) for each core 
256 kB shared instructíon/data mid-level cache (L2) for each core 
Up to 35MB last âevel cache (LLC) shared among atl cores: up to 25MB per core 
Two QPl links up to 9.6GT/s 
Four DMI2 Eanes 

4G PCIe 3.0 links capable of ELOGT/s 

Socket R, 2011-land FCLGAíO package 

No terminatàon required for non-populated CPU (must populate CPU socket 1 first) 

Integrated tt-channel DDR4 memory controller (not all processors support 2l33Mí/s memory) 
64 byte cache line size 
Execute Disable Bit 

Support for CPU Turbo Mode 
Increases CPU frequency if operating below thermal, power, and current limits 
Streaming SIMD (Singie Instruction, Multiple Data) Intel Advanced Vector Extensions (Intel AVX) 

Intel 64 Technology 
intel VT~x and VT~d Technology for virtualizatíon support 
Enhanced intel SpeedStep Technology 
Demand~based switching for active CPU power management as well as support for ACPI 
P-States, C-States, and T-States 

For more information on intel Xeon processor ES-ZÕOO v3 product family, visit Intelcom. 
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Supported processors 
The R630 supports up to two processors with up to 18 cores per processor. The PowerEdge R630 
supports the inte-sê Xeon processors listed in Tabie 6. For the latest information on supported 
processors, visit the R630 page on  

TabEe 6. Supported processors 

 
E5~2699 v3 2.3GHz 45M 9.6GT/s 2133 18/36 Turbo 145W 

E5-2698 v3 2.3GHz 4OM 9.6GT/s 2133 16/32 Turbo 135W 

E5~2597 v3 2.6GHz 35M _ 9.6GT/S 2133 14/28 Turbo 145W 

55-2595 v3 2.3GHz 35M 9.6GT/s 2133 14/28 Turbo 120W 

55-2690 v3 2.6GHz 30M 9.6GT/s 2133 12/24 Turbo 135W 

E5~2683 v3 2.0GHz 35M 96GTÍS 2133 14/28 Turbo 120W 

E5-268O v3 2.5GHz 30M 96GT/s 2133 12/24 furbo 120W 

E5-2570 v3 2.3GHz 30M 9.6GT/s 2133 12/24 Turbo 120W 

E5~2560 v3 2.6GHz ZSM 9.6GT/s 2133 10/20 Turbo 105W' 

E5-26SO v3 2.3GHz 25M 9.6GT/s 2133 10/20 Turbo 105W 

55-2640 v3 2.6GHz 20M 8.06373 1866 8/16 Turbo 90W 

E5-263O v3 2.4GHz 20M BDGT/s 1866 8/16 Turbo 85W 

E5-262O v3 2.4GHz 15M 8055/5 1866 6/12 Turbo 85W 

65-2609 v3 1.9GHz ÍLSM 4.06375 1600 6/6 NA 85W 

E5-2603 v3 1.6GHz 15M 4.06375 1600 6/6 NA 85W 

E5-2687W v3 3.1GHz 25M 9.6GT/s 1866 10/20 Turbo 160W 

E5~265OL v3 1_8GH2 30M 9.6GT/S 2133 12/24 Turbo 65W 

E5~263OL v3 1.8GHz 20M 8.06173 1866 8/16 Turbo 55W 

E5-2667 v3 3.2GHz 20M 9.6GT/s 2133 8/16 Turbo 135W 

E5-2643 v3 3.4GHz ZOM 9.6GT/s 2133 6/12 Turbo 135W 

E5-2637 v3 3.5GHz 15M 9.6GT/5 2133 4/8 Turbo 135W 

E5-2623 v3 3.0GHz lOM 8.06375 1866 4/8 Turbo 105W 

For information on processor instatlation and configuration, see the De!! PowerEdge R630 Owner? 
Mantra/on Deii.com/Support/Manuais. 

Chipset 
The PowerEdge R630 uses the Intel C610 Chipset. For more informatâon, visit lnteícom. 
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5 Memory 
The Deli PowerEdge R630 supports up to 768GB of memory (24 DlMMs) and Speeds up to 2l33MT/s, 
providing high performance in a variety of applications. High memory density means there is no 
compromise when it comes to virtualizatêon. 

The R630 supports both registered DlMMs (RDlMM) and load-reduced DIMMs (LRDlMMs), which use 
a buffer to reduce memory loading and provide greater density, allowing for the maximum platform 
memory capacity. Unbuffered DíMMs [UDIMA/ls) are not supported. 

DIMMS supported 
The R630 server supports the memory technologies Eisted in Table 7. 

Table 7. Memory technologies supported 

 
Register Yes Yes 

É ÊBuffer No Yes 

Frequencies Up to 2133MT/s Up to 2133MTfs 

Ranks supported Single or dual rank Quad rank 

capacity per DIMM 4, 8, 16 or 32GB 32GB 

Maximum DIMMs per channel 3 3 

DRAM technology x4 or x8 x4 

Temperature sensor Yes Yes    
Single Device Disable Code (SDDC) Yes Yes 

Address parity Yes Yes 

'W 

visit the R630 page on Dellcom. 

Table 8. DlMMs supported 

The R630 supports the DIMMS ãisted in Table 8. For the latest information on supported memory, 

 
2133 RDIMM 1 x8 Advanced ECC 1.2 

8 2133 RDlMM 2 x8 Advanced ECC 1.2 

16 2133 RDiMM 2 x4 Ali modes 1.2 

32 2133 LRDIMM 4 x4 Alt modes 1.2 
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DIMM speed 
The R630 supports memory speeds of 2l33MT/s, 16OOMT/s, 1333MT/s, 1G66MT/s and 80OMT/s, 
depending on the DIMM types installed and the configuration. Ail memory on aãl processors and 
channels run at the same speed and voltage. By default, the systems run at the highest speed for the 
channel with the lowest DIMM voêtage and speed. The operating speed of the DEMM is also 
determined by the maximum speed supported by the processor, the speed settings in the BêOS, and 
the operating voltage of the system, Not ali processors support 2i33MT/s memory speed. 

Table 9. Memory configuration and performance 

 
D MM íR and ZR 4GB, 8GB,16GB DDR4l12Vi. 2133MT/s 2133MT/s 2133MT/s 1866MT/s 

LRDIMM 4R 32GB DDR4 ll.2\/i, 2í33MT/'s 2133MT/s 2133MT/S 1866MTÍs 

Memory configurations 
The R630 server supports flexible memory configurations rangirzg from capacities of 4GB to 768GB. 
The system supports up to 12 DIMMs per processor (up to 24 DIMMs in a dual-processor 
configuration). The R630 has four memory channels per processor, with each channel supporting 
up to three DIMMs. 

The R630 supports a flexible memory configuration, according to these basic rules: 

Speed: If DIMMs of different Speeds are mixed, all channels across ali processors operate at the 
slowest DiMM's common frequency. 
DIMM type: Only one type of DIMM is allowed per system, either RDIMM or LRDIMM. 

Memory population guidelines 
The following memory population guidelines apply to the R630: 

Can mix DIMMs with x4 and x8 data widths 

Can mix DIMMs with different capacities - Population rules require the largest capacity DIMM be placed first 
- Maximum of two different capacity DIMMs allowed in a system 

Can mix DIMMs with different ranks; maximum of two different rank DIMMs allowed in a system 

Table 10. Memory populations and operating frequencâes 

 
1 

RDâMM 2 Dual rank or single rank 

3 1866.1600, 1333 
1 

.-. ....__._.__....._......................,_,_,_,,W |'*'r1'r11r1  3' 1  6' 1  O'   
LRDíMivI 2 __ Quad rank 

3 1866,1600,1333 

For more information on memory configuration, see the De!! Powerfdge R630 Ownerís Mantra/on 
Delleom/Suoport/Manuals. 

      



Memory RAS features 
Reliability, availability and serviceability (RAS) features help keep the system online and operation 
without significant impact to performance, and can decrease data loss and crashing dueto errors. 
RAS aids in rapid, accurate diagnosis of fauãts which require service. Table 11 describes the RAS 

features supported on the R630, 

Table 11. Memory RAS features  
Densa configuration increased memory reliability can result from this selectable platform profile that 
optimized profile adjusts parameters to reduce faults regarding refresh rates, speed, temperature 

and voltage. 

Memory demand and Demand scrubbing is the ability to write corrected data back to the memory once 
patrol scrubbing a correctable error is cietected on a read transaction. Patroi scrubbirig proactively 

Searches the system memory. repairing correctable errors. 

Recovery from single Recovery from Single DRAM Device Failure (SDDCE provides error checking and 
DRAM device failure correction that protects against any single memory chip failure as wie-ll as rnulti~bit 

errors from any portion of a single memory chip. 

Failed DIMM isolation This feature provides the ability to identify a specific falling DIMM channel pair, 

      

 
Memory address parity 
protection 

   e? :r 
Memory thermal This feature helps to optimize power/performance and can also be used to 
throttling prevent DlMMs from overheating. 

For information on memory mirroring and sparing configurations, see the De!! PowerEdge R630 
owners Manual on DelLcom/Subport/Manuals. 
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6 Storage 
The Dell PowerEdge R630 provides storage expandabiãity that allows you to adapt to your workload 
and operational demands. With comprehensive storage options, the R630 offers various drive types. 
internaã and external storage Controllers, and different chassis and backplanes ?or varied numbers of 
drives. 

Features such as Express Flash PCIe SSDs and DAS Cache provide vastly accelerated performance 
over previous technologies. Dell Express Flash drives use PCIe lanes to connect directly to the 
processor and chipset and are easily accessible through a hot-plug drive bay. 

internal storage 
With the B-drive bay, ici-drive bay or 24-drive bay chassis options, the R630 supports tive internal 
storage options and shown in Table 12. 

Table 12. Storage options 

 
8 X 2.5" SAS/SATA (2 PCfe slot-s) 1 x PERC S130, H330. H730, H73GP 

8 x 2.5" SAS/SATA (3 PCIe slots) 1 x PERC S130, H330, H730, H730P 

10 x 2.5" SAS/SATA 1 x ?ERC H330, H730. H730P 

10 x 2.5" SAS/SATA with PCIe SSD _ 1 x PERC HBSO, H730, H73OP A 

24 x 1.8” SATA 1 02' 2 x PERC H330, H730, H730P 

Note: A backplane cannot be upgraded or reconfâgured after point of purchase. 

Supported drives 
'The R630 supports the drives listed in Table 13. For additional information, visit the R630 page on 
Dellcom_ 

Tabíê 13-  
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&ÉÉÉÊSS  ãüüâêâ .l  
SAS SSD (read intensive, 12Gb) N/A 800GB, 160068 

1.8" SATA SSD (read intensive, 6Gb) N/A 480GB, 960GB 

SATA SSD ÉSSD boot, 6Gb] N/A 60GB, 220GB 

*SED available 

Express Flash drives 

Express Flash drives use PCIe and SSD technologies to provide performance, scalabilêty and optimal 
serviceabiãity. Accelerated performance with high !OPS às made possible without requiring processor 
resources or capturing DRAM, Express Flash drives also use a standardized 2.5" hot-plug form factor 
that saves critical PCIe slot space by moving drives from the back to the front of the system and 
allows a common management process for all drives. 

The PowerEdge R630 nas an option to support up to four 2.5", hot-plug Express Flash ?Cie SSDs in 
the 10 x 2.5" Chassis. 

External storage 
?he R630 supports the external storage devices types listed in Table 14. For more information, see 
Dellcom/Storage. 

Table 14. External storage options 

 
Dell Storage PS6100/PS6210/'PS6500/PS6510 Series 
Dell Storage: PS4l0O/PS421O Series 

Dell Storage PS-M4110 Series 
Dell MDS ¡SCS! SAN 

Dell Storage SC402O 

Dell Storage SCBOOO 

Dell MDS' Fibre Channel SAN 

ESCS! and FC SAN 

Dell Storage MD1400 Series DAS Deâl Mp3 SAS 
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FS8600 (with Dell Storage SCBOOO and SC4020) 
NAS ' . , optlons FS76x0 (with Dell Storage PS Series) 

w_ d NAS PowerVault NXAIOO 

'" .°“'5 Dell Storage NX3230 
appliances 

Dell Storage NXSSEO 

DR Series 

_ [X4000, DLíOOO 
Data protection 

. AppAssure solutions 
vRanger 
NetVault 

Tape options TL1000, TLZOOO, TL4000. MLBGGO Series 

PowerEdge RAID Controllers 
?ERC cards provide enhanced performance, increased reliability and fault tolerance, and Simplified 
management for a powerful, easy-to-manage way to create a robust Infrastructure and help 
maximize server uptirne. The new line, PERCQ, cards feature: 

PCêe 3.0 support and 12Gb/s SAS host interface 
significantly increased IOPS performance and throughput performance capability 

Capable of RAID as well as non-RAID Operations 

FastPath t” i/O for accelerating performance when operating on SSDs 

Split Mirror function for breaking mtrrored disk connection to quickly replace a drive 

Dimmer SwitchTM for power control of spare or idle drives to save energy and operating 
expenses 

The base RAtD controller ân the R630 is the miniPERC, which provides a base RAFD hardware 
controlter without consumâng a PCIe slot by using a small form factor and high-density connector 
to the base planar. The secondary RAID controller is íimited to the H730P low-profile PCIe 
controller. In two-controller systems, both controtlers must be the H73OP. 

The R630 supports the PERC cards listed in Table 15. For more information about the ãatest PERC 

offerings, see DeELCOmJPERC. 

Table 15. Supported RAID controtlers 

 
External 8~port 12Gb/s SAS Performance 
Supports up to 255 SAS HDDs or SSDs 0.1.1033, hungry externaí 

PERC Ham 2GB 1866MT/s DDR3 SDRAM nom 50, 6. 60 Adapter storage 

Volatile cache y EHVÍFOHMEHÊS 
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Internal B-port 12Gb/s PCIe RAED 

   

controller Premium 
PÉRC HBOP Supports up to 255 3Gb/s. õGb/s and O, 1. i0, 5, Mini and DGVTOVmõÚCE fOF 

12Gb¡s SAS or SATA HDD:: or SSDs 50, 6. 60 Adapter significant 
2GB 1866MT/s DDR3 SDRAM non~ performance gaêns 
volatile cache 

ínternai S-port lzGb/s PCle RAID Vafuel, Erformance 

Contmãíer RAlD aid non~ 
PERC H730 Supports up to 255 ãGb/s, BGb/s and O, i, 10, 5. Mini and RND for h¡ h_ 

í2Gb/s SAS or SATA HDDs or SSDs so, 6. 60 Adapter densw geram and 
1GB _í866MT/s DDR3 SDRAM non- Workstatbns 
volatile cache 

 ,e  ,_ »vv V¡ ,  .. .. 33% fããxàzfñ: Miffílêãàãêítí 

. r _   i   ..  si” f? seagate   ' '" 

Software RAID controller 
Supports up to 8 õGb/s SATA i-EDDs and 

SSD ÊÉÍÍÁÍ' 
PERC S130 Only availabte on the B-drive 2.5” O, 1, 5, 10 embedded Software 

configuration SATA 

Currently supports only Microsoft 
Windows operating systems 

internal persistent storage 
The R630 offers two types of persistent storage: LífeCycle Controller (LC 3,0) and Internal Dual SD 

Moduãe (IDSDM). A vFlash option is available with ¡DRACS Enterprise. 

LifeCycie Controller 340 

For more information on LC 3.0, visit http:/fen.communitv.dellcomftechcenterfsvstems- 
:nanaqemenUvv¡wii<if4126.dell-tifecvcle-controller»integration-for-confiduration-ánanader. 

internal Dual SD Module 

The JDSDM card provides the folãowing major functions: 

Duat SD interface is maintaáned in a mírrored configuration (primary and secondary SD) 

Provâdes full RAID). functionality 
Dual SD cards are not required; the module can operate with only one card but wilâ provide no 
redundancy 
Enables support for Secure Digital extended Capacity (SDXC) cards 

USB interface to host system 

I2C interface to host system and onboard EEPROM for out-of-band status reporting 
Onboard LEDs show status of each SD card 

A BlOS Setup Redundancy setting supports Mirror Mode or Disabied 
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Support for RAiD and 
Data lntegrity 

Table 16. iDSDM new features   
When RAID is enabled, writes to ¡DSDM will perform write operation to both 
SD cards sirnultaneousiy 
Ensures data integrity during power loss conditions 

Support for USB 3.0 
(higher bandwidthl 

üser~prioritized SD 
slots 

Bad Block 
management 

No more Bros halt 
during rebuild 

íf USB 3.0 is disabled, or an error on USB 3.0 is detected. IDSDM will rave-rt to 
USB 2.0 

User-defined primary SD slot for IDSDM; li RAID is enabled, content of primary 
SD card will be rnirrored on secondary SD card 

Prevents a single bad sector from causing an SD card to fail 

:DSDM does not require the BIOS to hatt during POST and wait for the rebuild 
to complete; rebuild happens in the background and is much faster as 

compare than the previous generation 

Enhanced support for 
mismatched SD cards 

Functionality of primary SD card is not compromised if the secondary SD card 
has a different speed or lower storage 
Mismatch check will only happen ii' the EDSDM is operating in RAÉD mode 
Only secondary SD card will be placed in rnismatch state; if the secondary 
card does not match the speed or have lower storage capacity than the 
primary card, the secondary card will be piaced in the Mismatch state 

Enhanced support for 
write-protected 5D 
cards 

Write-protected SD cards are treated as read-only; if at least one card is write- 
protected and RAID is enabãed, !DSDM \Nili operate in the degraded RAID state, 
and RAID will automatically be disabled if both cards are write-protected 

Seamtess SD card 
assignrnents 

:DSDM will bring secondary SD card online and will make it primary if for some 
reason primary SD card rails 

If RAED is enabled, there witl be no compromise in functionality however, 
system will notify user of degraded RAID status 

Enriched error 
reporting 

New errors have been implemented to help root cause a failure. 

Faitures will be in iDRAC logs 
Muâtiple failures can be now recorded and logged 

Mass erase for 
enhanced security 

Mass erase options are provided in ?DSDM enabting this register will clean up 
all the data preset on SD cards 

UHS-i SD card support Next-generation support 

Optical drive 
The R630 supports one slim, internal DVD~ROM or DVD+RW optical drive option in the 8~drive 
configuration only. 

Tape drive 
?he R630 does not support internal tape drives and does supports external tape drives. See the 
External storage section. 
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7 Networking and PCIe 

The Dell PowerEdge R630 offers balancear!, scalable í/O capabilities, including êntegrated PCIe 3.0 
capable expansion slots. Dell Select Network Adapters, DelFs network daughtercards (NDC). let you 
choose the right network fabric without using up a valuable PC! slot. Pick the speed, technology, 
vender and other options such as switch independent partitioning, which lets you share and manage 
bandwidth on loGbE Connections. 

Select Network Adapter 
The Select Network Adapter famity includes flexible LAN on motherboard (LOM) card options for the 
Dell PowerEdge servers. The Select Network Adapter form factor delivers the value of LOM 
integration with the system, including BlOS integration and shared port for manageabilily, while 
providing the flexibility of a modular card. ' 

The R630 supports one custom NDC, as part of the Select Network Adapter famiãy, to house the 
complete LOM subsystem. The R630 supports NDC options including a selection of 1GbE and 
lüGblí port cards, such as IOOGBASE-T,1OGBASE-T and IOGb SFP+. 

Figure 12. Rack network daughter card (N DC) 
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Table 17 lists the available Select Network Adapter options and supported features for the R630. 

Tabie 17. Supported Setect Network Adapter options and features  

Numberof 2x1Gib+ 2X1Gb+ 2x1Gb+ 2x1Gh+ Zxlüb. 4x1CGh 
ports 4 X 1Gb 4 * 1Gb 2 x loGb 2 x 10cm 2 >< IOGb 2 x 153Gb 4 X 10cm 2 x 16613 

IGBASE-T, ., ._. IGBASE-T, 1DG8:=\SE~T.1GBASE-T, 1GGBF\QE*T. 

Link types wausAser 100üBASE-T roossrrw. ÊÊÊÊÊÊÍQJ, âgãêâigg¡ tooasrm, seu, 1GGBSFP+. SFPe DCA/SF! '° ' ' DCA/SR DCA/SR DCA/Sit DCAFSR 

TCP Chimnet N t N t 

(TCE) Sucpported Suíported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported 

J l i l - , ...p 

::ÊÊLÊBA mu :dâported ;luztported Supported* Supported* Supported* Supported* Supported Post RTS Post R  z» - 

::ÍÍJJBA full ::Éported :luítported Supported* Supported* Supported* Supported* Supported Post RTS Post RTS 

FCoE boot Not NOÉ _ 

(hour from supported Supported *Supported* Supported* Supported* Supported* Supported Post RTS Post R : S SAN ' 

\lfãgrãõe/ ?Jcãported :lucgported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported 

Not Not . _ . . . 

SR-¡OV Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported 

Nlc \iot Not 
partitioning L ' Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported 
(NPAR) supported supported 

. N . VNTag/VEB Not ol Supported Supported Supported Supported Supported Supported Supported 
supported supported 

*iüGbE ports onty 

System management integration 
With R630, thejob of deploying, updating, monitoring and maintaining the Seãect Network Adapters 
is fast and easy. System management integration features ãnclude the following: 

Pre-boot: Using the Dell Lifecycle Controtler graphical user interface (GUE) to set configuration 
such as bandwidth ailocatíon or firmware revision levei 

Post-boot: Agent-free oubof-band or high-speed in-band connection over LOM through the 
Operating System/BMC pass-thru feature for sensory information 
Automation of firmware and driver version deployment upon component reptacement 
Automatic monitoring of NIC status and notification on SNMP traps 

Local or remote rca-configuration of any NIC, physical or virtual 
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PXÉ boot enabled on alí LOM and NDCS for ease of use 

Boot from SAN (ESCSÉ, FCoE) configuration for networking devices through the Lifecycle 
Controller GUÊ 

PCIe expansion 
PCIe slots 

PCie conhectivêty is integrated with the processor in that the number of processors in a system 
impacts the number of PCIe 3.0 slots and the banciwidth of each PCIe slot. 

For an R630 with one processor, one two-slot option is available: 

Two PCêe x16 slots with one x16 bandwidth and one x8 bandwidlh 

For an R630 with two processors, two slot options are available: 

Two PCíe x16 slots, both slots with x16 bandwióth 

Three PCãe x16 slots with two x16 bandwídth and one x8 bandwidth 

Table 18 lists the detaiEs of the PCIe slot options. 

Table 18. PCIe slot options 

    e x connec or WI h o 
PCIe slot 1 bandwidãh: half-length, x16 bandwidlh: half-length, bandwidth; half-length. 

half-height half-height halñheight 

PCIe x16 connector with Põle x16 connector with PCIe x16 connector with 
PCIe stot 2 x16 bandwidth; ?Ialf-length, x16 bandwidth; 3/4 length3, x16 bandwídth; 3/4 lengthj, 

half-height full-height full-height 

PCle x16 connector with 
PCIe slot 3 x16 bandwidth; half-length, N/A N/A 

half-height 

Available with  Or zzlmdme bay B-drive bay chassis B-drive bay chassis 

?Slot 1 and slot 2 require a second processor. 
“Slot 1 requires a second processor. 
”10Gb NDCs are not supported \Nith a 3/4 length PCEe card. 
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PCle expansêon Cards 

?he R630 supports a variety of PCle expansion cards listed En Table 19. 

Tabte 19. Optional add-in PCIe expansion cards 

 

NEC 

BrOadCOmÊ 5719 quad~porl1Gb NIC 

Broadcom 5720 dual-port 1Gb NIC 

QLoglcg 57810 dual-port 1OGb BASE-T network adapter 

intel íthemet !350 dual-port 1Gb server adapter 

lntel Ethernet l350 quad-port 1Gb server aciapter 

êntet Ethernet X540 dual-port 1OGBASE-T server adapter 

Emulexâ¡ OCe141G2-Nl-D dual-port SFP+ 2 x 10Gb NlC 

Mellanoxô COnneCtXÕ-B dual-port ÍOGb Direct Attach/srpt- server network adapter 

Mellanox ConnectX-S dual-port 410Gb Direct Attach/QSFP server network adapter 

Mellanox Connectx~3 singíewport FDR VPl 

HBA 

Emulex LPeIZOOO single-port 8Gb FC HBA 

Emulex LPe12002 duabport 8Gb FC HBA 

Emulex LPe16000B single-port 163Gb FC HBA 

Emuiex LPeÉGGOZB dualvport 16Gb FC HBA, PCIe 

QLogãC QLE256O Single-port 8Gb FC HBA, PCãe X8 

QLogic QàE2562 dualw-port 8Gb FC HBA, PCêe x8 

QLogic QLE266D sãngie-port 166k) FC HBA, PCÉe x8 

QLogic QLÉ2õ62 dual-port 16Gb FC HBA, PCIe x8 

CNA 

Emulex OneConnect OCe14102~U1~D dual-port PCEe lOGbE CNA 

Émulex OneConnect OCm14104-U1-D, 4-p0rt1OGbE SFP+ CNA, rNDC 

Intel Ethernet X520 dual-port SPFW/DA server adapter CNA 

Intel Ethernet X540 duat-port IOGBASET server adapter CNA 

|nte1X71O 2x1OGE SFP+ÍDA 

lntei X710 4X1OGE SFP+ÍDA 

QLogic 578105 2X1OGE SFPá-/DA CNA 

QLOgic 578105 2x1OGE lüBASE-T CNA 
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For the latest information on all supported add-in PCIe expansion cards for the R630, visit the R625' . 

page on Deiicom. For more information on server network adapters, visit 
Então:/íwww.del!.comfus/business/D/networkinca-cards For PCle card dimensions, see Tabíe 33 in 

Appendãx A, 
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8 Power, thermal and acoustics 
Lower overalt system~ievel power draw is e result of Betis breakthrough system design. The R630 
PowerEoge server aims to maxirnize performance-per-watt through a combination of energy 
efficient technologies, optimêzed thermal designs and intelligent fan controi algorithms. The 
PowerEdge R630 fan control algorithrns use an extensiva array of sensors that automaticaliy 
monitor power and thermal activity to minimize fan speeds based on system cooling requirements. 
reducing the power required for cooling. 

Power consumption and energy efficiency 
With the rise in the cost of energy coupled with increasing data center density, Deii provides tools 
and technologies to heip you realize greater performance with less energy cost and waste. More 
efficient data center usage can reduce costs by slowing the need for additional data center space. 
Taote 20 lists the tools and technologies Dell offers to help you achieve your data center goals by 
lowering power consumption and increasing energy efficiency. 

Tabie 20. Power toots and technologies  
Dolls P9.) portfolio inciudes intelligent features such as dynamically optimizing 
efficiency while maintaining availability and redundancy. Find additional 
information in the Power supply units section. 

Power supply units (PSU) 
portfolio 

The Dell Energy Smart Solution Advisor (ESSA) is a tooi that heips you plan and 
tune your computer and infrastructure equipment for maximum efficiency by 
calculating hardware power consumption, power infrastructure and storage, 
Learn more at Deli.co_mf_c_a_l_c_. 

Tools for right-sizing 

DeIl's servers are compliant with ali relevant industry certifications and 

guidelines, including 8G PLUS, Climate Savers and ENERGY STAR. 

PSU power monitoring improvements include: 
Power monitoring accuracy of 1%, whereas the industry standard is 

Industry compliance 

Power monitoring 5.7, 

accuracy More accurate reporting of power 

Better performance under a power cap 
Use DaIFs systems management to se! the power cap limit for your systems to 

p . iimit the output of a PSU and reduce system power consumption. Deii is the ower capping 
first hardware vendor to leverage intei Node Manager for circuit-breaker fast 
capping. 
¡DRACB Enterprise provides server-level management that monitors, reports 
and controls power consumption at the processor, memory and system levei. 

Systems management Dell OpenManage Power Center delivers group power management at the 
rack, row and data center level for servers, power distribution units and 

uninterruptible power suppties. 

With the thermal design and reliability of Dell products, certain configurations V 

of Dell 13m generation servers nave the capability to operate at temperatures 
beyond the industry standard of 35°C (95933). The supported configurations that 
meet Dell Fresh Air 2.0 specifications can operate continuously at 40°C (EO4°F) 

and up to 45°C ií13°Fifor excursionary periods of time and up to a 29°C dew 
point at 90% relative humidity without irnpacting your availability modet. Find 
additional information at DeltcomNreshAir. 

Del¡ Fresh Air 2.0 

 WÍFAEGEHÉCÊQC íttâíêi) Testthnictat Gijêcíe  



intel Node Manager às an embedded technology that provides individual 
server~levei power reporting and power limiting functionality. Dell offers a 

complete povrer management solution comprised of intel Nocie Manager 
accessed through Dell ¡DRACS Enterprise and Open Manage Power Center that 
allows policy-based management of power and thermals at the ândividual 
server, rack and data center level. 

Hot spare reduces power consumption of redundant power supplies. 

Thermal control of fan speed optimizes the thermal settings for your 
environment to reduce fan consumption and lower system power 
consumption. 
ldle power enables Deli servers to run as efficientây when idle as when at full 
workioadi 

Active power management 

Find additional information at _Dellgcohng/Powerííerjgtmer. 

Power supply units 
Energy Smart power suppties have inteltigent features, such as the ability to dynamically Optimize 
efficiency while rnaintainâng avaiíabiiity and redundancy. Aiso featured are enhanced 
power-consumption reduction technoiogâes, such as high-efficiency power conversion and 
advanced thermal-management techniques, and embedded power-management features including 
high~accuracy power monitoring. 

The PowerEdge R630 supports up to two AC or DC power Supplies with 1 + 1 redundancy, 
auto-sensing and auto-switching capabilíty. The R630 supports the PSUs listed in Table 21. For 
additional power supply specifications, see Tabie 30. 

Table 21. Power supply units and efficiency 

9, 

750W AC Titanium 90.0% 94.0% 96.0% 91.0% 

750W AC Platinum 82.0% 90 0% 94.0% 91 0% 
Redundant  __ ' ' 

35""" 1100W AC Platinum 89.0% 93.0% 94.5% 92.0% 

1100W DC NM' 80.0% 88.0% 91.0% 88.0% 

750W AC¡ DC* Platinum 82.0% 90.0% 94.0% 91.0% 

*Available only in China. 

Thermal and acoustãcs 
The R630 thermal management delivers high performance through optimized cooling of 
components at the iowest fan Speeds across a wide range of ambient temperatures from 10°C to 
35°C (SWF to 95°F) and to extended ambient temperature ranges. These optimizations resuit in 

tower fan power consumption for lower total system power and data center power consumption. 
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Thermal design 

The thermal design of the Powerãdge R630 reflects the following: 

Optimized thermal design: The system layout is architected for Optimum thermal design. System 
component placement and layout are designed to provide maximum airflow coverage to criticai 
components with minàrnai expense of fan power. 
Comprehensive thermal management: "the thermal controi system regulates the system fan 
speeds based on feedback from system component temperature sensors, as weli as for system 
ânventory and subsystem power draw. Temperature monitoring incâudes components such as 

processors, DIMMs, chipset, system intet air temperature, hard disk drives, NDC and GPU. 

Open and closed loop fan speed Control: Open loop fan controi uses system configuration to 
determine fan speed based on system inlet air temperature. Closed loop thermal controi uses 
temperature feedback to dynamicaily adjust fan Speeds based on system activity and cooling 
requirements. 
User-conrêgurabie settings: With the understanding and realization that every customer has a 

unique set o? circumstances or expectations from the system, in this generation of servers, we 
have introduced limited user-configurable settings in the ¡DRACB BIOS setup screen. For more 
information, see the De/¡Powerfdge R630 Owneris Mantra/on DeiLcomfSupoort/Manuais and 
“Advanced Thermal Control: Optimizing across Environments and Power Goals" on Dellcom.    “      www muwMMwwmMswcM§ã§É§ÊÊÊÊ§ '”ÊÉÉâãÊQ@â fmwwmàcêmês 

”     
Acoustêcal design 

Dell focuses on sound quality in addition to sound power level and sound pressure levei. Sound 
quality describes how ciisturbing or pleasing a sound às ànterpreted, and Dell references a number of 
psychacousticaã metrics and threshoíds in delivering to it. Tone prominence is one such metric. 
Sound power and sound pressure levels increase with greater populations or higher utilizatãon, while 
sound quality remains good even as the frequency content changes. A reference for comparison to 
sound pressure levels for famiiiar noise sources is given in Table 22. An extensiva description of Deil 
Enterprise acoustical- design and metrics is available in the Deli Enterprise Acoustics white paper. 

Table 22. Acoustical reference points and output comparisons 

Value measured at your ears' -Í 

LPA' dBAJ re Loudness;  n . Equivaíeunt famiíiar noise experience 
ZO-pPa - . sones   
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Acoustical performance data 

The Powerídge R630 is quiet enough for an office (typical and minimum configurations) and me 
DelFs sound quality requirements. 

Mânimally configuredm s x 2.5" chassis in 23 s 2 °c ambient 
:alem: LwA-UU” = 3.9 bels; Lpxxiñi: 25 dBA; No prominent tonesm  
Operatingfm: LwA-ULÉS¡ = 4,1 bels: LpAiñta 29 dBA; No prorninent tonesi” 

Typically configured” 8 x 2.5" chassis tn 23 s 2 °C ambient 
Idlew: LwA-UUS' = 4.7_ beís; LpAiõiz 3.2__dBA; No prorninent tonesii"" __ 

operatingíti: LwA-uuã* a 5.o bels; LpAimz 33 dBA; No prominent torres” 
Feature-Rich configured” 10 x 2.5” chassis in 23 e 2 °c ambient 

ldleíziit LvvA-ULÉS" a 6.4 bels: LpAlüiz 43dBA; No prominent tone-si”  
Operating# LwA~ULÉ5” == 6.4 bels; LpA¡6"= 43 dBA; No promânent tones"" 

. Minimum Configuration means J. x 85W›5C CPU (E5-2609 v3),1 x 4GB DIMM, l x 2.5” SATA SSD, 1X 495W PS.) and no PCt cards. 

2. "iypical configuration means 2 x IOSW--lüíí CPU (lili-Iàiãñt) v3), 8 x SCiS DIMM, 4 x 2.5" 10K SASHDD, 2 x ?ECW PSU and l--I73O miniPERC 
cards. 

3 Feature-rich configuration means 2 x :SSWAEZC CPU lE5«269O imã), 15 x 16GB DIMM, 8 x 2515?( SASHDD, 2 x 1100W FJSU, FCS Duai 
Port HBA and H73G minil-'ÉRCZ cards. 

4. !die means the state ir: xivhict: this product is doing nothing but running OS: values for Operziting are the maximum acousticai output for 
active E-lDDs or acthje CPUs, 

5. LwA ~ UL is the upper timit sound power levets lLvJAi cair: uiated per section 4.4.1 of ¡509296 (1988) and measured in accordance to 
ISO??? (20103. 

5. LpA is the average bystander position A-weignted sound pressure teve¡ calcuiated per section 4.3 of1SO9296 (19883 and measured in 
actcordahcú! vJEth 5507779 (ZÚIG). The system is piaced in a 24U rack enclosure, 25 cm above retlective floor. 

7. Prorninent tone: criteria of 0.5 and Dil of ECMA--74 12th ed. (20123 are followed to determine if discreta tones are prominent. 'Thee 

system lS placed ir: center of ¡507779 table and acoustic transducer is at front standing operator position, ref 1507779 (2010 Section 
8.6.1. Position P13. 

p. 

Acoustécal dependencias 
System thermal profile Selected in BIOS: The system default setting is "Power Optimized (DAPC)", 
whéch is in generat a lower fan speed and noise level. If "Performance optãmized" às selected. the 
fan speed/noise level will increase. 
CPU power: 

Configurations with "Eowspower" CPUs (which have lower temperature limits than standard 
CPUs). such as an Intel Xeon E5-2650L v3 or E52630i_ v3 at 65W CPU, under moderate or 
heavy utâlization, witl be about twice as loud as typical configurations.  Confãgurations increase in loudness as CPU power increases from that in typical 
configurations. 

Types of storage devices: 
HDD: 

Lower speed hard disk drives (such as 72K RPM SATA) are generally quieter than lOK/lõl( 
RPM SAS drives. 

:› Loudness increases with the foilowing progression of drives: SATA, SAS 10K, SAS 15K. 

SSD: 

SSDs are not themseãves audible. 
However, a configuration with PCIe SSD requires more airftow for cooling and wiãl be 
iouder than a typical configuration. Under highly-stressed condition, the sound power 
levels may go up to 8.0 bels. 

Types of ?Cie cards: Configurations with a í0/40GbE NIC or PERC H730 card installed êncreases 
the fan speed causing the system to run louder than a typical configuration. 
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The rack rail systems for the Detl Powerãdge R630 provide tool-less support for 4-post racks with 
square or unthreaded round mounting holes. The R630 also supports tooled mounting in 4-post 
threaded racks and static raíl tooíed mounting in Z-post (Telco) racks for added versatility. 

Sliding and static rail systems 
The slâding rails fo: the R630 offer native support for threaded hole racks via the ReadyRails lI 
mounting interface. The rails ship in the tool-less mounting con 
the tooled configuration very quickly and easily.  :l k   'a    ~ 

          
Figure 13. Sliding rails with Optional CMA 

The static rails (shown in Figure 14) support a wider variety of racks than the sliding rails but do not 
support serviceability in the rack and are therefore are not compatibie with the CMA. 

Figure 14. Static rails 
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One key factor in seiecting the proper rails 'rs identifying the type of rack in which they will be  
instalãed. Both the siiding rails and the static rails support tool-less mounting in “IEF-wide, EIA-SlO '- 

compâiant square hole and unthreaded round hole 4~post racks. Both also support tooled rnounting 
in threaded-hole 4-post racks, but onây the static: rails, as the more universal solution, support 
rnounting in â-post (Telco) racks. Table 23 lists the rack raál systems for the R630, 

Table 23. Supported rack raii system 

Sliding i.. X X A7 ReadyRails IE  
R630 

A8 ReadyRaãls Static ii' ÍÍÍÍÂÉ  ÊÍÍÍÍÊ 

Other key factors governing proper rail selection include the spacing between the front and rear 
rnounting flanges of the rack, the type and location of any equipment mounted in the back of the 
rack, such as power distribution units, and the overall depth of the rack. Due to their reduced 
complexity and lack of need for CMA support, the static rails offer a greater adjustabiâity range and a 

smaller overall mounting footprint than the siidâng rails. 

For detailed information about static and sliding rails, see the Rack rail specifications section in 

Appendêx A. For more information on installing the R630 in a rack, see the De!! PowerEc/ge Rack 
Installation Guide on Dellcomlsupport! Manuais. 

Cabte management arm 
The Optional CMA can be rnourrted on either the left or right side of the slêding raits without the use 
of tools for fast and easy deployment. The optionai CMA organizes and secures the cords and 
cabíes exiting the back of the server and unfolds to allow the server to extend out of the rack 
without having to detach the cables. Some key features of the CMA inciude: 

Large U-shaped baskets to support dense cable loads 

Open vent pattern for optima! airflow 
Abálity to be mounted on either side 

Use of hooksand-loop straps rather than plastic tie Wraps to eiirnànate the risk of cable damage 
during Cycling 

Low-profile fixed tray to both support and retaân the CMA in its fully closed position 
Ability to mount the CMA and tray without the use of tools, due to Snap-in designs 
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10 Operating systems and virtualization 
The Deil PowerEdge R630 supports a wide range of industry-standard operatêng systems and 
virtuaiization software. 

Supported operating systems 
Table 24 ãists the primary operating systems supported on the R630. For the êatest information on 
supported operating systems, see Detàcom/Ossugggrt. 

Tabte 24. Operating system support 

 

Stãiñârd 
::msgpzfisà *às 
“ãtâézerítrék 

Stãñãâíêü  35:4 §7rÍ§§ífí9§êt§s§  
âfâfeâãtei      i    

;tese  ::às          
Supported virtuaiization 
One of the key features for virtuatization on the PowerEdge R630 às the support for a failsafe 
hypervãsor. By running a hypervísor on an optionaã SD card and installing a backup copy on the 
other màrrored SD card, you can protect against hardware failure and maximize virtuaiization uptime_ 

Table 25 highiights the virtualêzation support ?or the R630. 

Table 25. Virtualization support 
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11 Dell Open Manage systems management 
Whether your lT environment consists of a few servers or a few thousand servers, 

Deli OpenManage systems management solutions provide comprehensive management for 
evoêving i3" environments. OpenManage is based on open standards and provides agent-based and 
agent-free server lifecycte management functionality tor Dell PowerEdge servers. OpenManage 
solutions help you automate and streamline essential hardware management tasks, 

Start with a firm foundation for efficient hardware management using OpenManage tools, utilities 
and management consoles. OpenManage systems management solutions consist of a combination 
of embedded management features and software products tnat help you automate and simpiify the 
entire server tifecycie: deploy, update, monitor and maintain as shown in Figure i5. OpenManage 
soiutions are innovatively designed for sâmpticity and ease of use to help you reduce comptexity, 
save time, achieve efficiency, control costs and em power prociuctivity. As shown in Figure 15, 
OpenManage centers around efficient management of server lifecycle. 

Figure 15. Server lifecycle management Operations 

OpenManage systems management 
The Detl OpenManage systems management portfolio includes powerful hardware and software 
management toois and consoles. OpenManage símplifíes the lêfecycle of depêoying, updating. 
monitoring and rnaintainâng your Dell PowerEdge servers. 

iDRACB with Lifecycle Controiter 
The Integrated Dell Remote Access Controtler 8 liDRACB) with Lifecycle Controlíer, the embedded 
inteitigence of every Dell PowerEdge 13th generation server, helps you manage Deli servers agent- 
free or with a systems management agent, within physâcat, virtual, local and remote environments. 
¡DRACER alerts server issues, enabtes remote server management and reduces the need to physicalty 
visit the server. àDRACS with Lâfecycie Controiler is part of Deii's comprehensive Openlvíanage 
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Table 26. 

portfoãio and works as a stand-alone or in conjunction with other components such as 

OpenManage Essentials, OpenManage Mobile, OpenManage Power Center, Chassis Managemen 
Controlíer, and OpenManage Integrations for Microsoft, VMware and BMC consoles to simplify, 
automate and streamline lT Operations. 

¡DRACS offers real-time OOB 

discovery, inventory, deployrnent 

Table 26 describes some of the iDRACB features. For more ¡DRACB features, see the "Lntroducing 
lDRACS vrith Lifecvcle Controiler for Deli 13th Generation PowerEdde Servers” white paper. 

¡DRACS with Lifecycte Controller functions and benefits 

 
Manage servers independentiy from 
hypervisor/OS type or status. Allows for 

F33:: band monitoring, alertêng and updates for bare~metal deploymenl: and monitoring. 
servers, factory~instalted peripherals 
and internal storage 

Simplified, more informative, and More detail allows IT administrators to be 
expanded coverage than previous more efficient in diagnosing and remediating 

Emailalerts versions of ¡DRAC an issue; alerts include a direct, embedded j URL in the emaiã notification to further speed 
x resolution 

Enabled with §DRAC8 Enterprise, Administrators can use virtual fíash to house 
vFiash or virtual flash allows the user a persistent image for future general or 
to store CD, floppy and hard drive emergency use without reiying on network 
images directly on the iDRACB. Users resources or the constant presence of e 

vFlash media can store emergency boot images, client as with Virtual Media. Content can be 

diagnostic tooís, or anything else that stored permanentty on vFlash or can be 
can fit in a 4GB partition. Users can deleted and added as necessary, This is ideal 
create up to 16 partitêons. tor customers with slow bandwidth 

Connections to the DRAC. 

Integration with intel Node Manager Fine tune data center power policies, 
Enhanced power provides data-center levei power cappíng and usage. Report on historical 
management monitoring and capping power usage by rack, row or room using 

(requires âDRACB Enterprise) Power Center Manager. 

Upgrades to ¡DRACB Express or Digital licenses are installed at the Dell 
¡DRACS Enterprise by software factory; free ISO-day trial versions are 

¡ licensing key and license portal available; Dell uses a license management 
fx portal versus paper-based licenses, which 
.. Eiectronic simplifíes license management. 

ticensing For most server models, embedded server 

management and electronic licensing 
enebles feature enhancernents that do not 
require installation of additional hardware or 
system downtâme. 
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EDRACB feature comparison 

¡DRACS Enterprise is available for the PowerEdge R730 and R730xd, and Dell also offers an option  
¡DRACB Express. A detailed feature comparison for àDRACS Enterprise and EDRACS Express is shown 
in Table 27. 

Table 27. Feature comparison for ¡DRACB Express and Enterprise 

 
_Interfaces/Stand .di 7 7 

IPMI 2.0 

DCMI 1.5 

Web-based GU¡ 

Racadm command line (local/remote) 

SMASH-CLP (SSH-only) 

 

Telnet 
SSH 

WSMAN 

Network Time Protocol 

'coñinecitivitgÍ     .  '  u u u, u'  -;   : - - 

Shared NIC DD DD 

Dedicated NIC DD DD 

VLAN tagging DD DD 
IPV4 DD D D 

IPv6 DD D D 

DHCP DD D D 

Dynamic DNS DD DD 
OS pass-through DD DD 
Front panel USB DD DD 

'Sezctirityí 5 j» 1'  ::f-í. ; ;i    ' ' ' ' ' i  ' :Íuf  - e- _ ' E   _ z 

Role-based authority DD DD 
Local users D D D D 

SSL encryption DD DD 
IP blocking DD D D 

Directory services (AD, LDAP) D D 

Two-factor authentication D D 

Single sign-on DD 
PK authentication Eli] 

:Remotepreseneee:  ' o . - i 

Power control D D 

Boot control DD 
Serial-over-LAN D D 

Virtual Media D D 

Virtual Folders D D 

Remote File Share DD 
Virtual Console D D 
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VNC connection to OS 
DD 

  

 

Quality/bandwidth control D D 

_aluialirtual Console collaboration (6 users) D D 

Virtual Console chat DD 
Virtual Flash partitions D1D 

Power and thermal 
Real-time power meter D D D D 

Powerthresholds E; alerts DD DD 

_Real-time power graphing DD DD 
Historical power counters D D D D 

Power capping m D D 

Power Center integration m D D 

Temperature monitoring D D D D 

"Temperature graphing DD DD 
: 'Hgéaltyhím_onitor_in_gêf; E5; _a  . gjf'.   . 'i ¡__-.f p. . _ 

Full agent-free monitoring DD DD 

nmPredictive failure monitoring D D D D 

SNMPVL v2, and v3 (traps and gets) D D D D 

Email Aierting D D D D 

mconrigurabie threshoids VVVV H o o o o 
Fan monitoring DD DD 

Power Supply monitoring D D D D 

Memory monitoring DD DD 
CPU monitoring DD DD 
RAID monitoring D D D D 

NIC monitoring DD DD 
HD monitoring ienclosure] D D D D 

Out of Band Performance Monitoring n DD 

;Uñdatel D_  í      ' ' ' .,_  r '. 1' 1'_ 

Remote agent-free update D D D D 

Embedded update tools DD DD 
Sync with repository (scheduled updates) m D D 

Auto-update ,_¡ D D 

2 'iiépiõirmdrsítíàñdíEóñfidürdiiàii . 3:' í 2 '  tl i ' 

Embedded OS deployment tools D D D D 

Embedded configuration tools DD DD 
Auto-Discovery D D D D 

Remote OS deployment D D D D 

_Embedded driver pack D o n D 

Full configuration inventory DD DD 
Inventory export D D D D 

Remote configuration D D D D 
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Zerotouch configuration l D D 

 System Retire/Repurpose D D  " t'    I e 

Embedded diagnostic tools D D 

Part Replacement D D 

Server Configuration Backup D D _ 
Server Configuration Restore D D D D 

Easy Restore (system configuration) D D D D 

Health LED/LCD DD DD 

“Quick Sync (require NFC bezeli no DD 
iDRAC Direct (front USB management port] DD D D  ¡DRAC Service Module (iSM) o D D D 

Embedded Tech Support Report DD DD 
Crash screen capture D D D D A_ 

_ Crash video capture . D D 

Boot capture D D 

Manual reset for ¡DRAC - DD DD 
Virtual NM1 D D D D 

OS watchdog DD DD 
Embedded Health Report D D D D 

System Event Log D D D D 

“mLifecycle Log D D n D 
Work notes D D D D _ 

Remote Syslog D D 

License management DD DD 

lReqLiires vFiash SD card media 

Agent-free management 
Because Dett PovverEdge servers have embedded server lifecycle management, in many cases, there 
is no need to instali an OpenManage systems management software agent into the operating 
system of a Dell PowerEdge server. This greatly sàmplãfies and streamlines the management footprínt. 

Agent-based management 
Most systems management solutions require pieces of software, calted agents, to be installed on 
each node in order to be managed within the IT environment. Additionally, the same agent is often 
used as a locaí interface into the hardware health and may be accessed remotely as a management 
interface. typicatly referred to as a one-to-one interface. For customers that continue to use agent- 
based solutions, Dell provides OpenManage Server Administrator. 

OpenManage Server Administrator 
The Detl OpenManage Server Administrator lOMSA) agent gives you a comprehensive, onewo-one 
systems management soiution for both iocal and remote servers and their storage. OMSA can help 
simpiify single-server monitoring with a secure command-line interface (CLI) or Web-based 
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management GUi. tt can also be used to view system configuration, inventory, health and 

performance. 
¡DRAC Service Module 
The iDRAC Service Module (iSMi is a lightweight optionai software apptication that can be installed 
on Dell PowerEdge server i1?" generation or later). The iSM compiements ¡DRAC interfaces - Gui, 
RACADM CLI, and Web Service Management (WSMAN) with additional monitoring data. You can 
configure the features on the supported operating system depending on the features to be installed 

and the unique integration needs in a work environment. 

Dell consoles 
The centrai consote 'm a systems management solution is often referred to as the one-to-many 
console. The central console provides a rapid view and insâght into the overati health of all systems 
in the lT environment. The Dell systems management portfolio includes several powerful consoles. 

depending upon your needs, incíudâng the foílowing: 
Detl OpenManage Essentials-OpenManage Essentials (OME) is a systems management console 
that provides a comprehensive view of Dell systems, devices, and components 'sn an enterprise 
network. It is used to monitor Dell PovverEdge servers, EgualLogic and Powervault storage, and 
PowerConnectW Switches; to update and config ure Deil servers; and to create asset reports. 
OpenManage Essentials also communicates health status aierts for Deil servers, storage, and 
network devices to the Deli KACETM K1000 service desk. OpenManage Essentiats is avaãlabte as a 

rio-charge software download from DelLcom/Support. When connected through OME, you can 
use Dell OpenManage Mobite (OMM) to secureiy perform a subset of data center monitoring and 

remediation tasks from a mobile device. 
OpenManage Power Center--Deifs power management solution, the Deli OpenManage Power 
Center (OMPC) management consote, provides increased visibitity to power consumption, 
anomalias, and utilization through fine~grained instrumentation. This enables increased controi, 
improved rack density, faster response times, greater accuracy, and broader decision-making 
inteilãgence than would otherwise be possible. When used with a suitabiy licensed PotverEdge 
server (with a Dell &DRAC Enterprise iicense), OMPC leverages intel Node Manager technoiogy 
for platforrrvlevel power reporting and capping of intel chipsets. Power Center then 
communícates with ¡DRAC to provide node, rack, row or data-center levei aggregation of 
power-management data, as wet! as execution of control policy -making it easy for lT 

professionals to identify areas to gain efficiencies and cut wastefui costs. 

OpenManage systems management toois, utilities and protocols 
Dell OpenManage systems management tools and utilities consist of the foilowing: 

Dell Repository Manager: The Dell Repository Manager (RM) is a standalone GUI-based 
productivity toot that heips simplify the process of managing downioads and baseline BIOS, 
firmware and driver updates. Repository Manager can create deptoyrnent disks as wetl as create 

and manage customized repositories. 
Dell Update Packages: The Dell Update Packages (DUP) is a self-contained executable in a 

standard package format that updates a software element on a Deli server such as the BiOS, 

a driver, firmware and other software updates. 
Dell OpenManage Deployment Toolkit: The Deli OpenManage Deployment Toolkit (DTK) is a 

CLI-based tool that includes a set of utilities for configuring and deploying Dell PowerEcige 
systems, and can be used to build scripted, unattended OS ãnstailations to deploy iarge numbers 

of servers in a reliable fashion. 
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RACADM: The RACADM command -iine utiiity provides a scriptable interface that allows you 

locaily or remoteiy configure iDRACJ. 
iPMlTool: iPMiTooi includes scriptable console application programs used to control and 

manage remote systems using the IPM¡ version 1.5 and later protocol. 
Web Services for Management lwSMANi-»WSMAN is a SOAP-XML-based protocol for 
exchanging system management information. Dell's implementation provides remote 
management capabilities through a secure and standardswbased Web ServicesMManagement 
(WS-MAN) interface to PowerEdge servers and blade server node chassis. 

integration with third-party consoles 
Dell OpenManage provides integration with severai leading third-party consoies, including: 

Openit/ianage integration Suite for Microsoft System Centerm-This suite helps you further 
streamline, automate and simpiify your most essential IT management tasks. For more 

information, visit http:HwwwtielLcorn/iearrifusion/Ori¡solutions/dcsm~rnicrosoft-svsteni-center. 
openMange integration for VMware vCenter-This piug-in allows 1T administrators to monitor, 
provision, and manage the physicai PowerEdge server hardware and firmware from a dedicated 
Dell menu accessed through the VMware vCenter console using the same role-based access 
control model as vCenter, combining physical server management. For more information, visit 

http:i/wwwdeil.com/learnius/en/Oê/virtuaiization/mananement-piuo-in-ior-vrnware-vcenter. 
BMC Software: Dell and BMC Software work together to sirnpiify IT by ensuring tight integration 
between Dell server, storage, and network management functionality and the BMC Software 

process and data center automation products. 

OpenManage Connections with third-party consoles 
Dell OpenManage Connections gives you an easy path to adding support for third-party devices, so 
you can continue to use your existing management toois while easily adding Deli server systems to 
your existing ii environment. integrate new systems at your own pace. Manage new Dell servers 
and storage with your legacy management tools, while extending the useful lite of your existing 
resources. With OpenManage Connections you can add monitoring and troubleshooting of Deil 

assets to your IT infrastructure. 

Open Manage Connection for Nagios 

OpenManage Connection for Oracle 
OpenManage Connections for HP 

OpenManage Connections for IBM 

OpenManage Connection for CA 
For more information on these OpenManage Connections, visit 

http:J/www.deiLcom/learn/us/en/Oélsolutions/dcsm-partner-consoles. 

Deli server management Operations 
Deil OpenManage systems management is centered on automating the server management 
lifecycle -deployn update, monitor and maintain. To manage an infrastructure properly and 
efficientty, you must perform ail of these functions easily and quickly. iDRAC7 with Lifecycie 
Controlier technology provides you with these intelligent capabilities embedded within the server 
infrastructore. This allows you to invest more time and energy on business improvements and less 
on maintenance. Figure 16 iliustrates the various operations that can be performed during the 

servers lifecycie. 
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Figure 16. Systems management server iifecycle 
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Table 28 lists the products that are avaiãabie for one-tovone and one-to-many Operations, and 

when they are used in the servers Eifecycle. 

Table 28. One-to-one and one-tcrmany Operations      
r ifecycle Controiier GUI OpenManage integration for VMware v en er 

D l Ê E DTI( ' OpenManage Integration for BMC BIacIeLogic 

ep °y OpenManage Integration for Microsoft System 
Center Configuration Manager 

= ; ¡DRACB with LifeCycíe Controtler : Deli OpenManage Essentiais 

o Repository Manager 
OpenManage Integration for rvticrosoft System 

Update  DUP Center Configuration Manager 
: ; SUU 

' OoenManage Integration for 
VMware vCenter  IDRACB with LifeCycte Controiler Deii OpenManage Essentiats 

2" OMSA í' Deli OpenManage Power Center 
Monaco¡ . OpenManage Integration for VMware vCenter 

' OpenManage integration for Microsoft System 
Center Operations Manager 

: = ¡DRACB with LãfeCycle Controlâer ê Lifecycle Controiter Remote Services  IPME Remediate and replace parts: 
_ _  OpenManage Integration for Microsoft System 

Mama"" Center Virtual Machine Manager (SCVM M) 

Server Pro Management Pack and Lifecycle 
Controtler Integration (DLCiI 

For additional detailed information on DetFs systems management portfolio, visit 

DeltcomgOpenis/Iaoage. 
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Appendix A.Additionai specifications 

Chassis dimensions 

IO-drive and 24~drive PowerEdge R630 chassis options 

Figure 17. Chassis width for 10~drive and 24-drive chassis options 

 
à . 434.00 mm (1109 in) 

E¡ 440.51 mmüzsz; in) 482.43 mm i18.99 in¡ 

Figure 18. Chassis height for IO-drive and 24-drive chassis options 

?aassmm (30.2: in) 

787.55 mm ($1.01 in) 

808.59 'mm 131.83 in) 

Figure 20. Chassis depth without bezei for íü-drive and 24-drive chassis options 

 
?$5.15 mm ($0.56 m) 

?$5.12 mm E2933¡ em 

36h16min 130.55 in) 
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B-drive PowerEdge R630 chassis options 

Figure 21. Chassis width for B-drive chassis option 
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Figure 22. Chassis height for B-drive chassis option 

Twww 
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Figure 23. Chassis depth with bezel for 8~drive chassis option 

 
'$18.06 mm iâàâ? in¡ 

'T5293 mm 128.815 :ni 
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Figure 24. Chassis depth without beze¡ for S-drive chassis option 
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Chassis weight 
Table 29 lists the weight of the R630 chassis at maximum configuration for the three different 
chassis options. 

Table 29. Chassis weight    
Maximum 15.9 kg i3? in) 8.4 kg (0.5 lb) 17.4 kg (38.3 no) 
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Power supply specifications 
Table 30 lists power supply specifêcations for the Powerídge R630. 

Table 30. Power supply specifications 

      
Platinum 'litanium Platinum  Platinum 

power factor Active Active Active Active None Active correctlon 

FCC . . . Cêass A Class A Class A Cãass A Class A Class A 

classification 
Max output 40.57A 61. 47A 6147.6. 90.16». 93..6A 625A 

current 69.0A lpfêak) 1D4.5A (peak) 104.59. (peak) 153.31K (peak) 

. - 6 V . 

Input voltage 90-264V AC 90- 264V AC 180- 264V AC 90-264V AC -SÕV tc 2g_ ãzjz AC 

range 47- 63H2 47~ 63Hz 47m 63H:: 47- 63Hz -72V DC 192_ 285V DC 

iin for rating on l, 1 , , 1 , 1o.oA_5.oA“-- 
safety tabeã 6.515# ÉA lüOA-&OA -.OA 12.01K 6.5A 32A ;fl-SA 

l ' ' ' - . , . . , . , . 

crsiflrílà? rush 25A (peaKi 25A lpeaki 25A lpeak) 25A ipeaxi 55A ipeaKi SSA ipeaz-(i 

S d ' - h 
cfifêfàtary i" 'us 25A lpeak) 25A (peaki 25A lpeak) 25A lpeak) 43A lpeêk) 25A ipeak) 

ilccrzemv AC 

224m¡ AC 

*~4e.ov DC 

*24a-29ov oc 

Environmental specifications 
See Dell PowerEdge R630 Ownerís Manuafon DeíLcom/Support/Manuaâs for detailed 
environmental specifications including expanded operating temperature (Fresh Air) information. 

Table 31. Supported video modes  
640 x 480 60,70 8. 

800 x 600 60, 75, 85 8, 16. 32 

1024 x 768 60, 75, 85 816,32 
3.152 x 864 60, 75, 85 8, 16, 32 

1280 X 1024 6D, 75 8, 16, 32 

1440 x 900 60 8,16, 32 

 Povaxarãcige ?E339  (Euide  



Rack rail specifications 
Table 32 lists the spacing dimensions for the R630 sliding and statics rails. 

Table 32. Rail adjustability range 

s 1 

A7 Sliding 681 868 667 861 681 883 7202 8452 
770 895 

R630 
A8 Static 608 879 594 872 604 890 622 -- 

lFor B-drive bay chassis 
aFor 10-drive and Eli-drive bay chassis 

The adjustment range of the rails is a function of the type of rack in which they are beâng rnounted. 
The min-max vaíues listed above represent the allowable distance between the front and rear 
rnounting flanges in the rack. Rail _depth without the CMA represents the minimum depth of the rails 
with the outer CMA brackets removed (if applicable) as measured from the front mounting fianges 

of the rack. 
The tail depth changes based on which version of the R630 is being instaãled. Although the 10-drive 
and 24-drãve bay system is 50 mm deeper than the B-drive bay system, both are able to share the 
sarne rails through a new self-adjusting feature included on the rails. 

USB peripherals 
USB peripheraês are supported through the front and back USB ports on the R630. The front ports 
are USB 2.0 compliant and the back ports are USB 3.0 compliant. 

PCIe card dimensions 
Table 33 provides the dimensions of the PCie cards supported by the R630. 

Table 33. PCIe card dimensions 

    
Fulbheight, haif-length card 111.15 mm (4.376 inches) max $67.65 mm (6.600 ínches) max 

Full-height, full-length card 111.15 mm (4.376 inches) max 312.00 mm (32283 inches) max 

Low-profile, half~height card 68.90 mm l2.731inches) max 167.65 mm (6.600 inches) max 

Note: 3f4~length is 234mm (9.213 inches) 
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Appendix B. Standards compliance 
The Deíl Powerlídge R630 conforms to the industry standards listed in Table 34. 

Table 34. Industry standard documents  Al 
Advance Configuration and Power  
interface Specification, v2.0c 

Éggêgãã 32005 standardsieeeorofoetieee802i'8í32,3.html 
HDG 
Hardware Design Guide Version microsoft.corn/whdc/svstem/olatformíocdesion/desouidefserverdomsox 
3.0 for Microsoft Windows Server 

EPM¡ 

intelligent Platform Management intelcomídesignfservers/iomi 
interface, v2.0 

DDR4 Memory . V_ . ,. .  DDR4 SDRAM Specmcaüon iedecoro/standard... documentsidocslaesom @pdf 

PCI Express 
PCl Express Base Specification ocisio.com/soecifiCations/Dciexoress 
Rev_ 2.0 and 3.0 
PMBus 
Power System Management embusinfoíspecsntml 
Protocol Specêficatlon, v1.2 
SAS tio or 
Serial Attached SCSl, vÍLí _'49 
SATA 
Serial ATA Rev. 2.6; SATA ll, SATA sataw-ioorg 
10a Extensions, Rev. 1.2 

SMBIOS 
System Management BIOS dmtízorg;[standerdsgsmbmgs 
Reference Specification, v2? 
TPM 
Trusted Platform Module 
Specification, v1.2 and 

_ v2.0 

UEF¡ 

Unified Extensibie Firmware  
interface Specification, v2.1 
USB 
Universal Serial Bus Specification, usbDrg/deveíogers/docs 
Rev. 2.0 

Windows Logo 
Windows Logo Program System microsoftcom/whddwinlouoihivreouirementsmsox 
and Device Requirements, v3.1O 

'EFLISÍGCÍCOTHDLJÍÍHQQ roug orq 
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Appendix @Additional resources 
Table 35 provides a list of documents and websites that provide for more information on the Deil 

PowerEdge R630. 

PowerEdge R630 
Ownerks Manual 

Table 35. Additional resources 

This manual, available in PDF format, provides the 
following information: 

Chassis features 
System Setup program 

a System messages 
e System codes and indicators 

System BIOS 
Remove and replace procedures  Troubieshooting  Diagnostics 
Jumpers and Connectors 

 
Dellcom S¡ ortfManuals 

PowerEdge R630 
Getting Started 
Guide 

This guide ships with the system, and is also available in 

PDF format. This guide provides the following 
information: 

lnitiai setup steps 
Key system features  Technical specifications 

D.QÍLSÇQEDÍÊQRQQEÊÃJÉÍÊÀHMQÉ 

Rack installation This document ships with the rack Rits, and provides 

 mstrmztwns instructions for installing a server in a rack. 

mmrmaüo" This document ships with the system, is also available in 

Update PDF format online, and provides information on system 
updates. 

System 
Information Label 

The system information labei documents the system 
board layout and system jumper settings. Text is 
minlmâzed due to space limitations and transiation 
considerations. The label size is standardized across 

platforms. 

inside the system chassis 
cover 

Quick Resource 
Locator (Q Ri.) 

This code on the chassis can be scanned by a phone 
application to access additional information and 
resources for the server, including videos, reference 
materiais, service tag information, and Dell contact 
information. 

inside the system chassis 
COVeF 
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Energy Smart 
Solution Advisor 

The Dell online Energy Smart Solution Advisor (ESSA) 

enables easier and more meaningful estimates to help 
you determine the most efficient configuration possible. 
Use ESSA to calcuiate the power consumption of your 
hardware, power infrastructure, and storage. 

Dellcomfcalc 

Power and 
cooüng 
technologies 

Provãdes details for improving energy efficiency in the 
data center. 

Deilcomzpowerandcoolini; 

Energy 
management 

Provicíes information on Deãis Fresh Air cooling solutions.  
Operating system 
matrix for Deli 
PowerEdge 
systems 

Provides updated information on which operating 
systems are available on which Powerãdge systems. 

DeiLcomZOSsuppog 

Processor and Provâdes more information about the R630 processors 
chipset and chipset. 

Systems Provides more information on how to simplify, automate Delixzomgiopenix/iarwaqe 

management and Optimize IT Operations. 

Deu P°werEd9e Providers more information on Dell PowerEdge RAID _Qgliicggjgyíiffgüg 

RAED c°ntr°uers controliers (PERC). 

U"¡"terr"pt¡bl° Provides help seiecting a UPS model. DeilüPícom 
power supply 

ydãtmty_ Contact your Dell sales representativa Deltcozh mformatson 

Dell Enterprise 
Acoustics 

White paper that expãores the mechanisms of, peopies 
reaction to. language of, and DeIFs work to control noise 

from Énterprâse products. 

DelLcomfdownloads/oiobal/ 
ro Lzcts/ ed efeniecoustãc 

al~education-deli~ 
enterigrise-white-paperpg 

Volatility 
information 

Contact your Dei¡ Sales Representative or visit the Deil 

Support site. 

Deli. _QQÃSQQQQLÉÍ.N.Q.R.LE,§1Â$ 
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Appendix D. Support and Deployment &rvices 
Dell Gãobal Services include a wide, customizable range of service choices to simplify the 
assessment, design, imptementation, management and maintenance of your IT environment and to 

o help you transition from platform to platform. Depending on your current business requirements 
and the âevel of service you want, we can provide you with factory, on~site, remote, modular and 
specialized servicesthat fit your needs and budget. We'll help you with a little or a lot -your 
choice -and provide you with access to our global resources. 

Server Deployment Services 
Our Server Deployment Services can maximize the value of your servers quickíy using our expert 
server deptoyment engineers. With over 10,000 server deptoyment projects each year, we have 
experience, best practices and comprehensive deploymeot tooâs to install, configure and íntegrate 
your new solution ootimally and correctly. Our deployrnent experts will assess your environment 
and understand your goals, then ciesign and integrate your server solution for you. 

Figure 25. Server Deployment capabilities 
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tn addition, we are also experts at rack integration and solutions such as High Performance 
Computing, Openstack and Hadoop. 
Dell's Server Deployment Services help you Optimize your server configurations and quickly and 
correctty install and ¡ntegrate your solution so you can be up and running faster with minirnal 
disruption to day~to-day business Operations. Our deployment experts provide: 

Single point of proâect management contact from beginning to end 

Evaluation of your environment with a detailed project plan 
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Optimized contigurations for your workloads and user environment 
Personalized documentation and Orientation 

Remote Consulting Services 
When you are in the final stages of your PowerEdge server implementation, you can rely on Dell 
Remote Consutting and our certified technical experts to help you Optimize your configuration with 
best practices for your software, virtuaiizatâon, server, storage, networking and systems 

management. 

Data Migration Service 
Protect your business and data with our single point of contact to manage your data migration 
protect. Your project manager wiil work with our experienced team of experts to create a pian using 
tndustry leading tools and provem processes based on global best practices to migrate your existing 
fites and data, so your business gets up and running quickty and smoothly, 

ProSupport Enterprise Suite 
With Dell ProSupport Services, we can hetp you keep your operation running smoothly, so you can 
focus on running your business. We'll heãp you maintain peak performance and availability ot your 
most essential workloads. Detl Prosupport is a suite of support services that enable you to buitd the 
solution that's right for your organization, Choose support models based on how you use 
technology and where you want to allocate resources. From the desktop to the data center, address 
everyday E? chatlenges, such as unplanned downtime, mission-crâticat needs, data and asset 
protection, support ptanning, resource altocation, software application management and more. 
Optimize your IT resources by choosing the right support model. 

.37 êtoiyrerítlgtê   (Iiigide  



ProSupport Plus (for business-critical servers) 
When you purchase your PowerEdge server, we recommend ProSupport Ptus, our proactive and v 

preventative support for your business-critical systems. Dell ProSupport Pâus provides you with atl 

the benefits of ProSupport, plus access to a dedicated "fechnicat Account Manager and our etite 
ProSupport Ptus engineers. ProSupport Plus gàves you quick and efficient resolutions, working atong 
with our SupportAssist technology that enables us to get ahead of issues En your environment 
before they become probtems. 

ProSupport 
Our ProSupport servâce offers highty trained experts around the clock and around the globe to 
address your IT needs. We'll help you minimiza ciisruptions and maximize avaitability of your 
PowerEdge server workíoads with 

24x7x365 access to certified hardware experts 

Colíaborative support assistance with over 195 third-party vendors 

Hypervisor and operating system support 
Onsãte parts and tabor response options inctudâng next business day or four~hour mission critical 

ProSupport Flex for Data Center 
Detl ProSupport ?lex for Data Center offers flexible site«wide support for hyperscale data centers 
with more then 1,000 assets. Built on standard Detl ProSupport components, Flex for Data Center 
ãeverages our global scale while being tailored to suit your needs. While not for everyone, it offers e 

flexible solution for those with large and complex environments. When you choose Dell ProSupport 
Flex for Data Center, yotril get: 

Enterprise-wide support that covers your entire data center 
A dedicated Technical Account Manager with remote, on-site, part-time and fult-tâme options 
Dedicated elite ProSupport Ftex technical and field engineers who are trained on your 
environment and confâgurations 
Flexible on-site support and parts options that fit your operationat rnodet 

A taiíored support ptan for your Operations staff 
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Figure 26. ProSupport Enterprise Suite comparison 
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Additional professional services 

Dell Education Services 
Deli Education Services offers PowerEdge server training courses designed to help you achieve 
more with your hardware investment. The curriculum às designed in conjunction with the server 
development team, as we!! as Delrstechnical support team, to ensure that the training delivers the 
information and practical, hands-on skills you and your team need to coniidently manage and 
maintain your Dell server solution. To learn more or register tor a class today, visit 

_Liaarglgjallcom/Sertrer. 

Deli Global Infrastructure Consulting Services 
Deli Global lnfrastructure Consulting Services use skâãled solution architects, innovative tools, 
automated anaiysis and DelPs intellectual property to give you rapid ¡nsight into the root causes of 
unnecessary cornplexity. We seek better answers than traditional service modeis, and our strategy is 

to hetp you quickly identify high-impact, short-duration progects that deliver return on investment 
(Rot) and free up resources. The results are practical, action-oriented plans with specific, predictable. 
measurable outcornes. From data center optimization to server virtuaàization to systems 
management, our Consulting services can help you build a more efficient enterprise_ 

Dell Managed Services 
Dell Managed Services are a moduiar set of lifecycle services designed to heíp you automate and 
centraliy configure, deploy and manage your dayvto~day data center Operations. These services 
extend your existing ompremise !T infrastructure with off-premise cloud services designed to better 
address chatlenges with mobiãity, highly distributed organizations, security, compliance, business 

continuity and disaster preparedness. 
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diiererflciado da 

De tipode reduzir 
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inatividade das 

em 'pre sas em 
até 229/65 

'O Dcíl ProSuppo rt 

re rnece um a organização 

sim ;aii cada de suporte, 
com um ponto de contato 
único e con ave i. 'Mira 

qualquer tipo de anomalia 
que _iá eneontrantos. to¡ 

com pensador ter um 
(mico ponto de contato 
com o Suporte Dell. Eni 

tudo o que queriamos." 
- (Qicreitte de Ti 

Intelligence (Tom m unit;- 

Concentre seus recursos no crescimento 
não na .manutenção. 
Diet intra os problem as técnicos e o tem po de inatividade 
A sua infraestrutura de TI e conrgtrrada para atender aos objetivos e necessidades especircos 
da sua organização. mas o sapo ne do seu am biente exclusivo pode ser dispendioso, arriscado 
eidemorado. Ajude a minimizar interrupções e mantenha um alto nivel de produtividade com 
oimelliProsupportm' -um pacote de serviços de suporte que pode ser personalizado para atender 
aos requisitos empresariais e de Ti exciusivos e em constante m udança da sua organização. 

Enlíente os de seios tecnológicos atuais 
r Ajuste facilmente a veiocidade e o tipo de suporte para atender a cenários espace 'tos de cada 

elemento de Tl, como alsuários, dispositivos, aplicativos e data centers. com o Dell Proàipport, voce 
pode protege: os seus investimentos por meio de urna abordagem simples, mas Texivei que inciui: 

-TiRecursos de prevenção proativa de problemas, monitoramento remoto e autossuporte 
ajudam a maximizar a produtividade 

-:"':Um único ponto de responsabilidade para a solução de problemas de hardware e software 

-ifiNiveis de serviço de mão de obra e peças sob medida: incluindo resposta rápida que varia de 
duas horas até o proximo dia útil, desde o suporte técnico tradicional ate o Autodespacho 
on-Iine da Deil para pro ?seio nais de Tl ceriittados 

-TEExperiênCia com aplicativos e tecnologia especializados, como virtualização, gerenciamento 
de sistemas e Microsoft” viüodows* 'r' 

-Fíàcentros de comando globais que fazem o acompanhamento das peças e da mão de obra 
Zctrooras por dia 

-ETUm profissional designado pela Deêl para avaliar o seu ambiente de Ti, criar um piano de 
suporte personaiizado e gerenciar suas necessidades criticas 

Um novo nível de eEciência dedicada, com 
g uma ampla gama de serviços d.e suporte. 
z De li Pro Srtpport 

Sitporte técnico especializado para plo SSÍOHaÊS de TI 

Estando na linha de frente, a sua equipe de TI enfrenta muitos desaibs. Alguns incidentes exigem  suporte tecnico especializado para que o problema seia diagnosticado e resolvido rapidamente,  ao passo que outros só precisam que peças sejam despachadas o mais rapido possivel, poupando  seus funcionários da repetição de procedimentos de soiução de problemas basácosja realizados.  O Dell Profupport permite que você satisfaça as necessidades de seus clientes internos enquanto  o libera para se concentrar em iniciativas de Tl mais estratégicas. O Del? Prosupport oferece: 

-:"“=Acesso remoto e por teia-fo ne 24 horas por dia. 7 dias por sem ana. a especialistas 

certiitzadosipela Dell 

-rtA possibilidade de pular a etapa de soluçao de problemas por telefone com base em roteiros 
e despachar instantaneamente peças ou mão de obra usando um portal internacional com 
areertíícação Autodespacâio on-iine da Detl 

-íiPonto de contato único para o gerenciamento de atendimento de segundo niveí com 
categorias de gravidade de="'nidos pelo cliente e a opção de escoiher o suporte do contrato 
empresarial ou de missão crítica 

-íCentros de comando giobais para gerenciar situações críticas, monitorar todos os despachos 
de missão critica no local e oferecer gerenciamento de crise proalivo durante eventos como 
desastres naturais 

-íüSLrpo rte cooperativo para outros fo rnecedo res de hardware e software selecionados 

-rsAtendimento no local no próximo dia útil após o diagnostico remoto, com opções de 

atendimento no mesmo dia disponíveis? 



'De 11 Pro Su ppo i1 

Su Jorte 24 horas or dia, 7 dias or santana, ara orvauiza ões c ue :tão D t3 é, l 

possuem equipe de Tlou que contam com uma equipe lim Etada 

Muitas vezes. o maior desarb da TI e' não ter a equipe necessaria para suportar os seus sistemas 

24 horas por dia. O Deli Prosupport com bina instruções sobre como começar, suporte pratico 
e assistência para aplicativos de software fornecida por tecnicos de nível senior. Ao entrarem 
contato com a Dell, você sabe que as suas necessidades de suporte estão sendo resolvidas 

eztvocé então pode se concentrar nas principais necessidades da sua empresa. O Dell Prosupport 

pode ajudar os seus usuários ?nais com: 

- "Suporte on~line e por telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana 

-fíSuporte pratico e instruções sobre como começar a utilizar aplicativos padrão, incluindo 
Norton AntívlrusTit, Mícrosoftá' Oííce, Microsoft* Small Business Server: Intuit üuickBooksã. 

Adobe?" Photoshop? Adobe** Acrobat? entre outros 

- Suporte cooperativo para outros fornecedores de hardware e software selecionados 

- "Ponto de contato único para gerenciamento de atendimeoto de segundo nível com 

categorias de gravidade derrtidas pelo ctiante 

-› "íCentros de comando globais para gerenciar situações críticas, monitorar todos os despachos 
no tocai e oferecer gerenciamento de críse proatlvo durante eventos como desastres naturais 

' 'ffAssêsténcia para a conrguração de redes wireless e com i"'o sãmpêes 

- "Serviço no local no proximo dia útil apóso diagnostico remoto 

Opções de velocidade de resposta 
Fscoihzudeaatre um conjuatc) de niveis de serviços, aquele que melhor atenda 
às stras necessidades de velocidade de resolução de problemasdo desktop 
até o data center: 

Missão critica. Quando e fundamental evitar tempos de inatividade não planejados e reduzir 
oítempo de recuperação por meio de respostas imediatas, conte com a opção de resolução 
rnaisirápida da Dell: missão critica. ldentilfque você mesmo antecipadamente o nivel de gravidade 
eroftem po de resposta necessario para que a sua empresa volte a funcionar em minutos em vez 

deãhoras ou dias. A opção de suporte Missão crítica da Deli oferece: 

-rservàço no local em duas ou quatro ho ras para que voce retorne às atividades de forma rápida 

"Atualizações programadas sobre a situação e um gerente de atendimento de segundo nivel 

designado que o manterá informado sobre todas as etapas do processo 

»Solução de probêemas no lo cal e por telefone simultaneamente para assisti-lo com 

despachos de emergência 

o ?Produção prioritária para expedir unidades para problem as críticos (disponibilidade variável; 

oferecida como maximo empenho) 

Resposta no mesmo dia/serviço no Eocal em 4 horas apos o diagnóstico remoto. Se voce 
depender dos seus sistem as cia Dell para operações com prazo apertado ou funções em presarêais 

criticas, a resposta no local no mesmo dia e a opção ideal, Apos a solução de probtem as por 
telefone, um técnico treinado pela Dell pode ir ao focal em quatro horas para ajudar a resolver 

oíproolema. 

-fíPeças e mão de obra no local em quatro ou oito horas 
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po ssu em o serviço .' 

'Com base am uma análise interna da Dei! sobre  
o número médio de problemas relatados pelos 

clientes durante o periodo de garantia. 

“A Dell transformou o 

nosso suporte tecnico, 
Antes, era necessario m uito 

esforço para resolver os 
problemas e, em media, 
levavam os doãs dias para 

resolve-los. A Deil cuida 
disso em 20 minutos. 
Agora, a minha equipe e 

muito mais proativa.” 

- Pctric van dor \ivcsthuizcit 
Cicrcnre dos 

especialistas técnicos. 
ivtctêia 24 

Opções de pZFOÍCÇãO 

Selecione um dos *váriras serviços atue ajudam a proteger seus dados 

e ativos globais. 

Proteção de ativos. Os serviços de suporte Proteção de ativos da Dell oferecem mais 
segurança para seus ativos de Tl por meio de reparos ou substituições de sistem as 

danlitadosãe do serviço estendido de bateria.  'ProteçãotàontraíãanosããcidentaisiA Dell realiza serviços de reparo ou substitui notebooks 
se eles forem danircados acidentalmente devido a quedas, derramamento de líquidos ou 
sobretensões elétricas? 

-fserváço!estendidoVdeloateriaílístende a opção de substituir baterias com falha no segundo 
e no terceiro ano apos a aquisição do produto. A Dell descartará a bateria antiga usando 
um método seguro para o meio ambiente. 

Proteção de dados. Proteja os seus dados com uma variedade de ofertas que sejam mais 
adequadas às suas circunstâncias. Ajude a proteger os seus dados im portantes e conãioenciaãs, 
?cando com o seu antigo disco rigido e ?que tranquilo, pois as suas informações poderão ser 
completamente removidas de forma segura em caso de falha no disco rigido. 

-?Mantenhatseufoiscoírígidoglêtermite que você tenha o controle sobre seus dados 
ccnrdenclais, ?cando com o seu disco rigido enquanto ele for coberto pela garantia 
limitada de hardware da Dell* 

«TRecuperaçãoideidacãosfdefdiscoàtêígido .liàjuda a recuperar dados importantes em caso 
detail: a. 

-=;"Destruiçàoi'oertit oadaâderdadosiltâo caso de falha no disco rigido, a Deíi pode apagar 
com ptetamente o conteúdo do disco rigido, fornecer certitcação da exclusão de dados 
e descartar o disco rigido de forma segura. isso pode ajuda-lo a atender aos requisitos 
deíconíormidade com segurança. 

Opções proatixras 
Os serviços de suporte devem ser muito mais do que um sim pics conserto. 
Trata-se de evitar probietn as para que se possam prever, identi car e corrigir 
problemas antes que cics ocorram. 
Manutenção proativa. Ajude a reduzir o tempo de inatividade não planejado e a otimizar 
aíestabilidede com avaliações programadas, gerenciamento de patches otimizado, geração 
deírelatórios detalhados e muito mais. 

-ñldentit querearesolvaípo ssáveisiprobtemasiíleiíorm aiproativa 

» Realização e revisão da avaliação com você 
» Identitcação das atuaíizações e recomendações aplicáveis mais recentes do BlOS, 

derdrivers e do írmware 

-ííOtim izeEesiprocessosíparaíaumentarraêestabilidade 
» Apiicaçao de atualizações do sistema e patches aprovados pato cêlente 

» Avaliação e recomendações iniciais detalhadas 
n Reparo selecionado pelo cliente com agendamento disponivel 24 horas por dia, 7 dias 

por sem ana 

Opções de consultoria remota. Protetaoas para suportar soluções e apiicatãvos especializados, 
fornecendo acesso telefônico a especialistas tecnicos que fornecem informações sobre 
topicos_ como virtualização, Microsoft” Exchange Server, gerenciamento de sistemas, 
tecnologia de armazenamento e reparo de virus/spyware. 

-Fsuporteíãbrangente 

» instalação, coniguração e consultoria remota para virtualização_ Microsoft* Exchange, 
gerenciamento de sistemas, backup, recuperação e arquivamento (BURA), tecnologia de 
armazenamento e reparo de viruslspyware 

» A preclfcação é reaíizada por incidente ou por meio de contrato anuaí 

» Suporte peio telefona ou via internet pré-agendado disponivel 

-?Assisteuciarconvenienterespecializada 
» Consultoria remota sobre tópâcos que abrangem desde backup consolidado de 

Vltllwareíete migrações para SQL 

» Estão disponíveis serviços de instalação remota com opções que vão da instalação 

dormL até a im piantação do pacote Symantec 



Contrato em pre sa rial 
Ideal para am bientes de Ti mais com pÍBXOS. o Contrato em presarial 
incluium pro ssiotial de 'íísêitioga realização de testes de desempenho, 
pianejatnentt) proativt) e geração de relatórios taersonalizadtas para ajuda-io 
a maximizar o desempenho e o tempo de atividade. 

Jmcursoãfàcesso” 

» Acesso a um profissional de TI sénior certittado pela ITIL designado para direcionar 
osiobjeiivos de planejamento do suporte e de etbíência operacional 

» Geração de relatórios de distribuição e anáâise detalhada das métricas de tendências 

-Ttñtvaliaçãoidoaambieoteíeiplanoãdeãsuporte 

» Maximize o tempo de atividade com uma avaiiação das pessoas, dos processos 

eldaitecnologia de toda a em presa 

» Otimização da carga de trabaího com aprimoramento da qualidade e avaiiaçâo 

dalteduçãoíde riscos 

Opções especializadas de ser-viço no local? 
ÍVÍSCOÍÍIÊI a melhor opção para. aumentar o gerenciamento de TI diário ou 

consuitai' estaeeietlistzts técnicos durante paojetos im po dantes. 

A Deli pode oferecer: Proüssionai de Tl sénior no Iocaâ, Profesional de Tl no local, Engenheiro 
de serviços no local, Serviço agendado no Iocaê, Serviço de diagnostico no local e Serviço de 

gerenciamento de peças no local. 

-ílsijportemorlocalíaspecit coíaslsuasãeecessidades.rAcetere a resolução e evite a soíução de 
problemas pelo telefone com um Engenheiro de serviços no local da Dell para solucionar 
probâem as de hardware. fazer reparos e relatar tarefas. (a oferta varia de acordo com o pais) 

›¡SoiuçâoütapêdametproblemasfElasta ligar e a Deli enviará um tecnico aitam ente qualificado 
para oferece: o diagnostico e a solução de probiemas no local Além disso, você pode 
diminuir o tempo de despacho de peças com o SBWÍÇD de gerenciamento de peças no 

Iocalígerenciado pela Dell. 

"iãumentoideíêquipe. Aprimore o gerenciamento do suporte com um Profesional de Ti 
sênior dedicado da Deli para trabaâhar no local. fornecendo um ponto de contato único 

paraigerenciar os incidentes. 

Recursos de suporte remoto para arrays Dell PowerEdge e PowerVault 
seiecionados com o Dell Proactive Systems Management 
Litua experiência de suporte mais e ciente e ¡Jersonalizada 

O Dell Proactive Systems Management e' um aplicativo baseado na Web que permite visibilidade 
transparente à sua infraestrutura de armazenamento e de servidores da Dell, identirta, 
de maneira proativa. falhas de hardware e monitora o status da garantia por meio de uma 
visuaiização de portai segura de seu ambiente de TI. Os novos recursos de suporte remoto 

estão ;disponiveis sem custo adicional. 

implante rapidamente essa tecnologia com a assistência especializada do suporte tecnico da 

Deltísem custos visitando a página delLcom/proactive e selecionando “Comece agora mesmo". 
Ou; se preferir que a Deil cuide de todo, uma opção de instalação remota mediante taxa também 

está disponível pelos Serviços de consuâtoria remota. 

Saiba mais sobre a mais nova tecooiogãa de suporte :em oto da Deli em wwwdeILcom/proactive. 

"Foi im o ri su ré vei a 

im port-fissão do suporte 
que recebemos da 

Deli com o nosso (Çomratc) 

e m pre sariul do Pro Support'. 

files design eram u m 

Pro ssiona! de Ti sênior 
dedicado que, além 

de atender às nossizts 

solicitações especi cas. 
lralwalhc) u de m odo 

pro-ativo para cieter os 

¡Jrobiezn as antes mesmo 
que o comando soubesse 

da existência ciclos." 

w O Uialsuperiorem 
um departamento das 

Forças Arm. ;idos do s 

Ifístados Unidos 



Quais são as melhores opções para você? 
Personalize sua experiência de suporte com base nos fatores críticos que de 'nem seu ambiente de N_ 

velocidade de resposta. proteção e suporte proatiww) ou tama combinação dos três. As opções de 
serviços do Dell ProSupport foram criadas ¡Jara atender às necessidades especi cas associadas ao seu 

am b ie n te e xo lu sivo. 

Dell Pro Support 
(Iríe o modelo de suporte certo para a sua organização. 

ESCO LH A UMA VELOCiDADE 
DE RESPOSTA 
O tempo de inatividade acarreta custos 
para aísuatêm presa? Os seus sistem as estão 
executando aplicativos de missão crítica? 

VOCÊ precisa da opção Nlissât: critica ou de resposta no 
ntestnu dia  O [Neil Pro Support oferece o Serviço no âncai ::o Pro xitno 
Día Util após o diagnóstico remoto¡  

ESCOLHA AS OPÇÕES." os 
supo R113 (pu s ATEN DAM 
Às SUAS NECESSIDADES 

 
wmabmaàdé de atiúosefreletorto' ' _ : . . 

u Contrate de garantia., ' ' - 

' V etñotiêfizjaçõesde expireÇâoÍ' ~ Í " 

Vocéiprecisardo rsu po ¡teITemoto [nom tm 

Gerenciam entorproativo [do rsístema    
 

e Alerta emonitoràáoeñto de haroware 

' _ Diagnószieo automatiàedloí _j ' n' ' 

-Éfãcasotdejsugqorte de àutoateñdimento  _ 

Vocêlprecisardamroteçãotderõados  p 

::abestruíção ceitíáibeda de ;lattes - ' 

' Mentenha seu siscàirsgiso ' ' ' ' 

Vocélprecisamam pçâorMan utençãon »êtãmuaiigações de patehíaiitomátícas 

Drotetoram üNLiaiizações praraírsaitaee serãridor Í 

iiflecuperaçãodeldados_deoiscorigido '   
o 

Vo càlprecisalílerãaerviçostíiemonsultoriam 
rem otaroumonsultarmspecialistasrtiécnicosD 

  Mãcrezaoft* Éxehahge _:' '  
 

Vocêiprecisatüampçãorttontratommpresarial 'ílêñãññããfñéñtü'ésíráíésióóuàné?? _ Ç ' 

l-ãiãRelatprios personaíiízádos i  l 

' tjPro-;ísáional de Ti sêniordéágnado 
J . 

7 -tiaProtssíonat Cie T1 seoiornloltocát' É 

ÊPÍOÍSSSÍOIÍQI destino tocáí 3 Ê _ ' 

. tâaigenijeirtíde serviçosne Iooçji¡ f; V 

Vo eérpodefselecionarmm iüostvário sn 
Serviçosrespecializadosmo rlbcal .n o' 

o 
:tzseryiççsjagesuàeaí no êocai j' j _j 3 '_ . 

“Serviço ;de diagrigãstieoÍnoiooaiz .Ç. Â .   samigq deoereríÍcâameàto-g- i3 ; 3 ; - 

:deseçasnsíosàtf "  " i 



Serviço básico de hardware da Dell 
Oferece serviços de Ieparo e substituição de hardware conforme necessário 

Embora o nível de serviço básico da Dell seja um ótimo começo para fazer a manutenção do seu equipamento, a maioria das 

organizações se beneftíam de niveis adicionais de suporte para proteger seu investimento em TI e maximizar a produtividade. 
Para obter as melhores vantagens! escolha opções con fgureveis do pacote de serviços pro ssionais abrangentes Dell ProSuppo rt. 

Compare os recursos adicionais do Prosupport que podem ajudar a tornar o seu modelo de suporte mais eficiente. 

Suporte técnico para hardware °° 

Suporte no horário comercial °° 

Solicitação de peças on-line °° w 

Resposta no local e peças no próximo dia útil' °° °° 

Serviços de devolução para reparo" °° °° 

Suporte cooperativo/para software °° 

Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana °° 

Serviços de resposta no local, de peças no mesmo dia e de missão crítica m 

Opções especializadas no local °° 

Opções de proteção de dados e ativos °° 

Opções de serviço de consultoria m 

e manutenção proativa 
Prestação de suporte otimizado via parceiro¡ °° 

colaboração da Dell 
Recursos de suporte remoto com Dell Proactíve °° 

System s Management 
'G &iporte Basico de Hardware não inctui um técnico no local para substituir peças designadas como Obrigatoriamente 

suoszituiveis pelo cliente. 
".ñ.nis_oonioíiidade pode variar de acordo com a região/loca: e produto, Entre em contato com o seu representante de 

supene ou oe vendas oa Deli para obter detalhes adicionais. 



Para CuÊNer anais iniõrmaçües sobre OUÍTHS afertas de serviçomnzrc ::m conàmo com 
seu reprcsetltnute da Deliou x=ísitc deêlxomfsetvices. 

Apíicativosíãmrocesso íüoípo rativo ;írrâonsutto riafmtnfraesãrutUraíEíESLJpo rte 

A çiiszpcnzuhuladaaic varia de :acordo com e pais í: 20113 Dell inc. Todos ns dimiíoq nvservados, 

315141720 10 1G -NBO H 

  
Con abíiídade de 
:wível mundiai ' 

Na Deli. levamos o .su 

a sérítwrtâferccez1lcàs 

serviços de suporte 
con 'Jwcis que vão desde- 

a subsültníçãa) de ;vegas até 
respostas de emergência mr 
indo para ajudar (às HD5505 
clicmes a ici' u inaiortcn¡ pu 

d:: atêvídzlde possível. 

P 

- VcnLts-:dora do Prêm io 

SSPA n:: catego ria Su porte 
de m ¡ssão Crííícêl em 
2005 e 2007 

- A D021 pode: &Líiuizã- lo 
a reduzir 0.3 incidentes 
iécrzícíjs em até liühc' 
o tempo de inatixiíclzzdc' 

da empresa, :cm até 22?# 

- Centros d:: com ::ndo 

globais e Centrais 
(ie lãkipecialísizzs no 
m Lindo todo 

*Corn :asse na avaliação interna :je sem:: 
reialadas pur claeníes wma-amados ea 

Dell nos Estados Llniáos ccmpílados de 
janeira de 2004 a setenwbro ::e 20C-EL 

!Um técnico eIou uma peça eserào 

despachados, se necassáric. apósa 
concíusác do rã' rgraóstâao cnriinef 
parãelefane Ad¡ nnâkylidace 

varia. Para obter camaras. visite 

de!! ccmfservlcedescnpbons. 

 
“O servaçc conira :íamos acidentais :mão 

cobre roubo, perda nem dance; ¡nrencàunaís 

cu causados po: JHCÊndÊO, enchente uu 
outros fenômenos da naiureza. Pode 

ser necessária a devolução da umidade 

à Deli peão cuenta. Para onze-r detalhes: 
visite deéã' comlservicecascrspeucns_ 

'Para obter uma cópia da Garanlia 
êimitada de hardware_ escreva para 

De:: USR   Aim: Warrarztêes_ One 

Dei¡ 'Jvayg Round RDCKTXTEGB? .= 

\risiâe ?mailfwww.delã.cnnêlwarranây. 
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Tower Computer View 
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Optical Drive Kensington Security 
Power LED Button Power Supply 

(cígêIgglrf-:lgriver Eject 10 Dbgnosüc ¡Jght 14 (éãtâe Slot/Padlock 
2 5.25" Drive Bay 7 Button 

11 Power Connector 15 RearLatch 
3 Universal Audio Jack Connector B Drive Activity Light 

12 Back Panel Connectors 
4 USB 2.0 Connectors (2) 9 SD Media Card _ 

1 with PowerShare Reader (optional) 13 Expansw" Card 51015 

5 USB 3.1 Gen 1 Connectors (2) (4) 

BACKPANELCONNECTORS 1 2 3  1 DispIayPort Connectors (2) 7 Line-out Connector 

2 VGA Connector (optional) 8 HDMI Connector 

3 P812 Mouse connector 9 Serial Connector 
4 10 PSI2 Keyboard Network Connector connector 

5 . . . 11 USB 3.1 Gen 1 

Network Link lntegrity Light Connectors (4) 

6 Network Activity Light 12 USB 2.0 Connectors (2) 
Both with Smart Power 
On functionality 
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Tower Motherboard Layout 
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Tower System board components 

Number Name Number Name 
1 Front USB 3.1 Gen 1 connector 16 Front Audio connector (AUDI01) 

(SSUSB F) 
2 Internal Speaker connector 17 M2 Socket 3 connector (M.2 SSD) 

(INT SPKR) 
3 SATA 3 connector (Black color) 18 Power Switch connector (PWR_SW) 
4 SATA 1 connector (White cotor) 19 card Reader connector (card Reader) 
5 ATX Power connector (ATX__SYS) 20 Memory connector (DIMM1~DIMM4) 
6 HDD_ODD_Power cable connector 21 Internal USB connector (USB2) 

(SATA PWR) 
7 SATA 2 connector (Black color) 22 Internal USB connector (WF__BT_USB) 

8 SATA O connector (Blue color) 23 Battery connector (BATFERY) 
9 PCH chip 24 CPU Fan connector (FAN_CPU) 
10 cMOS_CLRIPas-swordfServ¡ce_Mode 25 CPU Power connector (ATX_cPU) 

Jumper (JMP1) 
11 Pc|-eX16(w¡re x4) connector (S|ot4) 26 Processer Socket 
12 PCl-eX1 connector (SIot3) 27 VGA Daughter Board connector (VGA) 

13 PcI-eX16 connector (S¡ot2) 28 Intrusion Switch connector (INTRUDER) 
14 PcI-eX1 connector (SIot1) 29 System Fan connector (FAN_SYS) 

15 Front USB 2.0 (Front_USB) S 

Í? $35.41  OgtãêÊs-,WWÉ 527350 TEtlÊh-thãiúñl.. &ÉUEDÉEHQÊCÊK \JE-P  E  trêf; . ?(3133 



Optional Cable Cover «- Tower 
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Small Form Factor Computer View 
I É 10 

FRONT VIEW BACK VIEW 

  
Optical Drive Universal Audio Expansion Card 

1 (Optional) 5 Jack Connector 9 Rear "ateh 12 Slots (2) 

Optical Drive SD Media Card 
2 Eject Button 6 Reader (optional) 10 se_ 13 Power Connector 

USB3.1G 1 . .. “É ' ' 

3 Type A e" 7 Drive Activity 11 Back Panel 14 Power Sopply 
Connectors (2) Lig ht Connectors Diagnostic Light 

USB 2.0 Type A 
4 Connectors (2) 8 Power Button. 

1 with Power Light 
PowerShare 

BACK PANEL CONN ECTORS 

1 Display Port 7 Line-out É  3 5_ 4 
Connectors (2) Connector É “' ' 

2 VGA Connector 8 HDMI Connector 
(Optional) 

P812 Mouse . 
3 Connector 9 Serial Connector à 

Network PSIZ Keyboard 5 r r " 4 Connector 10 Connector 7 a 9 w n 12 

5 Network Link 11 USB 3.1 Geri 1 

lntegrity Ligg Connectors (4) 
USB 2.0 

. . Connectors (2) 

a sem” ̂ °“V"V 12 Both with Smart g Power On 

functionality 

De?! “J (Jgãtiâexw 595%) ?§-Ê<ÍJi-'ãN§t3í\i.. fàtjêDã-IKJIOKEJIE-:lí  E  irao.. _'28 'i3' 

 



Small Form Factor Motherboard Layout 

13 
12 

i3 

14 

15 

 

36 
27 5 
as 7 

as s 
2o- 
21 ' 9 

2a 

Number Name Number Name 

f!? &Bgâgâxãàíãgb n h f, t 13 PCI-e x16 Connector (SLOT2) 
2 Intrusion Switch Connector (INTRUDER) 14 PCH Chipset 

3 Processor Socket (CPU) 15 Battery Connector (BATTERY) 

4 CPU fan Connector (FAN_CPU) 16 SATA 1 Connector White Color (SATA1) 

5 ?gTm&?_Ê:üa2'D¡MM3|D¡MM4) 17 Internal USB Connector (WF_BT_USB) 

6 SATAO Connector Blue Color (SATAO) 18 fsãíioâvããfwa” Cab"? °°""°°*°' 
SATA2 Connector Black Color 

7 (sATAz) 19 Internal Speaker Connector (INT_SPKR) 

M.2 Stot 3 Connector_(M.2_SSD) 20 Clear CMOS Jumper (CMOS_CLR) 

Power Switch Connector (PWR_SW) 21 gÊÊSüÊgÊÊÉÉTP” 
10 Media Card Reader Connector 22 Service Mode Jumper 

(CARD READER) (SERVICE MODE) 
11 VGA Daughter Board Connector (VGA) 23 ATX Power Connector (ATX_SYS) 

PCI-e x4 Con nector (SLOT1) - open 
12 _ ended X4 to support X16 

Ileêã r” "Ç ,  2  1?" 

É¡ 



Optional Cable Cover -- Small Form Factor 
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Micro Computer View 

                Powe Button, 5 USB 3.1 Gen1 8 Thumb Sorew 12 Optional Antenna 
Power Light Connectors (2) SMA Connector 

1 with PowerShare 
2 Drive Activity Light 6 Back Panel 9 Padlock Ring 

Connectors 
3 Universal Audio 7 Aocessory Sorew 10 Kensington Lock 

.Jack Connector Hote Slot 

4 Line-out Connector 11 Option IO port 

    
1 Adapter Connector twor nnectr u 

2 HDMI Connector 6 Link Integrity Light 

3 DP Connector 7 Network Activity 
Light 

4 USB 3.1 Gen 1 

Connectors (4) 
1 with Smart Power On 

functionality 
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Micro Motherboard Layout 

1 

3  
9 _ 2 

10 
11 
12 - 3 

13 

14 

. . . . . .. 4 

15 . . . . . . . .. 

-6 

16 

7 

   
1 P812/ Serial P connector 9 Clear CMOS Jumper (RTCRST) 

(KB MS sERlAL) _ 

2 DPI VGA connector (DP__VGA) 10 Clear Password Jumper (PSWD) 

3 CPU Socket connector (CPU) 11 N Service Mode Jumper 

(SERVICE MODE) 
4 CPU Fan connector (FAN_CPU) 12 M.2 SSD connector (S|ot2_M.2) 

5 Interna¡ Speaker connector 13 HDD connector (HDD) 

UNT SPKR) 
6 Memory Connectors (DtMMt, DEMMZ) 14 PCH Chipset 

7 Intrusion Switch (INTRUDER) 15 M.2 WLAN connector (S|ot1_M.2) 

8 Battery connector (Battery) 16 Power Switch connector (PWR_SW) 

13 ?Ee-ti  íjpâríãeàü” 595a ?Efiêr-ihtãfjât, :aut "E-EQCK VER  g  Inc..   
 



Marketing System Configurations 
NOTE: Offerings may vary by country; not all confàgorations avaiiabie in ai! regions. For more information 

regarding the configuration of your computer, ctick Stern-Help and Support and select the option to view 
information about your computer. 

Operating System   
M¡ rosoft® Windows 7 Pro (32l64-bit) with Windows 10 Pro License 
(requires lntel® 6th generation processors) 

Wmdows operaüng system Microsoft® Windows 7 Embedded (OEM customers only) 
Microsoft® Windows 10 Home (õ4-bit) 
Microsoft® Windows 10 Pro (64-hit) 
Microsoft® Windows 10 Embedded (OEM customers only) 

  ._ 1% É 

,._  em.. «Êàíãznk < e¡ a 

Other Ubuntu® 16.04 LTS (GA-bit) 

Neokylin® v6.0 (China only) 

OS Media Support (Optional) Optional 

Chipset 

    
(S223 Sgggggíâfiñqqeffzga) y 123mm (16MB) located at SPI_FLASH on chipset 

TPM 1.2I2.0 S 't D ' . 

(Trusted p¡atforã°$gãu¡ãv'°e 24KB located at TPM1.2l2.0 on chipset 
Non-TPM Avaiiable in select countries 

NlC EEPROM LOM configuration contained within SPIJ-'LASH - no dedicated LOM EEPROM 

Éé [3533 E” CÊÇJÊÉPÊí-'í-XEE* E3353 TÊEÇCZMÊNiíÍZÀÊ...í3í3|§ÍEiÊÉ'FêíÃ)í>KXÍEER   ã Deãi ir-.c 21'.? 1?' 
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*JA Lie?) 
s» s* 

Processor Mic» 

NOTE: Giobal Standard Products (GSP) are a subset of Deil's reãatãonship products that are managed for availabiiity and 

synchronized transitions on a worldwide basis. They ensure the same platform is avallabie for purchase giobaiíy This allows 
customers to reduce the number of configurations managed on a worldwide basis: thereby reducing their costs They aiso enable 

companies to impiement global iT standards by looking in specific product configurations worldwide. 

Device Guard (DG) and Credential Guard (CG) are the new security features that only available on Windows 1G Enterprise today. 
Device Guard is a combination oi enterprise-related hardware and software security features that, when conñgured togetherl wiãi 

lock a device down so that it can only run trusted appãications. If it is not a trustsd application_ it cannot run. Credential Guard uses 

virtualization-based security to isolate secrets (credentials) so that only privileged system software can access them. Unauthorized 
access to these secrets can lead to credentiai theft attacks. Credential Guard prevents these attacks by protecting NTLM password 

nashes and Kerberos Ticket Granting Tickets    .  t” @nas ssa..    :É 

Intel® Core” ¡7-6700 (QCIBMBIBTISAGHUBSW); supports Windows 7i8.1.'10ILinux 

lntel® Corel" iT-STODT (üCil8MBI8Tf2.BG?-lz¡35W); supports Windows 'Itatim/Linux 

lntel® Core” ¡5-6600 (QC/6MBf4T/3.3GHzI65W); supports Windows 7IB.1I1 OfLinux 

Intei® Core** i5-6600T (QCItiMBI4Tf2JGHzi35W); supports Windows 7/8. 1I1 tJ/Linux 

Intel® Core"" ¡5-6500 (ÚCÍÔMB/*Í-TIÚZGHZIBSW); supports Windows ?I8.1f10ILinux 

lntel® Core?" iã-BSOOT (QCItiMB!4TI2.5GHzI35W); supports Windows 7I8.1I10¡Linux 

lntel® (lorem ¡3-6100 (DCISMBIAITBJGHUSSW); supports Windows ?IBM 10ILinux 

lritel® Core"" i3-61ODT (DCI3MBI4Tl32GHzl35W); supports Windows 7l8.1r'10.'Linux 

intel® Pentium?” Q4400 (DCISMBIZTISBGHz/ôow); supports Windows 7¡S.1r'10ILinux 

Intel® Pentium” 6440GT (DCISMBIZTIZQGHZISSW); supports Windows 7f8.1.l1Di'Linux 

Intel® Core"" ¡7-7700 (QCIBMBIBTJBEGHZIGSW); supports Windows tolLinux 

lntel® Core"" iT-T7OOT (QCIBMBIBTIZQGHZ/BSW); supports Windows tüfLinux 

Intel® Core” ¡5-7600 (cicfümafatTfaõGHz/ESW); supports \Arnclows 'iCiiLinux 

Intel® Core” iã-TSOOT (QCI6MB¡4T.'2.BGHzI35W); supports Windows tofLinux 

lntel® Core** ¡5-?500 (QCISMBI-tTISAGHz/SSW); supports Windows 10lLinux 

lntel® Core W i5-750OT (QCI5MBf4Ti2JGHzi35W); supports windows tri/Linux 

|ntel® Core” ¡3-71 DU (DCI3MBI4TI1QGHZIGSW); supports Windows 10iLinux 

Intel® Core"" i3-?100T (DCIC-lMBI4TI35GHzI35W); supports Virindows 10iLinux 

lntel® Pentium” 64560 (DCf3MBI2Tl3.5GHzI65W); supports Windows 10iLinux 

lntel® Pentium"" 6456GT (DC/SM BIZTIZBGHZISSW); supports Windows 'iG/Linux 

i--ÉNEÍJAÃR íiiJiDi-íãíñüíêêüfíi? 'É F5 l  inc., ?V317   Úeaii  fJ;=:.iF!s.sx“"' 51152.7 "É" 



Systems Management Features 

Overview: Dell commercial systems come with a number of systems management options that are 

include by default for In-Band management with our Dell Client Command Suite. In-Band management 
meaning that the Operating System is functional and the device is connected to a network so that it can 

be managed. The Dell Client Command Suite of tools can be leveraged individually or with a systems 

management console like SCCM, LANDESK, KACE, etc. 

We also offer Out-of-Band management as an option. Out-of-band management is when the system 

does not have a functional operating system or is turned off and you still want to be able to manage the 

system in that state. 

ln-Band Systems Management- Dell Client Command Suite 
The Deli Client Command Suite of tools is free to download at httgz/fdeltcomfcommahd and can be used with all OptiPlex desktops. 

It contains the following components that can be used individually. or in the case of SCCM in conjunction with our integration for 

SCCM. 

Dell Command | Deploy Driver Packs - Bundles of system specific drivers (web hosted on dellcomloommand) that have been 

extracted and reduced to an OS consumable state for use with any OS deployment tool. Here is a link to Deil Techcenter where 

you can tind the driver packs for each commercial client system: httpzlfenoommunity.dell.oomftechcenterlenterprise- 

clientIwfwiki/ZGGS.delI-command-deploy-driver-packs-for-enterprise-cIient-os-depioyment 

Dell Command | Configure - A GUI based IT administrator tool for oonfiguring and deplcying hardware settings in either a pre-OS 
or post-OS environment. Example conñgurations include enabling TPM, restricting access to USB ports. looking the BIOS with BIOS 

passwcrds, disabling wireless/Bluetooth. 

Dell Command | Monitor - A WMl (Windows Management Instrumentation) agent that provides deep hardware inventory and 
health monitoring along with command line and scripting capabilities that allow lT administrators to configure their hardware 

remotely. 

Dell Command | Update - a factory-installed application that end-users, with administrativa rights, may utilize to individually 
manage their own Deil updates. This tool ieverages the Updates Catalog for scheduling and installing Dell updates (drivers. BIOS, 

tirmware). 

Dell Command i Update Catalog - Provides searchable metadata that is Ieveraged with Dell Command [ Update and enables 
management consoles Dell KAÇE Apptiances, LANDesk Management Systems and Microsott System Center to retrieve the latest 
system specific updates (driver, firmware. or BIOS) for any Dell commercial client to be delivered seamlessiy to end-users. 

Deil Command | PowerSheII Provider - Furthers the ability to standardize on this industry-leading scripting preference by enabling 
IT administrators to dynamioally query and modify hardware settings with native PowerSheIt commands. 

Dell Command | Power Manager- factory installed on all end-point devices with a battery (laptops, tablets) that enables 

modiñcations beyond the power options provided by the operating system. 

Deli Command1 integration Suite for System Center 2012 - This suite integrates all the key components of the Client Command 

Suite into Microsoft System Center Çontiguration Manager 2012 and later. 

Dell Com mand | Intel vPro Out-of-Band - This console enables IT administrators to modify out-of-band BIOS. battery 

management preferences, hard drive management, or password resets for Dell vPro TM enabled clients (Dell exclusive features). 

  



Oubot-Band Systems Management»- lntel© Standard 
Manageability 

Intel Standard Manageability (ISM) must be configured in our factory at the time of purchase, as it is 
NOT field upgradable. ISM offers out-of-band management and DASH compliance (link to DASH 

certitlcation registry) and is only available on OptiPIex 5050 and 7050. ISM offers a limited set of out-of- 

band features like remote power on/off, Serial-over-LAN redirect, Wake-on-LAN, etc. ISM Ieverages the 

same capabilities that were available with lntel's Active Management Technology (AMT) version 5.0. 

To learn more about InteI© ISM, visit lntel's website at: 

httoszllsoftwareinteLcom/en-us/bloosI2009l03/27/what-is-standard-manaoeabilitv 
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     2400 Hz (2133MHz performance on Inte|® 6th generation 
processors) 

@$531  4 à 2 (SODIMM) 

DIMM Capacities Up to 64GB Up to 64GB Up to 32GB 

Minimum Memory 2GB? 2GB? 2GB?      .  imãs: :e . .  
64GB' DDR4, 400MHz, (4 x 16GB) 

32GB1 DDR4, 240OMHz, (2 x 16GB) 

32GB1 DDR4, 2400MHz, (4 x 8GB) 

16GB* DDR4, 2400MHz, (2 x e. GB) 

8GB1 DDR4. 2400MHz, (1 x 8GB) 

BGB1 DDR4, 240OMHz, (2 x4GB) 

4GB1 DDR4. 2400MHz, (1 x 4GB) x x 
“= The amount depends on the actual system conñguration. The use of 4GB or more of memory requires a 

@ti-bit enabled processor and 64-bãt operating system. 

? Only avaiãable with Linux configurations. 

 *  ÓfàaziàÊíifxü'  'ííÍ-:Íílà-Eêüiííâí..EÍSKÊIIE.. . 4. Ç)K“~JiE-:§í 'e (É í !Íífszãí im; 201?'   



Drives and Removabie Storage 

 
    ie 

i 1 Siim à 1 5.25" hay 1 Slim 0 

Hard Drive Bay Supported (Internal) 1 x 3..5" and 2 x 2_5" 1x35" or2x2.5" 1 x 2.5" 

Hard Drives Supporled 3572.5" (maximum) 1/2 112 0r'1       j :ã: à: ' r :s : '*  235w? 

ÊATÀXJÊÉÍÃMÉÔEÃB 1 *Í 0 

Sâxfñi-ãíüãfêíiñaa 3 É 1 

M.2 Socket 3 (for SATA¡ NVMB SSD) 1 1 1 

M.2 Socket 1 (for WiFi/BT card)  WÊ 
3.5 inch 500GB” SATA3 7200 RPM Hard Disk Drive 

   
 

 
3.5 inch iTB' SATA3 7200 RPM Hard Disk Drive 

3.5 inch ZTE* SATAS 7200 RPM Hard Disk Drive 

ever:  w »mm  ¡mnà  
L  eqmum? gzâmwãiââ_ .v5  Êgxrkãweãíâê: â à) . ». 
2.5 inch 500GB' SATAS 54GB RPM Hard Disk Drive 

      
255HKIÍÊDHGBÊÊSÀEYÀÉÉÍQQEXRBMHÉSEÓQÊÉDWVÊ X X X 

2.5 inch 500GB' SATAB 5400 RPM Solid State Hybrid Drive w! 8GB Flash x x x 

2.5 inchSGDGB' Sil-\TAQTZOO RPM FIPS Self¡ x x x 
Encryplrn Hard Disk Drive (OPAL v2.0 complranl) 

2.5 inch iTB' sATAa 7200 RPM Hard Disk Drive x x x 

2D inch 1TB' SATA3 5400 RPM Solid Stale Hybrid X x x 
Dnve w¡ BGB Flash 

2.5 inch 2TB' SATAS 5400 RPM Hard Disk Drive X X X 

2.5 inch 256GB' SATA Class 20 Solid Slate Drive X X X 

2.5 inch 512GB SATA Class 20 Solid Slate Drive X X X  
M.2 128GB* SATA class 20 Solid Slate Drive X x x 

M.2 255GB* PCle NVMe Class 4D Solid Slate Drive X X X 

M.2 255GB' PCIe NVMe Clasc 40 SeIf-Encrypting Solid x x x 
Slate Drive (OPAL v2.0 compliant) 

M.2 512GB' PCI-e NVMe Class 40 Solid Stale Drive X X X 

M.2 iTBi PCIe NVMe Class 40 Solid Slate Drive X X X 

?Rr Dei!  fjpziiêsexii" 5353 TECr--ãzsilítàêu Gàilâiíií-BIJOKMEE-fã  i Daãi irei.: . 261? 



5  É  *à 

intei® Optane” Memory ready 
s» ~ e 

“Âaêâm 

DVD+l-RV\F-9.5mm 

DVD-ROM3-9.5mm 

Éííí 

environment and will be less. 

E Discs burned with this drive may not be compatible with some existing drives and piayers; using DVD+R 

media provides maximum compatibility. 

3 DVD-ROM drives may have write-capable hardware that has been disabled via firmware modificatêons. 

  



 

  

em Board Connectors    . , 

_  ¡›_› 255 . 

'í .  ›  
   

:A A' 

   

. .o  
PCIe x1 S|ot(s) 2 

Serial ATA (SATA) 3 

M.2 Socket 3 4 (for sso) 1 - 2200/2242 1 - 2230x2242 1 _ 2230/2242 

M.2 Socket 15 (for WiFi/BT Card) A” V; *à  1 - 2230 

1 PCIe x16 Slots (support Standard Revsoi' 

2 PCIe x16 (wired x 4), PCIe x1 Slots, M2 Slot (Support Standard Rev 3.0) 

3 Seria! ATA (Tower/Small Form Factor support one Gen2 port for ODD and the rest of the ports support 

Gen3) 

4 M.2 Socketã: Support SATA & PCIe interface for 5050 

5M.2 Sockett: Support both USB2.0 and PCIe 

Graphics / Video Controiler 

Intel HD 630 Graphics [with 7"' Generation 
Core i3Ii5/i7 CPU-GPU combo] 
Intel HD 610 Graphics [with Ti" Generation 
Pentium CPU-GPU combo] Intel HD 530 [with 6m Generation Core Integrated o" CPU 

i3fi5/i7 CPU-GPU combo] 
inte¡ HD 510 Graphics [with 6"' Generation 
Pentium CP -GPU combo] 

WÍWÃ** 344x255: §=. *m* 
      

2GB AMD RadeonTM R5 430 Optional 

4GB AMD RadeonW R7 450 

E! D55¡  ÍJDEÍFÊEBXEIÉ¡ 595% TÉCÂNENKÂAÊ.. ÇELÊIF)FÉFB(ÍEiÉK“-J'É:.-ÍÊ  à De!! Inri_ T2012' 
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1 ›_| = :  __ 

  ;n34 92k 
z    

“êâãíííêéã *  ;" 5    
   2/4/0 

1 Front USB 2.0 
1 Front USB 3.1 

Gen 1 

1 Rear Optional 

 
2nd DispiayPon 12 

  
H 

à¡ 

   DMI Por: 1.4 

É* 

ne out for headphones or speakers 1 Rear 

  
U niversa! Audio .Jack 1 Front 

  
»mas 

"ãããâíràgyâêyãàl . 

- 5  M. $322 

    a. 
,Êââãá  â 

9:35 7"": í3;:':-.I_.P?e'5-x“"“  'HÉÉálííhãNÊCâlu ÍESKJEíÉÍ-ÉÊÊâíDÍD/K\fãÉÍiiã  i2 E [I-&ÊÊ ?PC 25%?? 
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  Communications -- Wireless           * o  
InteI® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi + 

BT 4.2 Wireless Card (2x2), MU-MIMO 

Intel® Dual-Band Wireless-AC 3165 Wi-Fi + Only optional for Micro. Tower/Small Form Factor not 
BT 4.2 Wireless Card (1x1) suppoited 

 

  
 ãããíãêñâêiããíínTtlí.Eíitiílãlnàl°'° Integrated  
Dell AX210CR USB Stereo speakers Optional 

AC411 External Speakers Optional 

AC511 Sound Bar Optional 

Keyboards and Mouse  
Dell Wired Keyboard/Mouse Optiona¡ 

Dell Wireless Keyboard/Mouse Optional 

Dell Multimedia Keyboardíãvlouse Optional 

Dell SmartCard Keyboard - Optional 

Dell Laser Mouse Optional 

ÍÍB-;aiã  f_)gêãlêí'texw 55159 TEÍJÍWÊNECIAL. (SUÉÉJEEBQÉCÊK Vil? “afã l $345: ÊfiC.. ?C17 À¡ de¡ 



W 

Security 

Trusted Platform Module (TPM) 1212.01 

72m 

Integ rate 

  
 

 
Cable Cover Optional 

Chassis Intrusion Switch Optional Optional Standard 

Dell Smartcard Keyboard Optional 

?TPM is not available in all countries. 

Software 

[Dell Data Protection | Encryption (DDPE) 
For greater detail on DelFs Data Protection security offerings, please see 

usfwork/Iearn/softwaresecurity-data-security. 

24 Deli *E Gpíílíeéixtà* 50 "Fêí-IÇIEMÊNICÀE_ Cãkiãlliz-Íílíâ-ÇKÉK *JE-TR E  E [Íieãiê inc: 'i7 

Optional 

htt :ffwwwdeILcom/en- 

  



 
 

 

Environmental       '  
Recyclable packagâng 

MuttiPack packaging Optional, US only 

Energy Efíicient Power Supply Optional Bronze and Platinum available Standard 

Ser 
Sã: * " 
a 

3 Year Warranty* Next Business Day On- 
siteê (3-3-3) 
Prosuppoñ y Optional 

Standard in aii regions 

i For a copy of ou: guarantees or limited warranties, please write Del! USA LP., Attn: Warrantêes, One 

Dell Way, Round Rock_ TX 78682. For more information, visit wwwdeILcom/warranty. 

2 Service may be provided by third-party. Tecnnãcian wiil be dispatched if necessary following phone- 

based troubleshooting. Subject to parts availability. geographical restrictions and terms of service 

contract. Service timing dependent upon time of day Cali placed to Deãl. US. only. 

De?!  C3p=Iê5359><”" 505a") ?EFÍJÊ-ENNZAÊ. (ãLÊiDÊE-BÇFCEKX-'EÉÍE  E Deal lrzr). 2317 .NB ra 

 



Mounting Options (5050 Micro only)   
Dei¡ OptiPEex Macro Vertical Stand 

Dell OptiPEeX Micro VÉSA Mount 

Dell OptiPIex Micro Duek VESA Mount 
Deil OptiPIex Micro E-Series VÉSA Mount 

Dei¡ OptiPiex Micro DVDH-RW Enclosure 

Deli OptiPlex Micro Aii-in-One Stand 

íñetl OmiPIex Micro Vertical iDeii OpiiPlex Micro VESA Mount Dell optiPiex Micro Dual VESA 
Stand Mount 

Detl OptiPlex Micro E-Series Dei! OptiPIex Micro AiE-ãn-One Deli OpIiPIeX Micro DVDH-RW 
VÉSA Mount Stand Enolosure 

ãâ   



 Mounting Options (5050 Small Form Factor oniy) 

OptiPIex Smaêl Form Factor AãMmOne Stand (Supdrfté most 19"-'27" monitors) 
 

as  *ÉÉCHN HÊAÃ. GU l D   JO0§<'\J'EÍí?  I @e '“ üpnPã-sexí” 595% 

 



Detailed Engineering Specificatíons 

         e . 

 Chassis Weight 11491793 11571526 26011.18 

Heightünc es 13.8135 11.42129 72118.2 
centimeters) 
Width (inches 1 6.11 15.4 36519.26 1413.6 
centimeters) 
Depth (inches 1 10.8127.4 ' 11501292 7117.8 

centimeters) 
Shipping Weight ' 20961943 15091686 5.91 12.88 
(pounds 1 kitograms - 

   maten s  í_ 

Height (inches 1 13.19133.5 10.38126.4 5.21 13.3 
centimeters) _ 

Width (Enches 1 1941494 19.2148.? 9.4123.8 
centimeters) 
Depâh (inches 1 1551394 15.5139.4 1961498 
centimeters) 

 D232¡   5052; 'E'ÀVIZã-=ENECAL_ííàkJiüãííííiíñiêKVER z e a  aan;- 2:21? 

 



Micro Mounting Dimensions (Physical) 
í ..  S: e ã ., Í' « 

.a '  ( a ° ;ngâãlá "A “t” ° t* › É. « ,  
.  . .M35 «A . : z¡ 

Volume (Eiters) 0.23L 1.6L 1.9L 1.6L 
Weight 010410047 1.358 /0616 2624/1 .19 1.358/0616 
(poundsl 
kilo :ams          ,     ~~ 

Heightíinches 661/168 7.4 M899 752/1912 147/1899 17.7745 21571378 
 

l centimeters) 
Width (inches/ 0.69.' 1.75 19314.92 23515.97 19314.92 $1.51' ?.4%!18.82 
centêmeters) 29.2 
Depth (inches 3.07¡ 7.8 675/1117 6.77/ 17.22 6.75/ 17.17 8.9¡ 7,321186 
l centimeters) 22.5 
Shipping 0.69 0.69 1.29 0.66 5.10 231x104? 
Weight 
(pounds/ 
kiiograms - 
inciudes 

packaging 
materials  . . 9.8l24.9 
lcentimeters) 21 .7 21.7 216 28.6 
Width (inchesl 7.87720 ' 7.137/20 8.03! 8.031.204 19.6¡ 91/223 
centimeters) 20.4 49.8 
Depth (inches 25216.4 2.52/ 27216.9 23215.9 9.96! 32778.3 
i centimeters) 6.4 25.3 
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System Board connector Maximum Add-in Card Alfowable 
Dimensions 

P019 x16 connector 
(BLUE) (Voitage 
supported 3.3Vl12\l) 

     1 

Height (inohesf 
oentámeters) 

4376/11/115 2.731 !(3.89 

Length (ínchesl 
ceníimeiers) 

6.6 /1 6.765 
6.6 /16765 

Maxim um Wattage 75W 50W 
PCIe x16 or x4 
connector (BLACK) 
(voltage supported 
3.311 2V) 

1 - x4 open ended 

(supports x16 cards) 

Height (inchesl 
centím eters) 

4-.376/113115 
2.731 [659 

Length (inohes/ 
centimeters) 

6.6.' 16.765 
6.6/16.765 

Maximum Wattage 25W 
PCIe x1 connector 
(voltage supported 
3.3\II12V) 

2 

Heêghi (inches l 
centimeters) 

4.376/11.115 

Length (inches I 
centãmeters) 

45/1144 

Maximum Wattage 10W 

  

25W 
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Operating 5° to 35° C (41° to 95° F) 

Non-Operating 
(Storage) 

-40° to 65° C (-40“ to 149° F) 

20% to 80% non-condensin 

0.26Grms rando at 5 to350 Hz 
1.37Grms random at 5 to 500 Hz 

Bttom half-sine pulse wIt a change |l'1 velocity 
of 50.8 cmlsec (20 incheslsec) 

Non-Operating 1056 half-sine pulse with a change in velocity of 
133cmlsec (Szãincheslsec) 

3 i íÍãeêí “f” íJ;'›?_:%3=9:<*°"¡  TE<ÍJ§--1N§fJAí_ (SUIDÉFE-S-&FCEK VÉÍÊR  à !Dceêã !raca 231? 



Power 
:WNOTE:  _  A .. . _. 

É Deli reoommends only Universal Power Supplies (UPS) based on Sine Wave output for APFC PSUs. 
í 

É 

É 

ã 

e 

  not an approximation of a Sine Wave, Square Wave. or quasi-Square Wave. If you have questions, 

; please contact the manufacturer to conñrm the output type. Offering and availabiiity may vary by region. f    =...,..r.... .. .-  na.  -ã r' ;  ,nature .. . 

APFC EEÀ EPS          

 
  

Power Suppiy 
Bziãiítíüítt Level V  &LBQW 65W gm] 'g 90-264Vac seeoeveñ 9o-264vac 

AC input current (tow ac range! 4Af2A 3Al1.5A 1.7A/ 
high ao range) 1.0A 
àoããízitfí:   47HZ¡63HZ  47HZ I 

63HZ 
16mS 16mS NA 

É 'i ,à ^ 82-85-8279 90-92-8904: - ' »g B2-B5-B2% BQLQZaSQEti 87% 

a* . V u ~ @ @ , ' . . O @ _g 
m w' e 20-50- 20-50- ~ ,w . 20-50- 2025021913344 

. ., , 1 ~ 10U%Ioad 1D0%Ioad g “  1D0%ioad ma:: 

T" icai Efficienc APFC 70% n Í Í 4 'i » a Írã"? 70%  CÇÍÊÂ: * 44,1;  M à ._  ; Wi 
É ywhzux. m., k w Y à “Á “A g: *imersa Y ã É ~ n V Í A V' Í 'ã :A .; l  .    73:4; NY “LÀM :Éüwc-íííg; .  

+12.0v output 12VA¡16.5A, 12VAI12A;   3,¡ 

12VBf16A 12VBf14A a e &t;  
M951¡ output . 1 ::Qtws " É .  _e . í” “ *s  ~ ,a ' 19.5w3.34A 
+120.: auxiiiary output 2.513. 2.5A 'i 'i *V3 

Max totat power 240W 180W 

Max combined 12.01: power 240W 180W 
(note: only if more than one 12v 

rail) ;  - . _ 

BTUsfh (based on PSU max 819 BTU 614 BTU 222 BTU 

M) 
Power Su I Fan 60mm*25mm 60mm*25mm  ” V '  

Êíérafm.  Y .sie “s” m?" $512 . m a w * 'Ii  “ *t7 «a  f) ?O 255W*  Jane' V5- Ã .i ..f . . Õ?” 

ErP Lot6 Tier 2 0.5watt Yes Yes Yes Yes Yes Yes  à” te” xiii;  requirement  t “3 “Í 
Semüêíeãnifü No 1 Yes Yes No Yes  No 

FEMP Standby Power Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 

Com iiant     1 :. es:: \(   m “ .   » .a  : t ;:. :É     ' “  h “e Í*  
Brand Type Volta e composition Life 
JHIH HONG CR2032 3V Lithium Continuous Disoharge Under 15 KO Load to 25V Enctwvoitage. 

20°Ct2°C: 940Hrs or longer; 910Hrs or longer after 12 mo. 
PANASONIC CR2032 3V Lithium continuous Discharge Under 15 k!) Load to 25V End-voltage. 

20°C.+.2°C1183Hrs. or Longer.1133Hrs.or Longer after 12 mo. 
MITSUBISHI CR2032 3V Lithium continuous Discharge Under 15 kQ Load to 20V End-voltage. 

20°C12°C 94OHrs. or Longer91 OHrs.or Longer after 12 mo. 
SHUNWO & KTS CR2032 3V Lithium continuous Discharge Under 15 kQ Load to 25V End-voltage. 

20°Ct2°C.1183Hrs. or Longer.? 133Hrs.or Longer after 12 mo. 
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ated integr 
Realtek ALC3234 
High Definition 
Audio 
High Definition 
Stereo Support 
Number of 
channels 
Number of Bits l 
Audio resoiution 

16, 20 _and 24-bit resolution 

Sam piing rate 
(recording l 
playback) 

Support 44.1 KI48KJ96Kl192 kHz sample rates 

Signal to Noise 
Ratio 

95 dB DAC outputs.88 dB for ADC inputs 

An   alo Audi 
.t. _ . E* 

É à iphone n 40K ohm~60K ohm  
Line-in 
Line-out 

40K ohm~6OK ohm 
100~150 ohm 

Headphone 1~4 ohm 

Internal Speaker 
Power Rating _ 

2.5Watt (peak) 4 Ohm! 2Watt (average) 40hm 

b.? 
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Communicatrons w- Integrated intel 121 9-V 
INTEGRATED INTEL® _ “E '  " " 

l219-V GIGABIT' - É 
ETHERNET LAN 
10110011000  
?É 

        ': ,_ . _ _  . . szâíâê Í 
C ntrolier Bus PC! Express Base Specitication Revision 1.1 

Architecture 
integrated Memory Yes 
Data Transfer Mode Yes 

(example: Bus-Master 
DMA) 
Power consumption 542mW (Max) 

(fuIi operation per data 
rate connection speed) 
Power consumption 169mW (Max) 
(standby operation) 
IEEE Standards 802.3 

Comptiance 
Hardware Certifications 
__ SU      Nerk i O W b uiI/haif-dupie O 

Transfer Rate 100 Mb (fuií/haif-duplex) 
WBASÉ-T (full-duplex) 1000 Mb (fuil-dupíex) 

     __ Wêaxx; " « “w mts: 

Operating Temperature 0° C to 85 C (32° F to 185 F) 
  

Operating Humidity 20°A to 80% (non-condensingi) 
Operating System Window 7 32/64, Windows 8.1 32/64, 'Windows t0, Ubuntu, Neokyiin 

Driver Support 
Manageabiiity WOL, PXE 2.1 
Management Optãonai tntel® Standard Manageability- must be made at time of purchase 
Capabiiities Aleriing 

'- This term does not connote an actual operating speed of 1 Gb/sec. For high speed transmission, 
connection to a Gigabit Ethernet server and network infra-structure is required. ' 

34 Düãi Ú* (Ç?j.>âit3t<:~›:“'* 5355 'íãÍ-Ilâ-Êñtâííâi.. 'C3LJ$¡ÇE§*5Ll:ãí.)QKVÍÍÍR “e t? E  3:12':  t? 

 



  lntel® Dual-Band Wireless-AC 
8265 Wi-Fi + BT 4.2 Wireless 
Card (2x2), MU-MIMO 

Intel® Dual-Band Wireless-AC 
8265 Wi-Fi + BT 4.2 Wireless 
Card 2x2 . MU-MIMO 

Host interface 

      .2 223o d 1 

USB) 
Network standard iEEE 802.11a¡b¡gin/ac MU-MIMO RX 
Wi-Fi Alliance Cenifications B02.11alblgfn/ac, WPA, WPA2, WMM, WPS, Wi-Fi Direct 

Operating Frequency Bands 2.4 GHz and 5 GHz 
Dual Stream N Support for two transmit and receive antennas enable better wireless 

at the same distance when compared to older 802.1 ia/blg solutions. 

Data Rate Up to 867 Mbps 
Power consumption Optimized power modes (sleep states) reduce power consumption 

during periods of inactivity 
Authentication WPA and WPA2, 802.1X (EAP-TLS. TTLS, PEAP, LEAP, EAP- 
Authentication Protocols FAST), EAP-SIM, EAP-AKA 
Encryption PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2 
Product Safety 64-bit and 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP 

UL, C-UL. CB (IEC60950-1) 
Management Capabilities Support for Intel® AMT 11.): on Kaby Lake 
Alerting 
Government Compliance FIPS, FISMA 

Client Utiiity lntel® PRO/Set Wireless Software v19.0 and later. 

Software Support Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows® 10; Linux 

Radio On/Off Supported 
LED output Supported 
Roaming Supports seamless roaming between respective access points 

(802.11b, 802.119, 802.11aIb¡ , and aoznta/b/glnlac) 
Wake On Wireless Supported when vPro/AMT is activated. or Windows® 8.111 O without 

Intel AMT 
Wireless Display Native Miracast support by Windows 8.1 and 10 

Country Restrictions NIA (please refer to the data from RCE team) 
Wireless PAN Standard Dual Mode Bluetooth 4.2, BLE 
Bluetooth Data rates Up to 3Mbps 
Bluetooth Operating 
Frequency Bands 

2.4GHz 

Bluetooth Profiles Supported For Windows 7, includes DID, HID, PAN, HCRP, SPP, HFP, HSP 
DUN, OPP, FTP, BIP, BPP, SYNCH, A2DP(sourcelsink), AVRCP 
(target/controller), HOGP (LE HID) 
Support for Microsoft Inbox Bluetooth profiles in Windows 8.1 and 
future OS versions. 

Bluetooth Data Encryption ' ' ' 128-bit encryption 
Bluetooth Output Power Power class 1 
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Communications »- int 

3165 Wi-Fi + BT 4.2 Wireless 
Card 1x1 MU-MIMO 

Í.: ' 

Host interface 

lnteI® Dual-Band Wireless-AC E w 

 

 
 

 
 el Wireless-AC 3165 1x1 

É   _  *um  , 

Standard M.2 Connector( .   
  

 
M.2 223o an 
USB) 

Network standard lEEE 802.1 1alblggifac 
Wi-Fi Alliance Certifications SOZHa/blglnlac, WPA, WPA2, WMM, WPS, Wi-Fi Direct 

Operating Frequency Bands 2.4 'GHz and 5 GHz 

Dual Diversity Antenna Dual diversity antenna switching for systems designed with main and 
Switching auxiliary antennas 
Data Rate Up to 433 Mbps 
Power consumption Optimized power modes (sleep states) reduce power consumption 

during periods of inactivity 
Authentication WPA and WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP- 
Authentication Protocols FAST), EAP-SIM, EAP-AKA 
Encryption PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2 
Product Safety 64-bit and 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP 

UL, C-UL, CB (lECõ095ü-1) 
Government Compliance FIPS, FlSMA 
Client Utility Intel®'PROlSet Wireless Software v19.0 and later. 
Software Support Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows® 10; Linux 

Radio On/Off Supported 
LED output Supported 

'Roaming Supports seamless roaming between respective access points 
(802.11b, 802.1 1g, 802.1 talo/g, and 802.11alblgl'nr'ac) 

Wake On Wireless Supported when vPro/AMT is activated, or Windows® 8.1110 without 
Intel AMT 

Wireless Display Native Miracast support by Windows 8.1 and 10 

Country Restrictions N/A (please refer to the data from RCE team) 
Wireless PAN Standard Dual Mode Bluetooth 4.1, BLE 

BluetoothData rates Up to 3Mbps 
Bluetooth Operating 2.4GHz 
Frequency Bands 
Bluetooth Proñles Supported For Windows 7, includes DID, HID, PAN, HCRP, SPP, HFP, HSP 

DUN, OPP, FTP, BIP, BPP, SYNCH, A2DP(source/sink), AVRCP 
(target/controller), HOGP (LE HID) 
Support for Microsoft Inbox Bluetooth proñles in Windows 8.1 and 
future OS versions. 

Bluetooth Data Encryption 128-bit encryption 

Bluetoothoutput Power Power class 1 
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USB 3:1 Gen 2 Type-»C PCIe Add In Card 

      
Bus PCl Express Spec 3.0, Si_ngIe-Lane (x1) 
Controller PCI Express USB 3.1 Host Controller, Asmedia ASM1142 

USB Standard eXtensibie Host Controller interface 9xHCI) Rev1.1 
IRQ & IO Ass¡ ned b S stem  _Bs "'  ›. _  . . *a ._ m ›< M_ ,  n 
Host interface Universal Serial Bus 3.1/3.0l2.0¡1.1 
Speed Super Speed+ (10Gpbs). Super Speed (5Gpbs), High Speed 

(480Mbps), Full Speed (12Mbps) and Low Speed (1 .5Mbps) 

No. of Port 2 -Ports (1 support Data only and 1 support Full Feature) 
USB Connector USB 3.1 USB Type-C port (Downstream Facingfort) 
Protection +¡-15KV IEC610D0-4-2 Air Discharge' 

+I-8KV !EC61000-4-2 Contact Discharge 
Video Input interface Standard Display Port Female. DisplayPort Ver1.2/1.1 

Power source PCI Express Bus Power 
Output Power Capacity USB Type-C Port +5VDCl1.5A¡each port 
Over Current Protection +5VDCf'|.5Aleach port/power switch 
Power consumption 3.0W@3.3V (Board only without power output to USB device) 
os Supported Win?, Win81, Win10 and Ubuntu ' 

Operating Temperature 0-60°C 
Operating Humidity 5-95% RH 

Storage temperature O -20 to 70°C 
EMC EUR:CE, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 

US:FCC Part 15 Class B 

JapanzVCCl 
'Taiwan:BSMl: CNS13438 
ASlNZS:C-Tick:ClSPR22 
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Serial !Parallel Port PCIe 
Add-in Card    
Connector Type RS232 and lEEE12S4 
Data Rates Su orte 50o s ~115.2Kb s Serial &Maximum 16MB Parailel) 

“EI *e _: r  ' r " . 5 í “ “ter,  :   .a D( g  v  
Controller SUNlX SUN2212 f16C95D UART Compatible) 
Controlãer Bus Architecture PC: Express Spec 2.9. Singíe-Lane (x1) 

Driver Support ~ Microsoft Client warm (X86iXi34) 
Microsoft Server 2000/2003/2508/2008R2I201212012 R2 (XBS/Xôtl) 

Linux 2.4.›<f2 6.xf3.x 
DOS 

Full height Serial/Paraliei add Optional    in dor¡ ' ;. - «av '.    
Operating Temperature _ e to 60°C (32 to 140“F) 
Operating Humidity ' 5 to 95%: RH 

.Storage Temperature _ _ -20 to 85°C (-4 to 185W) _' 

   Senai Port PCIe Acid-in Card 
connector Type i 

Data Rates Su orted 50h s 4115.2Kb s 
:em ' ' " "Í  ;a e › .tw Ó _QE .  -zrzcmgamM x mi' ?lg-i M" ya ' #of *ag í:: ~ à?  
Controller ' SUNIX SUN2212 (160950 UART Compatible) 
Controller Bus Architecture PCI Express Spec 2.0, Single-Lane (xi) 
Driver Support Microsoft Client 7/8 (X86IX64) 

Microsoft Server ZGOOIZOOBIZOGBIZODS R2 (XSBIXB4) 
Microsoft Embedded XP EmbeddeclrPOS Ready 2909¡ Embedded System 
Linux 2.4.x¡2.6.xi'3.x 
DOS 

Full height Seria! add in Optional ' i ~ a mx » M_ Í: 737** 'KW *x 4 . 

clongle , .e 5 . ;J M 5 @LL ràêâàéí 

Halfhel ht Serialacld in don le , r  “ a rw › °; p: à* ' r  o tional _ _ :u: ~ L  °       ' i í.. “r ~ lzeefge.  
Operating Temperature O to 60°C (32 to 14l3"F) 

Operating Humldíty 5 to 95% RH 
Storage Temperature -29 to 85°C (-4 to 18533) 

Communications - Parallel Port PCle Add-ln Card 
Paraliei Port PCIe Add-in Card    
connector Type IE 1 284 

Data Rates Su :med Maximum 13MB s “   um m «w  e r i es**   .'ã""ã§íã”5›  ese?" 
Controller SUNlX SUN221 

Controller Bus Architecture PCI Express Spec 2.0, Single-Lane (xt) 
Driver Support Microsoft Client 7/8 (XB6rX64) 

MECIGSOÍÍ Server ÊÚÚOÍZOCHÍZUOBÍZOÚB R2 (XBS/Xed) 
Linux 2.4.x¡'2.6.xl'3.x 
903 

Opera_ mg e p 
Operating â-lumidity 5 to 95% RH 

Storage Temperature -20 to 85"'C (-4 to 185°F) 
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  Graphics /Video Controller           O  '   "      "5*“°      
Onboard Graphics 

Onboard Graphics m» °  " “remar E a z M ,  s    *gap  ' ' às ' 

Bus Type Integrated ' 

GPU core clock Intel®HD Graphics 630l610@1150Mhz/1100Mhzl1000Mhz 
Frame Buffer Memory Depends on available system memory (Up to 1.7GB with 4GB system Memory) 

(onboard and shared) Size 
and Speed 
Overlay Planes Yes 
Maximum Color Depth O 24bits 

Maximum Vertical Refresh 85Hz 
Rate 

Multipie Display Support Yes 
Operating System Graphics¡ Direct3D* 2015, Direct3D 11.2, Direct3D 11.1, Direct3D 9', Direct3D 10, 

APl Support Direct2D 
OpenGL* 5.0 
OpenCL* 2.1, OpenCL 2.0. OpenCL 1.2 

Supported Resoiutions 'and Up to 4096x2304 @60Hz, 24, 30. 36 bpp (DP 1.2) 
Max Refresh Rates (Hz) Up to 4096x2160 @24H2, 24, 36 bpp (HDMI 1.4) 
(Note: Analog andlordigital) Up to 1920x1200_@60Hz. 24-bit color depth (VGA optional card) 
For Multi Stream Transport Single Display - 4096x2304 @60Hz 
(MST) Dual MST - 2880x1800 @60Hz 

Triple MST - 2304x1800 @60Hz 
Wireless Display __ Native Miracast support by Win8.1, Win10 
&Xtêiâãaigünbfnãzüctõfs Optional VGA,  -, HDMl 1.4 

Note: 

When 4 displays are connected (DPHDPZ/HDMINGA), only DP1 (Upper DP port) will display during 
POST. ln Windows 778.1 systems, only DPt/HDMINGA will display. In a Window10 system, only 

DP1IDP2NGA will display. 

When a user plugs in the 4th display, there will he pop-up message showing "You are attempting to use 

more displays than your system can support." Intel® HD Graphics Control panel will prompt you to select 
which display to use. The user can select a maximum of 3 displays to use. Once selected, these are set 

as the default setting unless the user changes them through Common User Interface (CUI). No more pop- 

ups are shown to avoid annoying the end user. 
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Onboard Graphics 
l nteg rated Bus Type 

Onboard Graphics- Detailed Specifications 

GPU core clock lntel®HD Graphics 530!510@1150Mhz/95OMhZ 

Frame Buffer Memory 
(onboard and shared) Size 
and Speed 

Depende on available system memory (Up to 1,7613 with 4GB system Memory) 

Overíay Planes Yes 

Maximum Color Depth 24bits 
Maximum Verticaí Refresh 85H: 

Rate 

Multiple Display Support Yes 
Operating System Graphics/ DireCtSD* 2015, DâreotsD 11.2, DirectõD 11.1. DirectâD 9, Direct3D 10, 

AP? Support DirectZD 
OpenGL* 5.0 
OpenGL* 2.1, OpenGL 2.0. OpenCL 1.2 

Supported Resolutions and 
Max Refresh Rates (Hz) 
(Note: Analog and/or digital) 

Up to 4096x2304 @sore 24bpp (DP 1.2) 
Up to 4096x2160 @24ã-Ez, 24bpp (HDME 1.4) 

Up to 1920x1200 @GOi-iz. 24-bit color depth (VGA optional card) 
For Multi Stream Transport 
(MST) 

Single Display - 4096x2304 @BOHZ 

Dual MST - 2880x1800 @BOHZ 

Triple MST - 2304x1800 @GOE-lx 

External Connectors Optional VGA, DisplayPort 1.2 x2. HDMl 1.4 

4GB AMD Radeon” R7 450 
Bus Type PclExíô 
GPU core cãock ' 925MHz   
Maximum Power consumption < 50W 

' Overlay Planes ' Yes 
Maximum Color Depth 32-bit 
Maximum Vertical Refresh Rate 60Hz (4096x2160) 
Multiple Display Support Yes' 

Operating System Graphics f APl Support HD3D l OpenGL44 l OpenCLW .2 a' DirectX12 

Supported Resoiutâons & Max Refresh 
Rates (H2) (Analog and/or digital) 2 x DisplayPort: 4096 x 2160, 60Hz 

External Connectors 2xDisplayPort 1,2 (for LP) 
ZxDESpIayPort 1.2 + DVI-l (for Fuil Height) 

 Daaãí “"' 

Dimensions of Low Profile Card 14.48 x 6.89 centimeter 
incheslcentimeters (L x H 

*   -  tam;  .ira a;   ›  i " i “m5, a  e m"    w 
OperatiníTemperature Range 10°_C-55° C 
Relativa Humidity Range 590% RH 
Altitude Range ' 020.000 ft. 
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2GB AMD Radeon TM R5 430 
Bus Type PCiE3.0x8 
GPU core clock 780MHz 

Frame Buffer Memo onboard and 

shared) Size and Spreyeíd 2GB/ “SOMHZ 
Maximum Power consumption 35W 
Overlay Planes Yes 
Maximum Colo: Depâh 32-bit 
Maximum Vertical Refresh Rate 60H: (4096x2160) 

Multiple Display Support Yes 

operaãLg System Graphics l API Support HDBD l OpenGL4.4 í OpenCLvi .2 l Directxt2 
Supported Resolutions and Max Refresh 
Rates (Hz) (Note: Analog andlor digital) 

Single-Link DVI-I: 1920 x 1200150112 
DisplayPortz 4096 x 2160, 60Hz 

External Connectors DispIayPort 1.2, SL-DVLE 

Dimensions 14.48 x 6.89 centêmeter 

“ . _eg _ .~ "     @to ' ~“ 
Operating ?temperature Range 10°C-55° C 

Relative Humidity Range 5-90% RH 
Aítilude Rgge 020,000 ft. 

1GB AMD Radeon W* R5 430 
Bus Type PCIEBDxS 
GPU core clock 780MHz 

Frame Buffer Memory (onboard and shared) Size and Speed 1GB l 1150MHZ 

Maximum Power consumption < 35W 
Overãay Planes Yes 
Maximum Color Depth 32~blt 
Maximum Vertical Refresh Rate 60Hz (409õx2160) 
Multiple Display Support Yes 

Operating System Graphics I API Support HD3123 l OpenGL4.-4 l OpenCLv1 .2 f DirectX12 

Supported Resolutions and Max Refresh 
Rates gHzg gNote: Anaiog and/or digital) 

VGA: 1920x1200 @GOE-tz 

üisplayPortz 4096x2160 @Sol-Ez 

External Connectors DisplayPort12, VGA          __ Dimesions V t4 48 x 6 B9 centimeter  . __.. . , u L,  
Op ating Temperature ange 10°C-55° C 

Relative Humidity Range 590% RH 
Attitude Range 0-20000 ft. 
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Video Port and Resolution Matrix 

  

Optional Port Type integrated VGA DP 1.2 HDMI 1.4 

= . . 1920x1200 at 2560x1600; 
;Ê S'"9'° “PW reduced blanking 4°96*23°4 4096x2304@24Hz 
a = 7*? 2560x1600;    - 3 '3 ?i3  
É Dua' MST 3440x1440 

ê Triple MST W  2560x1080 __ __ 

The OptiPIex 5050 supports any 3 concurrent displays. 
The integrated AIO display counts as one display. 
Dual or Triple MST count as 2 or 3 displays, respectively. _ 

The OptiPIex 5050 Small Form Factor and Tower have two DisplayPorts, so 
the system could support 2 displays on one DisplayPort via MST and 1 

display on the other Disp|ayPort. 
AII resolutions shown at 24bpp and unless specifically stated are @60Hz 
refresh 
Note: MST = Multi-stream Technology, aka - display daisy chaining. 
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Storage 

3.5 inch 500GB SATA3 7200 RPM Hard Disk Drive 

GB 

Dimensions x D x 

Interface and Maximum 

MTBF 

icai Blocks 

Power Consum ' reference on 

Tem ature 

Relativa Humid 

Shock 

Tem ature Ra 

Reiaíive Humid' 

3.5 inch 1TB SATA3 7200 

B 

Dimensions x D x 

Interface and Maximum s 

MTBF 

L ical Blocks 

Power Consum reference on 

Tem ature 

Reiative Humid' 

Shock 2ms 

Tem re Ra 

Relativa Hum 

500GB HDD 7200RPM 

5.79 x 4 x 1 

to õGbis SATA 3.0 

550 OGG hours 

976 773 168 

ldle 5W Acíive 10 W 

5°C to 60°C 

5 to 90% 

656 

-4o°c to 65°C 

5 to 95% 

RPM Hard Disk Drive 

1TB HDD ?ZOORPM 

5.79 x 4 x 1 

to õGb/s SATA 3.0 

550 G00 hours 

1 953 525,168 

tdle SW Active 10 W 

5°C to 60°C 

51o 90% 

656 

-40°C to 65°C 

5 to 95% 
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3.5 inch ZTB SATAB 7200 RPM Hard Disk Drive 

B 

Dimensions es x D x 

Interface and Maximum 

MTBF 

L Bãocks 

Power Consum reference onl 

Tem re Ra 

Relativa Hum Ran 

O ock s ' 

"fem re Ra 

Relativa Hum Ran 

2.5 inch 500GB SATA3 5400 RPM Hard Disk Drive 

Ca ' GB 

Dimensions es x D x 

Interface and Maximum 
MTBF 
L I Blocks 

Power Consu reference 

Tem ature 
Relative Humid 

Shock 2ms 

Tem 
Relative Humid 

44 Deãê  OpÊiPÉA-'exii' Eãílñíi ?TEKZHNÊCAL (ÊÉJÊÍÍBE 

ETB HDD ?ZOGRPM 

5.79 X 4 x 1 

U to õGb/s SATA 3. 

550 000 hours 

3.907 029,168 

ldie SW_ Active 'i0 W 

5°C to 60°C 

5 to 90% 

65G 

~40°C :o 65°C 

5 to 95% 

500GB HDD 5400 RPM 
2.760 x 3.959 x 0.276 

to ôGbfs SATA 3.0 

550 000 hours 
976 773 168 

Idle 07W, Active 3.10 W 

5°C to 60°C 
5 to 90% 

3506 

-40°C to 65°C 
5 to 95% 
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e ~ * . e . a ' e 

Capacity (GB) 500GB HDD 7200 RPM 
Dimensions (inches) (W x D x H) 2.760 x 3.959 x 0.276 
íifttÍÍfâíêê   y 3 "i Qiõâãfà? " "'   066 iíSiÍs 

97a 773 168 

 P . 

Reiative Humidity Range   O Shock - 2ms  
Temperature Range 

    
Relative Húmidity Range  

2.5 inch 500GB SATAS 5400 RPM Soiid State Hybrid Drive w! 
8GB Fiash 

GB 
Dimensions nches x D x 
Interface and Maximum 
MTBF 
L Blocks 

Power Consu n reference on 

Tem re e 

Relative Humid 
Shock 

Tem re 
Relative Humid 

500GB HDD 5400 RPM HYBRID 8GB 
2.760 x 3.959 x 0.276 
U to ôGb/s SATA 3.0 
550 O00 hours 
976 773 168 

idie 07W Active 3.10 W 

5°C to 60°C 
5 to 90% 
3506 

-40°C to 65°C 
5 to 95% 
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2.5 inch 500GB SATA3 7200 RPM FIPS Self-Encrypting Hard 

Disk Drive (OPAL v2.0 compliant) 

GB 
Dimensions inches x D x H 

interface and Maximum 
MTBF 
L Blocks 

Power Consu tion reference on 

Tem re e 

Relative Humid Ran 
Shock s 

Tem ature 
Relativa H 

500GB HDD 7200 RPM OPAL SED FâPS 

2.75 x 3.937 x 0.276 
U to 6Gbfs SATA 3.0 
550 000 hours 
976 73 168 

lcíle 07W Active 3.10 W 

5°C to 60°C 
5 to 90% 
3506 

-40°C to 65°C 
5 to 95% 

2.5 inch 'ITS SATA3 7200 RPM Hard Disk Drive 

B 

Dimensions x D x 
Interface and Maximum 
MTBF 

icaI Blocks 

Power Consum reference on 

Tem re 
Relative H 

O Shock 

T 
Relativa Hum Ran 

 46 Íliézãí  íipãiPia-'axii'  _N§(É.›5\L.C$Uií3iÊ. . NÍlKk/"rlêií 'e f) i íÍétt-Êi Em: I/Éíii? 

'ITB HDD 7200 RPM 
2.760 x 3.959 x 0.374 
U to ôGb/s SATA 3.0 
550 000 hours 
*E 953 525 168 

Edâe 07W Active 3.10 W 

5°C to 60°C 
5 to 90% 

3506 

-40°C to 65°C 
5 to 

 



2.5 inch WB SATA3 5400 RPM Soiid State Hybrid Drive w¡ 8GB 
Flash 

C 

Dimensions es x D x 
Interface and Maximum 
MTBF 

ical Blocks 

Power Consum n reference 

Tem re e 

Relative Humid Ra 
Shock 

Tem Ra 
Relativa Hum 

?TB HDD 5400 RPM HYBRED B 
2.760 x 3.959 x 0.276 

U t0 âGb/s SATA 3.0 
550 000 hours 
1 953 525 168 

Idle 07W Active 3.10 W 

5°C to 60°C 
5 to 90% 
350G 

-4o°c to 65°C 
5 to 95% 

2.5 inch 278 SATAB 5400 RPM Hard Disk Drive 

Dimensions x D x 
Interface and Maximum 
MTBF 

ical Blocks 

Power Consum reference 

Tem re 
Relativa Humid 

Shock 

Tem ature 
Relativa Humid 

ZTB HDD 5400 RPM 
2.75 x 3.937 x 0.278 
U to ôGb/s SATA 3. 

550 000 hours 
3 907 029 168 

Idle 07W Active 3.60 W 

5°C to 60°C 
5 to 90% 
350G 

-4o°c to 65°C 
5 to 95% 
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2.5 inch 256GB SATA Class 20 Solid State Drive 

GB 
Dimensions inches x D x H 

interface and Maximum 
MTBF 

icai Blocks 

Power Consum reference on 

Tem re 
Reiative Humíd 

Shock 2ms 

Tem re Ran e 

Relativa Humíd Ra 

256GB 
2.75 x 3.94 x 0.268 

to @Gb/s SATA 3. 

800K hours 
500 118 192 

Idie 05W Active 25W 

O°C to 70°C 
10 to 90% 
1 OOOG 

-40°C to 70°C 
5 to 95% 

2.5 inch 512GB SATA Class 20 Solid State Drive 

Ca GB 

Dimensions inches x D x 
Interface and Maximum 
MTBF 

L ' I Blocks 

Power Consu reference 

Tem re 
Relativa Hum Ra 
O Shock 

T e Ra 
Relative Hum Ran e 

512GB 

2.75 x 3.94 x 0.268 
U to ôGb/s SATA 3.0 
BOOK hours 
1 O00 15 216 

idie 0.5W Active 26W 

0°C to 70°C 
10 to 
1 500G 

-4o°c to 70°C 

5 to 95% 
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M.2 128GB SATA Class 20 Solid State Drive 

GB 
Dimensions mm x D x H 

Interface and Maximum 
MTBF 

Blocks 

Power Consum reference 

Tem Ra 
Relative Hum Ran 
O Shock 

Tem 
R 

M2 256GB PCie NVMe Class 40 Soiid State Drive 

GB 
Dimensions mm x D x H 

Interface and Maximum 
MTBF 
L ' Blocks 

PowerConsum tion reference 

Tem e Ra 
Relative Hum 
O Shock 

T 
Relative Hu Ran e 

328GB 
22 x 80 x 2.38 
U to @Gb/s SATA 3.0 
800k hours 

250 069.680 

ldle 05W, Active 25W 

0°C to 70°C 
10 t0 90% 
1 OOOG 

-40°C to 70°C 
5 to 95% 

256GB 
22 x BO x 2.38 
PCIe Gen3 SGD/s 
800k hours 
500 118 192 

to 4 ianes 

ldle 17W Aciive 45W 

0°C to 70°C 
10 t0 90% 
1 OOOG 

-40°C to 70°C 
5 to 
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M2 256GB PCie NVMe Ciass 40 Self-Encrypting Solid State 
Drive (OPAL v2.0 compliant) 

Ca B 

Dimensions mm x D x 
Interface and Maximum 
MTBF 

Blocks 

Power Consu n reference 

Tem re e 

Relativa Humid Ra 
Shock 

Tem Ra e 

Relativa Humid Ra 

256GB 
22 x 80 x 2.38 
PCIe Gen3 BGb/s 'to 4 ianes 
800k hours 
500 118 192 

idle 17W Active 45W 

0°C to 70°C 
10 to 90% 
1 OOOG 

t0 70°C 
5 to 95% 

M2 512GB ?Cie NVMe Ciass 40 Solid State Drive 

GB 
Dimensions mm x D x 
Interface and Maximum s 

MTBF 
L Blocks 

Power Consum reference 

T 
Relative Hum Ran 

O Shock s 

T 
Relativa Hum Ran 

:ÉS-Ei Dízzêi  (3pã'iÊ”§í:-x”'*  'FiÊÇCHNíCF\i..CãUEÍJEÉÍEÊOCÊÕÍÉÉFâ 1  i íãeãê ?no 25.317 

512GB 
22 x 80 x 2.38 
PCIe Gen3 BGb/s to 4 ianes 
800k hours 
1 000 215 16 

!die 17W Active 45W 

0°C to 70°C 
10 to 90% 
1 OOOG 

-40°C to 70°C 
5 to 

 



M2 'ITB PCie NVMe Ciass 40 Solid State Drive 

Ca 
Dimensions mm x D x 
Interface and Maximum 
MTBF 

icai Blocks 

Power Consum reference on 

Tem ature e 

Reiative Humid' Ra 
Shock 2ms 

Tem re Ra 
Relative Humid' Ra 

iTB 
22 x 80 x 313 
PCEe GenS BGb/s 
800k hours 

000 409 264 

to 4 Eanes 

Idie 17W. Active 45W 

0“C to 70°C 
10 to 90% 
1 OOOG 

-40°C to 70°C 
5 to 95% 
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Optical Drives 

95mm DVDwROM 
DVD-ROM                

         

External Dimensions 
incheslcentimeters 128.0 mm (5.04in)l 95mm (0.37 in)l 126.1mm 
(Without Bezel - W x H x (4.97in) 
D) 

Weight (max) poundslkiiograms 140 g 

Interface type and speed SATA 156mm 

Disc Capacity Standard 

Interna¡ buffer size Supplier dependent 

Access Times (typical) Supplier dependem 

Reads 
zmÉiÊ' a .' 

DC Power Requirements 5V 

 
Operating Temperature Range 5C to 500 

Relative Humidity Range 10% to 90% RH 

Maximum Wet Bulb 
Temperature 296 

Altitude Rang 

Operating Tem peratur 
Range 

Relative Humidity Range 5% to 95% RH 

Maxim um Wet Buib 

-40C to 650 

    

380 
Temperature 

Altitude Range -200 to 10600m 

5:12 [Lírzzêi  Gp:;i~'>§sx--~ A353 'TF-Í-KIHNECAL. EBLJiEPt-.í-:LECEK ser: a e 15:2   



 
DVD +l- RW* 

External Dimensions 
¡nches/centimeters 

(Without Bezeê - W x H x 
D) 

     128.0 mm (5.04in)l 95mm (0.37 En)/ 126.1mm 
(4.97in) 

Weight (màx) 
poundslkiiograms  1 40g 

tnterface type and speed  SATA 1.5Gh¡t/S 

Disc Capacity Standard  
Internal buffer size  supplier dependent 

pica!)      supplier dependent 
:W 

 &Êwã  
           

'FW 

Pewer Requiremets 5V 

DC Current 1300 mA 

;W y f; à .W * awe › 

Operating Temperature 
Range 5C to 50C 

Relativa Humidêty Range 10% to 90% RH 

Maximum Wet Buib 
Temperature 29o 

Altitude Range -200 to 3048m    Ê;  »a ;um - 

Operating Temperature 
Range -4OC to 650 

Relativa Humidity Range 5% to 95% RH 

Maximum Wet Bulb 
?em perature sec 

Altitude Range -200 to 106D0m 
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Media Card Reader 

External Dimensions 

inchesKcentimeters) 

   
2.38/6.0cm)*134(.41cm)*.1 1/(132) 

Weight (max) poundsfkiiograms ~0.056/0.025kg 

Interface type and speed 
PCIe Gen II, 5GT/s 

Media Supported ( maximum capacity supported will vary by Flash Media Types) 

Media Supported 

-Secure Digital (SD). SDXC. SDHC. Multi-Media Card (MMC), 
-(With adapter) Mini-SD, Micro-SD (T-fIashLRS-MMC, Mobile- 
MMC and MMC-micro 

-IVEMC 4-bit date mode 
-SDXC up to 2TB 

-Support SD4.0 UHS-II FD/HD mode, up to 312MBIsec 
-Support SD3.0 UHS-I SDR-104 (208MHz SD clock). SDR-SO 
(100MHz SD clock) and DDR 50 (SOMHZ SD clock) 

Dazzêí "* (I>;)ãÉ$3§<-'~,=›<"“ S050 'TEÍCHNECÁL. íããlêãÍãiíÉífàííJtlíK \IÉÍÉÍFE *s t? i ÊÊEEÊÊ Énc.. 2551?' 

 



BIOS Defaults 
Microsoft Windows 7 ships in Legacy mode, Windows 8.1 and 10 ship in UEFl mode.   Enable w/PXE  Integrated NIC: Enable w/PXE 

í: Serial Port: COM1 NIA 

É SATA Operation: RAID On RAID On  
Tower:EnabIe(SATA-O. 
SATA-1. SATA-Z, SATA-S. 
SATA-4, M.2 PCIe SSD-O) EnabIe(SATA-O, SATA-ti, 

Drives: êlTaaltlollãgwfãfãtgl-KTA-l M2 Po” 33m” 
SATA-2, SATA-4, M2 PCIe 
SSD-O)  Í$3§Ã§ DÍSHDÍB 

Enable (Boot Support, Front Enable (Boot Support, Front 

     
5155555 

.. 

USB °°“"9“la"°“3 USB Ports, Rear use Ports) use Ports, Rear use Ports) 

Miscellaneous Devices Ênable (Secure Digita' (SmN/A ard) 

Enable Enable 

Enable N/A 

Auto ^ uto 

All All 

a lntel® SpeedStepTM: Enable Enable 
ã 

C States Control: Enable Enable 

Limit CPUID Value: Disable Disable 

Intel TurboBoost Enable Enable 

HyperThread control: Enable Enable 

~ Virtualization: Enable Enable 

VT for Direct IIO Enable Enable 

É Trusted Execution: Disable Disable 
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Internal HDD Password   Strong Password:   Password Configuration:   Password Bypass 

Password Changes: 

TPM Security: 

computrace®z 

      Chassis Intrusion 

CPU XD Support: 

      Admin Setup Lockout 

OROM Keyboard Access 

HDD Protection Support 

      AC Recovery: Off   Auto On Time:    in S4&S5 in S43=S5  Deep Sleep Control:    
Fan Control Overricíe:        

USB Wake Support From 
(SSH Disable USB Wake 
From Hibernation (S4), 

Off (S5) 

USB Wake Support From 
(S3)i' Disable USB Wake 

pport From Hibernation (S4), 
Off (S5) 

   USB Wake Support"      Wake on LANNVLAN: 

Block sleep 

Intel Ready Mode 

     With USB Wake Support from Standby (S3) - Enables both the Keyboard and Mouse to wake the system, no matter which 
USB ports are used. Windows device manager can be used to configure individual devices :o wake the system. 

To enable Smart Power On and the ability to wake a system from S3, S4, and S5 sleep states with a move of a mouse or 
press of a key on the keyboard, please follow these steps: 

o Make sure the following BIOS settings are set correctly: ln "Power Management” please Enable “USB Wake 
Support" and Disable "Deep Sleep Control” 

o Connect a keyboard. mouse. or wireless USB dongíe to the Smart Power On USB porâts) on the back of the 
OptiPIex 

o Disable Fast Startup in the Operating System: 
Search for and open “Power options” in the Start Menu. 
Click "Choose what the power buttons do" on the left side of the window. 
Click “Change settings that are currently unaveilable.” 
Under "Shutdown settings" make sure “Turn on fast startup” is disabled. 

o Reboot your system so the changes can take effect. The next time your system goes to sleep or is shutdown, 
any use ofthe mouse or keyboard will wake it up. 
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 Set by the factory 
 

Set by the factory 
 

  Asset Tag: Optional User Entry Optional User Entry  
'“  SERR Message:  Enable Enable 

 

7 $355!  fàglílâzêx** 5053 TEãli-lbêílüíl.. CEUÉDÊÉBQGKVEI?  E De:: irc.. 201? í? 
v. 

Enable Enable 

Enable Enable 

NIA Enable 



Chassis and Enclosure and Ventilation Requirements 

Enciosure Ventiiation 
If your enciosure has doors, they need to he of a type that aliows at least 30% airflow through the 

encãosure (front and back). 

Enciosure Minimum Clearance 
Leave a 10.2 cm (4 in.) minimum ciearance on ali vented SÍdES of the computer to permit the airfàow 

required for proper ventiiation. 

Recommended Enclosure 
Do not instali your computer in an enciosure that does not allow airfiow. This restricts the airflow and 

impacte your computers performance, possibly oausing it to overheat. 

Open Desk Minimum Ciearanoe 
If your computer is Ensiaiied in a corner, on a desk, or under a desk, leave at least 5.1 cm (2 in.) cãearance 

from the back of the computer to the wali to permit the airfíow required for proper ventilaíion. 
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Regulatory and Environmental Compliance 
Product related conformity assessment and regulatory authorizatãons including Product Safety. 

Electromagnetic compatibility (EMC). Ergonomics, and Communication Sevices relevant to this product 
may be viewed at www.deitcomíregulatory_ccmpliance. The Regulatory Datasheet for this product is 

located at httpz/lwwwdelt.comfregulatory__compiiance. 

Details of Deêts environmentai stewardship program to conserve product energy consumption, reduce or 

eêimànate materiais for disposai, prolong product life span and provide effective and convenient equipment 
recovery solutions may be viewed at wwwoeitcomfenvironment. Product related conforrnity 
assessment, reguâatory authorizations. and information encompassing Environmental, Energy 

consumption. Noise Emissíons, Product Materials information, Packaging, Batteries, and Recyciing 

relevant to this product may be viewed by clicking the Design for Environment link on the webpage. 

The Deil OptiPlex 5050 is TCO Certified. 
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Acoustic Noise Emission Information- Tower 

OptiPiex 5050 Tower 
Component Test Configuration 
CPU |nte|® Core"" i7-7700 

(QC/BMB/BT/MSGHHBSW) 

Memory DIMM, 8GB 4, DDRIÉÊÊOO, M378A1K43BB2- 
HDD (#. capacity) Seagate 2TB,7200rpm; 
ODD DVD+/-RW,8X,9.5T,GU9GN,HLDS 

Graphics Adapter CRD,GRPHC,4G,R7-450X,OP13 

Deciared Sound Power (LWAd) 
The Declared Noise Emissíon in accordance with ISO 9296 for the OptiPIex 5050 Tower is as foilows: (aii 

values LWAd expressed in beis; 1 beI=1G decibeis, re ?G42 Watts) 

Mode Declarar! Sound LWAd 
idie 3.5 
HDD 3.6 
CPU Stressecí 3.8 
ODD ' 4.0 

A-Weighted Sound Pressure Levei (dB) 
The Declared A-weighted Sound Pressure Levei in decibeis (re 2x10-5 Pa), at Operator and Bystander 
Positions are measured in accordance with ISO 7779 7.6.1, 7.6.2, and (3.152 and deciared in 

accordance with iSO 9296 for this product is as foilowsü 

Declared Sound Pressure (LpA) 
Tabletop System Floor Standing System 

. Operator Bystander Operator Bystander operating Mode Position Position Position Position 

!die 25.3 nla n/a nla 
CPU Stressed 26.6 nla nla nla 

1 Ati tests are conducted according to !SO 7779 and deciared according to iSO 9296 except CPU 

Stressed. This test mode is not specified in ISO 7779, but was measured using the same microphone 
distances and measurement techniques defined for the other reported operating modes. 

2 Dectared Sound Power rounded to nearest tenth of a bel per ISO 9296 section 4.4.2 
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Acoustic Noise Emission Information- Small Form Factor 

OptEPiex 5050 Smati Form Factor 
Component Test Configuration 
CPU Entet® Core” ¡7-7700 

(QCf8MB/8T/3.6Giiz/65W) 
Memory 4GB 
HDD (#, capacity) 3.5" 2TB 7200 RPM 
RMSD DVDH-RW,8X.9.5T,GU90N,HLDS 
Graphics Adapter R5~43OX_OL13L 

Deciared Sound Power (LWAd) 
The Decêared Noise Emission in accordance with !SO 9296 for the OptiPIex 5050 Smaii Form Factor is as 

foiiows: (aêl values LWAd expressed in beís; 1 beI=tO dectbels, re 10-12 Watts) 

Mode Declared Sound W 
ãdie 2.99 
HDD ' 3.04 
CPU Stressed 3.84 
ODD O tin 4.22 

A-Weighted Sound Pressure Levei (dB) 
The Deciared A-weêghteci Sound Pressure Leve¡ in decibeis (re 2x10-5 Pa), at Operator and Bystander 
Positions are measured in accordanoe with ISO 7779 7.6.1, 7.6.2, and 0.15.2 and decãared in 

accordance with ISO 9296 for this product is as foilows1z 

Decíared Sound Pressure (LpA) 
Tabletop System Ftoor Standing System 

Operating Mode Êããiíiâñ' 312322” Êâãíââñ' 352322” 
idâe 26.1 21.0 18.7 17.3 

HDD Operating 26.1 21.2 18.8 17.4 
CPU Stressed 33.2 26.2 22.5 20.6 
ODD Operating 38.7 29.7 30.0 ' 28.5 

1 Ali tests are conducted according to ¡SO 7779 and declared according to ESO 9296 except CPU 

Stressed. This test mode is not specified in iSO 7779, but was measured using the same microphone 

distancia-s and measurement techniques defined for the other reported operating modas. 

2 Declared Sound Power rounded to nearest tenth of a be! per ISO 9296 section 4.4.2 
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Acoustic Noise Emission information- Micro 

OptiPiex 5050 Micro 
Component Test Configuration 

CPU intel® Core"" i7-770OT (QCISMBISTIZÁBGHz/'BSM 

Memory 166 DDR4 *2 

HDD (#, capacity) 2.5" HDD 2TB 5400RPM 

RMSD N/A T 

Deciared Sound Power (LWAd) 
The Deciared Noise Emission in accordance with ISO 9296 for the OptiPlex 3020 Micro is as foliows: (aii 

values LWAd expressed in beis; 1 bei=1G decibels, re 1042 Watts) 

Mode Declared Sound Powe LWAd 
idie 3.2 

HDD O ' 3.3 

ODD ' NIA 

A-Weig hted Sound Pressure Levei (dB) 
The Declared A-weighted Sound Pressure Levei in decibets (re 2x10-5 Pa), at Operator and Bystander 
Positions are measured in accordance with ISO 7779 7.6.1_ 7.62, and 0.15.2 and declared in 

accordance with ISO 9296 for this product is as foifows: 

Dectared Sound Pressure (LpA) 

Tabletop System Floor Standin S stem 
. O erator B stander O erator B stander 

°'°°"'“'"9 “me Pgsition Pgsition Pãsition Pgsítion 
idle 19.5 18.4 n/a n/a 

HDD operam/ng_ 23.1 19.5 n/a nla 
ODD Operating nla nla n/a n/a 

1 Alt tests are conducted according to ISO 7779 and deciared according to ISO 9296 except CPU 
Stressed. This test mode is not specified in !SO 7779, but was measured using the same mícrophone 

dãstances and measurement techniques defined for the other reported operating modes. 

2 Deciared Sound Power rounded to neerest tenth of a bei per ISO 9296 section 4.4.2 

 Beni i” Opâ'â?'f?&';“-x"* $305?) 'IÍÊ-ÉCÉHNECáí, KEUÉBÉÉE-'ê-ÍDÍÍ)K \JÉÂR '.= i2 í EEE-Ê? ira.: 26:31'.? 
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Sobre o monitor 

Conteúdo da Embalagem 
O monitor é fornecido com os componentes mostrados abaixo. certifique-se de ter 
recebido todos os componentes e Eíntre em contato com a aew. se algo estiver faltando. 

ã NOTA: Alguns itens podem ser opcionais e não serão enviados com seu Monitor. 
Alguns recursos ou midia podem não estar disponíveis em Certos países. _ i 

g NOTA: Para configurar um suporte. veja o guia de configuração para instruções. 

Monitorar 

Suporte elevatorio 

Base do suporte 

Sobre o monitor | 5 



Cabo de Energia (Varia de 
acordo com o pais) 

Cabo VGA 

Cabo DP 

Cabo USB 3.0 a montante 
(Habilita as portas USB no 
monitor) 

 

Sobre o monitor 

o Mídia de 

documentação e 
drivers 

o Guia de configuração 
rápida 

o Informações de 
Segurança, Ambientais 
e Regulatórias 



.Identificação das peças e dos controles 

Vista Frontal 

Controles do painel frontal 

Sobre o monitor 

Etiqueta Descrição 

1 Botões de função (Para obter mais informações, consulte Ogzeramdo o 

híonitor) 

2 Botão liga/desliga (com LED indicador) 



Características do produto 
O monitor de painel plano Dell P2217HIP2317HlP2317HWHlP2417HlP2717H tem 
matriz ativa, Transistor de filme fino (TFT). Mostrador de cristal liquido (LCD) e Euz de 
fundo de LED. As características do motor são as seguintes: ' 

o P2217H: Área visivel de 54,6 cm (21,5 polegadas) (medida diagonalmente). 
Resolução: Até 1920 x 1080 através do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte 'para 
tela cheia ou resoluções inferiores. 

- P2317H/P2317HWH: Área visível de 58.4 cm (23 polegadas) (medida 

diagonalmente). _ 

Resolução: Ate' 1920 x 1080 através do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte para - 

tela cheia ou resoluções inferiores. - ' - 

- o P2417H: Área visivel de 60,5 cm (23,8 polegadas) (medida diagonalmente). 
d_ Resolução: Até 1920 x $080 atraves do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte para 

tela cheia ou resoluções inferiores. a 

o P2717H: Área visivel de 68,6 cm (27 polegadas) (medida diagonalmente). _ 

Resolução: Ate' 1920 x 1080 atraves do VGA, DisplayPort e HDMI, com suporte para 
tela cheia ou resoluções inferiores. 

o Gama de cores de 72% NTSC. 

_o. Recursos de ajuste de inclinação, giro, altura e rotação. 

__- -g Suporte removível e furos de_ fixação de 100 mm padrão VESATM (Video Electronics 
Standards Association) para soluções de montagem flexíveis. 

-' Conectividade digital com DisplayPort e HDMI. 

o Equipado com 1 porta USB a montante. e 4 portas USB a jusante, 
o Recurso plug and play, se suportado pelo seu sistema. 

o Ajuste por sistema de exibição em tela (OSD) para fácil configuração e otimização 
da tela. 

o Mídia de software e documentação que inclui um arquivo de informações (INF), 

arquivo de coincidência de cor de imagem (ICM) e documentação do produto. 
o Ranhura de trava de segurança. 

o Trava do suporte. 

 
 

rw o Potência em espera de 0,3 W quando no modo de suspensão. 

' o Indicador de energia mostra o nivel de energia sendo consumido pelo monitor em 
tempo real. 

o Otimize o conforto para os olhos com uma tela sem cintilação e o recurso 
_ ComfortView que minímizam a emissão de luz azul. 

Sobre o monitor | 7 



 

Vista Posterior 

_1 

2 .. 

3 7 

4 
- 5-.. 

Vista posterior com o suporte para 
monitor 

Etiqueta Descrição Use 

1 Furos de montagem VESA Monitor de montagem na parede usando o kit 
(100 mm x 100 mm - de montagem para parede compativel VESA 

atras da tampa VESA (100 mm x 100 mm). 
fixada) 

Etiqueta de regulamentos Lista as aprovações de regulamentos. 

3 Botão de liberação do Libere o suporte do monitor. 
suporte 

4 Ranhura de trava de Segura o monitor com trava de segurança (trava 

segurança de segurança não inclusa). 

5 Código de barra, número Para entrar em contato com a Dell para suporte 
de série e etiqueta de técnico. 
serviço 

6 Suportes de montagem Para anexar o Soundbar Deil opcional. 
do Soundbar De” NOTA: Remova a tira plastica que cobre os slots 

de montagem antes de fixar a Soundbar Dell. 

7 Fenda para passagem dos Para organizar os cabos passando-os através do 
cabos furo. 

Sobre o monitor I 9 



Vista Lateral 

Etiqueta Descrição Use 
1 Portas à jusante USB 'Conecte seus dispositivos USB. 

NOTA: Para usar essa porta, é necessário conectar 
o cabo USB (enviado com seu monitor) na porta 
USB a montante do monitor e em seu 

computador. 
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Vista Inferior 

   
1 2 34567 

Vista de baixo sem o suporte do monitor 

-gf-g s - Etiqueta Descrição Use 

1 Conector doncabo de i 'Conecte 0 cabo de energia. 
energia 

2 Porta HDMI Conecte seu computadorucom o cabo HDMI 
(cabo não incluído). 

3 DisplayPort I Conecte seu computador com o cabo DP. 

4 Recurso de Trava do Para travar o 'suporte no monitor usando o 
suporte parafuso M3 x 6 mm (o parafuso não é fornecido). 
Conector VGA u Conecte seu computador com o cabo VGA. 

Porta a montante USB Conecte o cabo USB (enviado com seu monitor) 
nessa porta e em seu computador para habilitar a5 

portas USB em seu monitor. 

7 Portas àjusante USB ' Conecte seu 'dispositivo USB. 

NOTA: Para usar essa porta, ef necessário conectar 
o cabo USB (enviado com seu monitor) na porta 

-- ' e USB a montante do monitor e em seu  i computador. 
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Especificações do Monitor 

Modelo 
922175-1 | 

P2317HIP2317HWH 

íipo de tela Matriz ativa F LCDTFT 

Tecnologia de paineã Tecnoiogia tipo In-Plane Swítching 

Formato de imagem 16:9 _ I 

16:9 

Imagem visível 

Diagonal 

Horizontal, Área Ativa 

Vertical, Área Ativa 

546,10 mm (21,5 polegadas) 

476.06 mm (18,74 polegadas) 

267.79 mm (1054 polegadas) 

584.20 m_m (23 polegadas) _ 

509.13 mm (2o,o5 poãegadas) n 

286,42 mm (1128 polegadas) 

Área 127484, 1o mm? 14583933 mmê 

(1926 poiegadasz) (22605 polegadasz) 

Pontos Pixel 0,243 mm x 0,248 mm 0.265 mm x 0,265 mm 

Pixels por polegada 
(PPI) 

102 96 

Ângulo de visualização 178° (vertical) típico 

178** (horizontal) tipico 
Brilho 250 cd/m” (típico) 

Taxa de contraste 106o La 1 (tipico) 

4 Milhões: 1 (Dinâmico) 

Resvestimento da tela 

de exibição 
Antirreflexo com dureza BH . 

Luz de fundo Sistema de luz da borda de LED branco 

Tempo de resposta 
(tipico) 

6 m5 (cinza a cinza) 

Profundidade da cor 16.7 milhões de cores 
Gama de cores 82% NTSC (C|E1976)* 

Dispositivos integrados o Hub USB 3.0 super-speed (com 1 x porta USB 3.0 a 

montante) 
o 2 x portas USB 3.0 ajusante 
- 2 x portas USB 2.0 a jusante 

Conectividade o1xDP12 
-1xHDMI14 
o lxvGA 
o 1 x porta USB 3.0 - A montante 
o 2 x portas USB 3.0 - Lateral 

0 2 x portas USB 2.0 - Parte inferior 

12 l Sobre o monitor 



Largura da borda 
(borda do monitor para 
a área ativa) 

11,4 mm (Superior/Esquerda/ 
Direita) 

18,1 mm (Parte inferior) 

Direita) 

18,1 mm (Parte inferior) 

Ajustabilidade 

Suporte de altura 
ajustável 

Inclinação 

Articulação 
Pivô 

130 mm 

-5° a 21° 

-45° a 45° 

90° (sentido horário)  Compatibilidade do 
Dell Display Manager 

Sim 

Segurança Ranhura de' trava de segurança (trava para cabo vendida 
separadamente) 

Modelo P2417H i P2717H 
'Npc de tela Matriz ativa - LCD TFT " 

Tecnologia de painel Tecnologia tipo In-Plane Switching 

Formato de imagem 16:9 
| 16:9 

Imagem visivel 

Diagonal 

Horizontal, Área Ativa 

Vertical, Área Ativa 

Área 

604,52 mm (23,8 polegadas) 

527.04 mm (20,75 polegadas) 

296.46 mm (11,67 polegadas) 

15624627 mm? 

(24218 polegadasz) 

585,80 mm (27 polegadas) 

597,92 mm (2354 polegadas) 

336.30 mm (1324 polegadas) 

20107377 mm? 

($11,65 polegadasz) 

Pontos Pixel 0,275 mm x 0,275 mm 0,311 mm x 0,311 mm 

Pixels por polegada 
(PPI) 

93 82 

Ângulo de visualização 178” (vertical) tipico 

178° (horizontal) tipico 
Brilho 250 "Cd/mz (tipico) 300 Cd/mz (tipico) 

Taxa de contraste 100o a 1 (típico) ' 

4 Milhões: 1 (Dinâmico) 

'Resvestimento da tela 

de exibição 
Antirreflexo com dureza 3H 

Luz de fundo Sistema de luz daborda de LED branco 

Tempo de resposta 
(tipico) 

6 ms (cinza a cinza) 

Sobre o monitor, | [13 
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Profundidade da cor i 16,7 milhões de cores 

Gama de cores 82% NTSC lCIE1976i* 

Dispositivos integrados C- Hub USB 3.0 super-speed (com 1 x porta USB 3.0 a 

montante) 
- 2 x portas USB 3.0 ajusante 
o 2 x portas USB 2.0 a jusante 

Conectividade o 1 x DP 1.2 

- 1 x HDMI 1.4 

o 1 x VGA 

o 1 x porta USB 3.0 - A montante 
o 2 x portas USB 3.0 - Lateral 

o 2 x portas USB 2.0 - Parte inferior 
Largura da borda C 11.4 mm (Superior/Esquerda/ 11,6 mm (Superior/Esquerda/ 
(borda do monitor para Direita) Direita) 

a área ama) 18,1 mm (Parte inferior) 18,2 mm (Parte inferior) 

Ajustabiliclade 7 n ' i C 

Suporte de altura 130 mm u 

ajustável 

inclinação -5° a 21° 

Articulação -45° a 45° 

Pivô 90° (sentido horário) 

Compatibilidade do Sim 

Dell Display Manager 

Segurança Ranhura de trava de segurança (trava para cabo vendida 

separadamente) 

* A gama de cores (tipica) e baseada nos padrões de teste CIE1976 (82% NTSC) e ClE1931 
(72% NTSC). 

,«  _Especificações da Resolução 

Modelo P2217H/ P2317H/ P2317HWH/ P2417H/ P271,7H 

Taxa de escaneamento 30 kHz a 83 kHz (automático) 
horizontal 

Taxa de escaneamento 56 Hz a 76 H2 (automático) 
vertical 

Mais atta resolução de pré- 1920 x 1080 a 60 Hz 
mume 
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Modos de vídeo suportados 

Modelo '9221714792317747P2317HwH7P2417H7P2717H 

Recursos de exibição de video 480i, 4806, 576i, 576p, 720p. 1080¡, 10800 
(Reprodução VGA, HDMI Sr DP) 

Modos de Visualização Pré-ajustadas 

Modo de Frequência Frequência Clock de Polaridade 
Exibição Horizontal (kHz) Vertical (Hz) PixeHM Hz) sincronizada 

(Horizontall 
Vertical) 

VESA, 640 x 480 i 31,5 ' 60,0 25,2 -7- 

VESA, 640 x 480 37,5 75,0 51,5 -7- 

IBM, 720 x 400 31,5 70,0 28.3 -7+ 

VESA, 800 x 600 37,9 60,0 40,0 +7+ 

VESA. 800 x 600 46,9 75,0 ' 49,5 +7+ 

VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 ' -7- 

VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 ' +7+ 

VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +7+ 

VESA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +7+ 

VESA, 1280 x 1024 80,Ó 7 75,0 135,0 ' +7+ 

VESA, 1600 x 900 60,0' 60,0 108,0 +7+ 

VESA, 1920' x 1080 67,5 ' 60,0 i 148,5 +7+ 

Especificações elétricas 

Modelo P2217HIP2317i-HP2317HWHfP2417HIP2717H 
Sinais de entrada de 
video 

o RGB analógico, 0,7 V +/- 5%, polaridade positiva a urna 
impedância de entrada de 75 ohms 

- HDMI 1.4, 600 mv para cada linha diferencial, 100 ohms 
de impedância de entrada por par diferencial 

- DisplayPort 1.2, 600 mV para cada linha diferencial, 100 
ohms de impedância de entrada por par diferencial 

Voltagem/frequência! 
corrente de entrada CA 

100 VCA a 240 VCA / 50 Hz ou 60 Hz i 3 Hz Í 1,5 A (tipico) 

Corrente de entrada o 120 V: 30 A (Máximo) a O°C (inicialização a frio) 
o 220 V: 60 A (Máximo) a O°C (inicialização a frio) 
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Características Físicas 

Modelo P2217H P2317HIP2317HWH 

'lipo de cabo de sinal o Análogo: D-Sub, 15 pinos 
o Digital: DisplayPort, 20 pinos 

_ o Digital: HDMI, 19 pinos (cabo não incluído) 
o Barramento serial universal: USB, 9 pinos 

Dimensões (com o suporte) 
Altura (estendida) 477,8 mm (3.881 polegadas) 487.1 mm (19,17 polegadas) 

Altura (comprámida) 354,4 mm (1395 polegadas) 357,1 mm (1406 polegadas) 

Largura 498,9 mm (19,64 polegadas) 532,0 mm (2094 polegadas) 

Profundidade 180,0 mm (7,09 polegadas) 180,0 mm (7,09 polegadas) 

Dimensões (sem o suporte) 

Altura 297,3 mm (11,70 polegadas) 315,9 mm (12,43 polegadas) 

Largura 498,9 mm (19,64 polegadas) 532,0 mm (2094 polegadas) 

Profundidade 50,3 mm (1,98 polegadas) 50,3 mm (1,98 polegadas) 

Dimensões do suporte 

Altura (estendida) 400,8 mm (1578 polegadas) 400,8 mm (15,78 polegadas) 

Altura (comprimida) 354,4 mm (13,95 polegadas) 354,4 mm (1395 polegadas) 

Largura 242,6 mm' (9,55 polegadas) 242,6 mm (955polegadas) 

Profundidade 180,0 mm (7,09 polegadas) 180,0 mm (7,09 polegadas) 

Peso 

Peso com a embalagem 6,86 kg (1509 lb) 7,34 kg' (1618 lb) 

Peso com montagem do 
suporte e cabos 

5,37 kg (1181 lb) 5,59 kg (1252 lb) 

Peso sem montagem do 
suporte (Para fixaçãona 
parede, ou 
considerações para 
fixação VESA - sem os 
cabos) 

2,81 kg (6,18 lb) 3.06 kg (6,75 lb) 

Peso com montagem do 2,10 kg (4,63 lb) 2.10 kg (4,63 lb) 

suporte 
Brilho da estrutura 2-4 2-4 
dianteira 
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Modelo P2417H 
| P2717H 

11po de cabo de sinal À Ánálogo: D-Sub, 15 pinos 

o Digital: HDMI, 19 pinos (cabo não incluido) 
o Digital: DisplayPort. 20 pinos 

- Barramento serial universal: USB, 9 pinos 

Dimensões (com o suporte) 
Altura (estendida) 492.1 mm (19,'37 polegadas) 544,9 mm (21,45 polegadas) 

Altura (comprimida) 362,1 mm (1426 polegadas) 415,3 mm (1655 polegadas) 

Largura 549,8 mm (2l,65 polegadas) 621,1 mm (2445 polegadas) 

Profundidade 180,0 mm (7,09 polegadas) 200.3 mm (7,89 polegadas) 

Dimensões (sem o suporte) 
Altura 326,0 mm (1283 polegadas) 366,1 mm (14,41 polegadas) 

Largura 549,8 mm (2l,65 polegadas) 621,1 mm (24,45 polegadas) 

Profundidade 50.3 mm (1,98 polegadas) 50.3 mm (1,98 polegadas) 

Dimensões do suporte 

Altura (estendida) 400,8 mm (1578 polegadas) 433,4 mm (17,06 polegadas) 

Altura (comprimida) 354,4 mm (1195 polegadas) 387.2 mm (15,24 polegadas) 

Largura 242,6 mm (9.55 polegadas) 292,4 mm (1151 polegadas) 

Profundidade 180,0 mm (7,09 polegadas) 200,3 mm (7,89 polegadas) 
Peso n 

Peso com a embalagem 7.63 kg (16.78 lb) 9,76 kg (2152 lb) 

Peso com montagem do 
suporte e cabos 

5,90 kg (1298 lb) 7,44 kg (16.40 lb) 

Peso sem montagem do 
suporte (Para fixação na 

parede, ou 
considerações para 
fixação VESA - sem os 
cabos) 

3,33 kg (7.32 lb) 4,58 kg (10,10 lb) 

Peso com montagem do 2,10 kg (4,63 lb) 2,44 kg (5,38 lb) 

suporte 
Brilho da estrutura 2-4 2-4 
dianteira 
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' Características de ambiente 

Modelo_ P2217H P2317H¡ P2417H P2717H 
P2317HWH 

Compatível com as normas 

- Monitor certificado pela ENERGY STAR 

- O EPEAT Ouro cadastrado no registro EPEAT dos EUA varia de acordo com o pais. 
Consulte wwwepeatnet para obter o status do registro por país 

o Compatível com RoHS 

o Monitores com certificação TCO 

o Monitor livre de BFR¡PVC (excluindo os cabos externos) 

- Vidro sem arsénico e sem mercurio apenas para o painel 

Temperatura 
Operação 'o°c a 40%: (32% a 104°FJ 

Fora de o Armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) 

funCloriamf-'VTÍO o Transporte: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) 

Umidade 

Operação 10% a 80% (sem condensaçãoi 

Fora de - Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) 
¡Urlclorlamerlto o Transporte: 5% a 90% (sem condensação) 

Altitude 

Operação 5.000 rn (16404 pés) (máximo) 

Fora de 12.192 m (40.000 pés) (máximo) 
funcionamento 

Dissipação o 126,24 BTU¡ o 129,66 BTU¡ - 133,07 BTU¡ o 187,66 BTU¡ 
térmica hora hora hora hora 

(máxima) (máxima) (máxima) (máxima) 

o 58,01 BTU¡ - 61,42 BTU¡ o 64,83 BTU¡ o 78,48 BTU¡ 

hora (tipica) hora (tipica) hora (tipica) hora (tipica) 

Modos de Gerenciamento de Energia 
Se você possui uma cartão de vídeo ou software compativel com o padrão DPMTM da 
VESA instalado no computador, o monitor pode reduzir automaticamente o consumo de 
energia quando não estiver em uso. Chama-se Modo de Economia de Energia? Se o 
computador detectar algum sinal do teclado. mouse ou de outros dispositivos de _ 

entrada, o monitor voltará a funcionar automaticamente. A tabela seguinte mostra o 
consumo de energia e sinaliza esta característica de economia de energia automática. 
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P2217H 

Modos VESA Sincroni- Sincroni- Video Indicador liga! Consumo de 

zação zação desliga ' Energia 
Horizontal Vertical 

Operação Ativo Ativo ' ' Ativo Branco 37 W (máximo) ** 

norma* 17 w (tipico) 

Modo ativo Inativo Inativo Vazio ' Branco Menos que 0,3 W 

desligado (piscando) 

Desligar - n - - Desligado Menos que 0,3 W 

Energy Star u Consumo de Energia 

Po” 15,5 w 
Em 50,6 kWh 

P2317HIP2317HWH 

Modos VESA Sincroni- Sincroni- Video Indicador liga¡ Consumo de 
zação zação desliga Energia 

Horizontal Vertical 

Operação Ativo Ativo Ativo Branco 38 W (máximo) ** 
“Ormal 18 w (típico) 

Modo ativo Inativo _Inativo Vazio Branco Menos que 0,3 W 

desligado (piscando) 

Desligar ' - - l - Desligado u Menos que 0.3 W 

Energy Star Consumo de Energia 

Po_ ' 14,8 w 

Em; 46,7 kWh 

P2417H 

Modos VESA Sincroni- Sincroni- Vídeo Indicador liga¡ Consumo de 
zação zação desliga Energia 

Horizontal Vertical 
Operação Ativo Ativo Ativo Branco 39 W (máximo) ** 
normal 19 W (tipico) 

Modo atiuo Inativo inativo Vazio Branco (piscando) Menos que 0.3 W 

desligado 
Desligar - - - Desligado Menos que 0,3 W 
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Energy Star Consumo de Energia 

Por, 18,5 W 

Em 54,1 kWh 

P2717H 

Modos VESA Sincroni- Sincroni- Vídeo indicador liga¡ Consumo de 
zação zação desliga Energia 

Horizontal Vertical 

Operação Ativo Ativo Ativo Branco 55 W (máximo) ** 
“Ormal 23 W (típico) 

Modo 'ativo Inativo Inativo Vazio Branco n Menos que 0,3 W 

desligado (piscando) . 

Desligar - u - - Desligado Menos que 0,3 W 

Energy Star Consumo de Energia 

Pon 15,1 w 
Em; 47,4 kWh 

O OSD será a unica função no modo de operação normal. Quando qualquer botão e' 

pressionado no modo Ativo-desligado, a seguinte mensagem será exibida: 

NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente dependendo do sina! de 

entrada conectado. “ 

NOTA: Este monitor e compativel com ENERGY STARQ  
NOTA: g Po": Consumo de Energia do modo ligado como definido na versão 7.0 do 

Energy Star. 
ETEC: Consumo total de energia em kWh conforme definido na versão 7.0 do 
Energy Star. 

* Consumo de energia zero em modo DESLIGADO só pode ser alcançado 
desconectando o cabo principal do monitor. 
** Máximo consumo de energia é medido em estado de luminância max, USB e ativo. 
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Este documento é apenas informativo e reflete o desempenho em laboratório. Seu 

produto pode ter desempenho diferente, dependendo do software. componentes e 
perifericos que você encomendou e a empresa não tem nenhuma obrigação de atualizar 
tais informações. consequentemente, o cliente não deve contar com essas informações 
ao tomar decisões sobre toleràncias elétricas ou de outro modo. Não há nenhuma 
garantia expressa ou implícita quanto à precisão ou integralidade. 

Atribuição de Pinos 

Conector VGA 

 
Número Lado de 15 pinos do Cabo 
do Pino de Sinal Conectado 

1 Video-Vermelho 

2 VídeoÃVerde 

3 Video-Azul 

4 GND 

5 Autoteste 

6 GND-R 

7 GND-G 

8 GND-B 

9 Computador 5 V/3,3 V 

10 Sincronização GND 

11 GND 

12 Dados DDC 

13 Sincronização horizontal 

14 Sincronização vertical 

15 Relógio DDC 
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Conector DisplayPort 

 
Número Lado de 20 pinos do Cabo 
do Pino de Sinal Conectado 

1 MLOIP) n 

2 GND 

3 MLO(n) 

'X 4 ' MLllp) 
5 GND 

6 ML1(n) 

7 ML2Ip) 

8 GND 

9 ML2(n) ' 

10 ML3(p) 

11 GND 

12 ML3(n) 

13 GND 

14 GND 

15 AUX(p) 

16 GND 

17 AUX(n) 

18 GND 

19 Re-PWR 

rw' - ' 20 +3,3V DP_PWR 

\ 
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Conector HDMI      
tsüiãuuoiaai 
imensa-masc:- 

Número Lado de 19 pinos do Cabo 
do Pino de Sinal Conectado 

1 DADOS TMDs 2+ 

2 BLlNDAGEM DADOS TMDs 2 

3 DADOS TM Ds i2- 

4 ' DADOS TM DS 1+ 

5 BLINDAGEM DADOS TMDS 1 

6 DADOS TMDS 1- 

7 DADOS TMDS 0+ 

a BLINDAGEM DADOS TMDS o 

9 DADOS TM DS o# 

1o CLOCK TMDS+ 

11 BLINDAGEM cLOcKTMDs 

12 CLOCK TM Ds- ' 

13 CEC 

14 Reservado (N.C. no dispositivo) 

15 CLOCK DDC lscu' 
16 DADOS DDC (SDA) 

17 Aterramento DDC/ CEC 

18 ALIMENTAÇÃO +5 v 
19 DETECÇÃO DE TOMADA 

QUENTE 

Capacidade Plug and Play 
você pode instalar o monitor em qualquer sistema compatível Plug and Play. O monitor 
fornece automaticamente o sistema do computador com seu Dado de Identificação de 
Visualização Estendida (EDID) utiiizando os protocolos de Canal de Dados de 
Visualização (DDC) para que o sistema possa se configurar e melhorar os ajustes do 
monitor. A maioria das instalações de monitor e' automática; se desejar, é possivel 
Selecionar configurações diferentes. Para mais informações sobre como alterar as 

configurações do monitor, consulte Operartdo o Monitor. 
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Interface Bus Serial Universal (USB) 
Esta seção lhe dá informações sobre as portas USB que estão disponiveis no monitor. 

% NOTA: Este monitor é compativel com USB 3.0 Super-Speed e USB 2.0 de alta 
velocidade. 

Velocidade de Taxa de dados Consumo de Energia 
transferência 

Super-speed 5 Gbps 4,5 W (Máxl, cada porta) 

Alta Velocidade 480 Mbps 4,5 W iMáx., cada porta) 

Velocidade total 12 Mbps 4,5 w lMáx., cada porta) ' ' 

Velocidade de Taxa de dados Consumo de Energia 
transferência 

Alta Velocidade 480 Mbps 2,5 W (Máx., cada porta) 

Velocidade total 12 Mbps 2,5 W (Máx, cada porta) 

Velocidade baixa_ 1,5 Mbps 2,5 W lMáx., cada porta) 

Conector USB 3.0 a montante 

VCC 
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Conector USB 3.0 Jusante 

53 11,9 Mai' 

Número do Pino 9 pinos na lateral do conector 
VCC 

D_ 

D+ 

GND 

SSRX- 

SSRX+ 

GND 

SSTX- 

SSTX+ 

Conector USB 2.0 Jusante 

ug 1 2 3 

Número do Pino 4 pinos na lateral do conector 
1 VCC 

' 2 DMD 

Â - 3 DPD 

4 GND 

Portas USB 
_ - 1 x USB 3.0 a montante - parte inferior  , _, - 2 x USB 2.0 a jusante - parte inferior 

o 2 x USB 3.0 a jusante - iateral 

g NOTA: A funcionaíidade do USB 3.0 necessita de um computador com capacidade 
para USB 3.0. 
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ü NOTA: A interface USB do monitor trabalha apenas quando o monitor está ligado 
ou em modo de economia de energia. Se você desligar o monitor e depois liga-lo, 
os periféricos anexados podem levar alguns segundos para voltar ao 
funcionamento normal. 

Qualidade do monitor de LCD e política de pixel 
Durante o processo de fabricação do Monitor LCD, é comum que um ou mais pixels se 

tornem fixos em um estado imutável, que é dificil de ver e não afeta a qualidade de- 

visualização ou capacidade de uso. Para obter mais informações sobre a Politíca de 

Pixels e Qualidade do Monitor, consulte o site de Suporte da Dell em: 

httpzllwwwxlelLcom/supportlmonitors. 

Diretrizes de manutenção 

Limpando Seu Monitor 
CUIDADO: Leia e siga as instruções de segurança antes de limpar o monitor. 

A ALERTA: Antes de limpar o monitor. retire o cabo de energia do monitor da saida 
elétrica. 

Para as melhores práticas, siga as instruções na lista abaixo ao desembaiar, limpar, ou 
manusear o monitor: 

- Para limpar sua tela antiestática, passe gentilmente com um pano limpo e 

macio com água. Se possivel. utilize um tecido de limpar telas especiais ou 
solução apropriada para cobertura antiestática. Não utilize benzina, tiner, 

amônia, limpadores abrasivos ou ar comprimido. 
o Use um pano levemente umedecido com agua morna para limpar o monitor. 

Evite usar detergente porque alguns tipos deixam um filme esbranquiçado no 

monitor. 
- Se observar a presença de um pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o 

com um pano. 
- Manuseie o monitor com cuidado porque o monitor de cor escura pode ser 

arranhado e mostrar marcas de riscos brancos mais que um monitor de cor 
clara. 

- Para manter a melhor qualidade de imagem do monitor, use um protetor de 
tela que se altere dinamicamente e desligue o monitor quando não estiver em 
uso. 
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Ajustando o monitor 

Anexando um Suporte 

ã 
ü 

NOTA: O suporte é destacado quando o monitor é embarcado na fábrica. 

NOTA: Isso é aplicável para um monitor com um suporte. Quando for comprado 
qualquer outro suporte, consulte o guia de configuração do suporte 
correspondente para obter instruções. 

Para fixar o suporte do monitor: 

f¡ 1 

UI 

Siga as instruções das abas da caixa para remover o suporte da almofada superior 
que o fixa. 

Insira os blocos da base do suporte totalmente no slot do suporte. 

Levante o manipulo do parafuso e gire o parafuso no sentido horario. 
Após apertar totalmente o parafuso, dobre o manípuio do parafuso para dentro do 
rebaixo. 
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5 Levante a tampa, conforme exibido, para expor a área VESA para a montagem do 
suporte. 

6 Fixe o conjunto do suporte no monitor. 
a Encaixe as ranhuras na parte posterior do monitor corn os dois pinos na parte 

superior do suporte. 

b Pressione o suporte até que ele fique encaixado no lugar. 

7 Coloque o monitor na vertical. 

a NOTA: Levante o monitor cuidadosamente para impedir que ele escorregue ou 
caia. 
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. Conectando Seu monitor 

A ALERTA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as instruções 
de segurança. 

g NOTA: Passe os cabos através da fenda de passagem do cabo antes de 
conecta-los. 

% NOTA: Não conecte todos os cabos no computador ao mesmo tempo. 

Para conectar seu monitor ao computador: 
1 Desligue seu computador e desconecte o cabo de energia. 

2 Conecte o cabo VGA, DP ou HDMI do seu monitor no seu computador. 

Conectando o cabo VGA 
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Conectando o cabo HDMI (opcional) 

Ê NOTA: Os Gráficos são utilizados apenas para propósito de ilustração. A aparência 
do computador pode variar. 

Conectando o cabo USB 3.0 
Depois de você terminar a conexão do cabo VGA/DP/HDMI, siga o procedimento abaixo 
para conectar o cabo USB 3.0 no computador e completar o ajuste do seu monitor: 

1 Conecte o cabo USB 3.0 a montante (cabo fornecido) à porta ajusante do monitor 
e depois a porta USB 3.0 apropriada em seu computador. (Veja \fista Inferior' para 

detalhes.) 

2 Conecte os periféricos USB 3.0 às portas a jusante USB 3.0 do monitor. 
3 Conecte os cabos de energia para seu computador e monitor em uma saída 

próxima. 

4 Ligue seu monitor e computador. 
Se o seu monitor visualiza uma imagem, a instalação está compteta. Se não 
visualizar nenhuma imagem, veja Prnlnlemas Eispecificos do Barramento Serial 

Universal (USB). 

5 Utilize um suporte para cabos no suporte do monitor para organizar os cabos. 

30 l Ajustando o monitor 



Organizando seus Cabos 

Depois de anexar todos os cabos necessários ao seu monitor e computador. (Veja 
(Ionectancío  monitor para anexar um cabo.) utilize o slot de gerenciamento de cabos 
para organizar todos os cabos como mostrado acima. 

Removendo o Suporte do Monitor 
g NOTA: Para prevenir arranhões na tela LCD enquanto estiver removendo o suporte, 

certifique-se que o monitor fique posicionado em uma superficie macia e limpa. 

g NOTA: Isso é aplicável para um monitor com um suporte. Quando for comprado 
qualquer outro suporte, consulte o guia de configuração do suporte 
correspondente para obter instruções. 

Pare remover o suporte: 

1 Coloque o monitor sobre uma almofada ou pano macio. 

2 Pressione e segure o botão de libertação do Suporte. 

3 Levante o suporte afastando-o do monitor. 
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Montagem de Parede (Opcional) 

(Dimensão do Parafuso: M4 x 10 mm). 

Consultar as instruções que vêm com o kit de montagem de parede compatível com o 
padrão VESA. 

1 Colocar o painel do monitor sobre um pano macio ou almofada em uma mesa 

plana estável. 

2 Remover o suporte. 

3 Usar urna chave Phillips para remover os quatro parafusos que fixam a tampa 

plástica. 

4 Fixar o suporte de montagem do kit de montagem de parede no monitor. 
5 Montar o monitor na parede, seguindo as instruções que vêm com o kit de 

montagem de parede. 

g NOTA: Para usar apenas com o Suporte de Montagem de Parede Listado UL, com 
capacidade do mancal de carga/peso minimo de 2,81 kg (P2217H) l 3,06 kg 
lP2317H/P2317HWH) r' 3,33 kg lP2417Hi 14,58 kg (P2717H). 
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Operando o Monitor 

-Ligação do monitor 
Pressione o botão Ó para ligar o monitor. 

Usando os Controles do Painel Frontal 
Use os botões de controle na frente do monitor para ajustar as características da imagem 
que está sendo visualizada. Conforme você usa os botões para ajustar os controles, o 
sistema de OSD mostra a alteração dos valores numéricos das característica. 

A tabela a seguir descreve os botões do painel frontal: 

Botão do painel frontal Descrição 
1 Usar este botão para selecionar a partir de uma lista de 

modos de cor predefinidos. 

Tecla de atalho¡ 
Modos predefinidos 
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Use esse botão para escolher de uma lista de sinais de vídeo 
2 -Li 

que podem ser conectados ao seu monitor. 

Tecla de atalho! 
Origem de entrada 

 
 

3 Usar o botão do MENU para lançar o visualizador na tela 
(OSD) e selecionar o Menu OSD. Ver Acessa-ado o Sistranta do 
ívlerau. 

Menu 

4 Usar este botão para voltar ao menu principal ou sair do 
menu principal do OSD. 

Sair 

5 “ Usar o botão liga/desliga para ligar e desligar o monitor. 
A luz branca indica que o monitor esta' ligado e totalmente 

Liga/desliga funcional. A luz branca intermitente indica o modo de 
(com ¡ndiçador economia de energia. 

luminoso de energia) 

Botão do painel frontal 
Use os botões da frente do monitor para ajustar as configurações da imagem. 

Descrição 
1 Use o botão para Cima para ajustar (aumentar as faixas) os itens no 

menu OSD. 

Cima 

2 Use o botão para Baixo para ajustar (diminuir as faixas) os itens no 
menu OSD. 

Baixo 

3 Use o botão OK para confirmar sua seleção no menu OSD. 

OK 

4 Use o botão Voltar para voltar ao menu anterior. 

Voltar 
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Usando o Menu de Visualização na Tela (OSD) 

Acessando o Sistema do Menu 

g NOTA: Se você mudar os ajustes e depois também continuar com outro menu ou 
sair do menu OSD, o monitor automaticamente salva estas mudanças. As 
mudanças também são salvas, se você mudar os ajustes e depois esperar que o 
menu OSD desapareça. 

1 Pressionar o botão para lançar o menu OSD e visualizar o menu príncipai.  
Menu Principal para a entrada (VGA) analógica    ÚEÍÊ PÊXÀTH Usada Energia -=-"'-“"“=“-M-“ 

5#- âsiihçJm-ntr-asíe- 

usa (t: Energia *m* 
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Menu Principal para a entrada (DP) digital 

Dei¡ pzxivH  
añmwmamsm. . . .  

NOTA: O Ajuste automático esta' disponivel apenas quando você usa o conector 
(VGA) analógico. 

Pressionar os botões e para se mover entre as opções de ajuste. Se você 
se mover de um icone para outro, o nome da opção é evidenciado. Ver a seguinte 
tabela para uma lista completa de todas as opções disponiveis para o monitor. 

Pressionar o botão uma vez, para ativar a opção evidenciada. 

Pressionar os botões e para selecionar o parâmetro desejado. 

Pressionar para entrar na barra de deslizamento e depois usar os botões e , de acordo com os indicadores no menu, para fazer suas mudanças. 

Selecionar a botão para retomar ao menu principal. 

Operando o Monitor 



 
Ícone Nome de Descrição 

menu e 
submenu 

Brilho] Use este menu para ativar os ajustes de Brilho/contraste. 
contraste . _.. _ 

Uso da cnugn 

Brilho Briiho ajusta a luminosidade da luz de fundo. 

Pressionar o botão para aumentar o brilho e pressionar o botão 

para diminuir o brilho (min O l máx 100). 

NOTA: O ajuste manuaí do Brilho é desabjljtado quando o recurso o 
Contraste dinâmico esta' Ligado. 

Contraste Ajustar primeiro o Brilho e depois o Contraste, apenas se for 
necessário um ajuste posterior. 

Pressionar o botão para aumentar o contraste e pressionar o 

botão para diminuir o contraste (min O l máx 100). 

A função de Contraste ajusta o grau de diferença entre a escuridão e a 

claridade na tela do monitor. 
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Ajuste 
automático  Mesmo se seu computador reconhece seu monitor na partida, a 

função de Ajuste automático otimiza os ajustes de visualização para 

usar com sua instalação particular.   [leu PTKIÉH Usa dll Energia 

?recuam n¡ pan @nun tel¡ mlhommknmnla. 

O Ajuste automático permite que o monitor se ajuste 
automaticamente com o sinal de video em entrada. Após usar o 
Ajuste automático, você pode também sintonizar seu monitor 
usando os controles de Clock de pixel (Bruto) e Fase (Fino), nos 

configurações de tela. 

 
NOTA: Em muitos casos_ o Ajuste automático produz a melhor 
imagem para a sua configuração. 

NOTA: A opção Ajuste automático só está disponível quando você 
estiver usando o conector analógico (VGA). 
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 Origem de Use o menu Origem de entrada para selecionar entre diferentes sinais  
    

 

entrada de video que podem ser conectados ao seu monitor. 

U5? a; Energia_ »wa-wwe 

ã; viW _ledfarlgemdnwvadu 

VGA Selecionar entrada VGA quando estiver usando o conector analógico 

(VGA). Pressêonar para selecionar a fonte de entrada VGA. 

DP Selecionar a Entrada da DP quando estiver usando o conector da 

DisplayPort (DP). Pressíonar para selecionar a fonte de entrada 

DisplayPort. 

HDMI Selecionar a Entrada HDMI quando estiver usando o conector HDMJ. 

Pressione para selecionar a fonte de entrada HDMI. 

Seleção Ligar a função permite que você verifique as fontes de entrada 
automática disponiveis. 

Redef origem Restabeleça as configuração de entrada do monitor para as 

de entrada configurações de fábrica. 

Cor Use Cor para ajustar o modo de ajuste de cor.   uma¡ gnugh        Moda¡ ::aderiram 

Fatman: de as: d: :ainda   Rede! cor 
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Modos Quando você seleciona Modos predefinidos, você pode selecionar 
predefinidos Padrão, ComfortView, Multimídia, Filme, Jogo, Quente, Frio ou Cor 

Personalizada da lista. 

o Padrão: Carrega os ajustes de Cor padrão do monitor. Este é o 

modo de pré-ajuste padrão. 
- ComfortView: Diminui o nível de luz azul emitida da tela para 

tornar a visualização mais confortável para os olhos. 
- Multimídia: Carrega os ajustes de cor ideais para as aplicações de 

multimidia. 

- Filme: Carrega as funções de cor ideais para os filmes. 

- Jogo: Carrega os ajustes de cor ideais para a maioria das 

aplicações de jogos. 
o Quente: Aumenta a temperatura da cor. A tela parece mais quente 

com tinta vermelha/amarela. 
o Frio: Diminui a temperatura da cor. A tela parece mais frio com 

uma tinta azul. 

- Cor Personalizada: Permite que você ajuste manualmente os 

ajustes de cor. 

Use os botões e para ajustar aos valores das três cores (R, G, 

B) e criar seu próprio modo de pré-ajuste de cor. 

DPII PZXJTH “'04” ÉWVEÚ) “”"'“"""'“ 
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Formato de 
cor de entrada 

Permite que você configure o modo de entrada de vídeo para: 

RGB: Selecione essa opção se o seu monitor estiver conectado a um 
computador (ou reprodutor de DVD) usando um cabo DP ou HDMI. 

YPbPr: Selecione essa opção se seu reprodutor de DVD suportar 
apenas saída YPbPr. 

um d¡ ¡ncmh ,....i.......-._...._....._- 

A v q/;b 
Matiz Esta função pode mudar a cor da imagem de vídeo para verde ou 

roxo. Ela é usada para ajustar a cor do tom de pele desejado. Use 

ou para ajustar a matiz de 'O' a '100'. 

Use para aumentar a sombra verde da imagem de vídeo. 

Use para aumentar a sombra roxa da imagem de video. 

NOTA: O ajuste de Matiz está disponível apenas quando se selecione 

o modo predefinido Filme ou Jogo. 

saturação Esta função pode ajustar a saturação de cor da imagem de video. Use 

ou para ajustar a saturação de 'O' a '1001 

Use para aumentar o aspecto colorido da imagem de video. 

Use para aumentar o aspecto monocromático da imagem de 

video. 

NOTA: O ajuste de saturação está disponivel apenas quando se 

selecione o modo predefinido Filme ou Jogo. 

Redef cor Restabelecer os ajustes de cor de seu monitor com os ajustes de 
fábrica. 
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 Tela Use Tela para ajustar a imagem.     

Usada Enzigia '-  formam d: Imagem 

Punição horizontal  Sushi» vertical 

50 

SU 

!lindu ' ' -  H  
Ciuátdupixel 50 

Fun   
Empada Resposta Norma¡ 

Redafexiblçllo 

Formato de Ajuste a proporção de imagem para Ampla 16:9, 4:3, ou 5:4. 

imagem 

P95'ça° Use ou para ajustar a imagem à esquerda ou direita. 
HOHZOHÍZBI . . . . . 

O minimo e 0 (-). 

O máximo é '100' Hi. 

Pcislçao Use ou I para ajustar a imagem para cima ou para baixo. vertical , . , . . 

O minimo e O (-). 

O máximo é '100' l+). 

NOTA: Os ajustes Posição horizontal e Posição vertical estão 

disponíveis apenas para a entrada "VGA". 

Nitidez Esta função pode fazer a imagem parecer mais nítida ou mais suave. 

Use ou para ajustar a nitidez de 'O' a '1001 

Clock de pixel Os ajustes de Fase e de Clock de pixel permitem que você ajuste seu 
monitor às suas preferências. 

Use ou para ajustar urna melhor qualidade de imagem. 

Fase Se resultados satisfatórios não forem obtidos usando 0 ajuste de Fase. 

usar o ajuste do Clock de pixel (bruto) e depois usar Fase (fino), 
novamente. 

NOTA: O Clock de pixel e os ajustes de Fase estão disponíveis apenas 
para a entrada 'VGA', 

Contraste Permite que você aumente o nivel de contraste para obter imagens 
dmân-úco mais detalhadas e nítidas. 

Use o botão para ligar ou desligar o Contraste dinâmico. 

NOTA: O Contraste dinâmico fornece um contraste maior se você 
setecionar o modo predefinido Jogo ou Filme. 
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Tempo de 
Resposta 

Permite a configuração do Tempo de Resposta para Normal ou 
Rápido. 

Redef exibição Selecionar esta opção para restaurar os ajustes de visualização 
padrão. 

Energia   Det] F 2 'IÍJJTH 
.. __ ,u 

LED do Botão 
de Energia 

Permite definir o indicador LED de energia como ligado ou desligado 
para economizar energia. 

USB Permite ativar ou desativar a função USB durante o modo de espera 
do monitor. 

NOTA: USB LIGADO/DESLIGADO em modo de espera só estará 

disponivel quando o cabo a montante USB estiver desconectado. Esta 

opção será desativada quando o cabo a montante USB for conectado. 

Redef energia Selecione esta opção para restaurar as configurações padrão de 

Energia. 

Menu  Selecionar esta opção para ajustar os ajustes do OSD, tais como. a5 

linguas do OSD, a quantidade de tempo que o menu permanece na 
tela e assim por diante. 

Ilza da Energia um 
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Opções de Idioma para ajuste da visualização de OSD para umas das 

oito idiomas (Ingtés, Espanhol, Frances, Alemão, Portugués do Brasil, 
Russo. Chinês Simplificado ou Japonês). 

Gira o OSD em 90 graus no sentido anti-horário. Você pode ajustar o 

menu de acordo com sua Rotação do láer-airor. 

Transparência Selecione esta opção para mudar a transparência do menu 

pressionando os botões e (min O r' máx 100). 

Cronômetro Permite que você ajuste o tempo pelo qual o OSD permanece ativo 
depois que você pressionar um botão no monitor. 

Use ou para ajustar o cursor em aumentos de 1 segundos, de 

5 a 60 segundos. 

Controla o acesso do usuário aos ajustes. Quando Travar é 
selecionado, nenhum ajuste do usuário é permitido. Todos os botões 
são bioqueados. 
N OTA: 

Função Desbloquear - Apenas desbloqueio por hardware (pressione 
e segure o botão ao lado do botão liga/desliga por 6 segundos). 

Função Bloquear - Bloqueio por software (através do menu na OSD) 

ou bloqueio por hardware (pressione e segure o botão a0 lado do 
botão tiga/destiga por 6 segundos). 

Redef menu Reinicializar todos os ajustes OSD nos valores de pré-ajuste de fábrica. 

 Personalizar Os usuários podem escolher um recurso dos Modos predefinidos, 
Brilho/contraste, Ajuste automático, Origem de entrada, Formato de 
imagem ou Rotação e defini-lo como urna tecla de atalho.    De" pzxuH uma.: Energia -v 

  

fubá-annual. Modnspredetínldoi 

Tecla a. Ilulhn z - Origem d: :muda 

Relnleuiinr Personalizar . 
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Outros Selecione essa opção para ajustar as configurações OSD tais como 

DDCICI, Condicionamento do LCD, etc, 

Uau da Energia 

Redefrowm l 

lnuunrconâigda Fãbrtca . 

DDCICI O DDCICI (Canal de Dados de Visualização/interface de Comando) 
permite que os parâmetros de seu monitor (brilho, equilíbrio de cor, 
etc) sejam ajustáveis através do software no seu computador. 
Você pode desativar esta função, selecionando Desabilitar. 
Habilitar esta função para uma melhor experiência do usuário e um 
ótimo desempenho de seu monitor.   um d¡ ¡nygü Mu-u-m-..u-:à-n_    üell PEXIÍH 

v' ílubibhr 

'\ "› Oeablllhr  
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Condiciona- As ajudas diminuem os casos menores de retenção de imagem. 

mento do LCD Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa pode levar 
algum tempo para funcionar. Você pode habilitar esse recurso 
selecionando Habilitar. 

'Lim da Energia "'" 

Condicionamento do LCD 83510831 

“r Exit.; -. - V bcwbitãbnr  

 
Redef outros Restabelece todas as configurações do menu Outros para os valores 

predefinidos em fábrica. 

Restaurar Reinicializar todas as configurações nos valores de pré~ajuste de 

Config. de fábrica- 
Fábrica 

g NOTA: Esse monitor tem um recurso integrado para calibrar automaticamente o brilho para compensar o envelhecimento dos LEDs. 

Mensagem de Advertência OSD 
Quando o recurso Contraste dinâmico está habilitado (nesses modos predefinidos: 
Jogo ou Filme). o ajuste manual do brilho e desabilitado. 

Deli P2X17H 
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Quando o monitor não suporta um modo de resolução em particular, você vera' a 

seguinte mensagem: 

Deíl P2X17H 

isto significa que o monitor não pode sincronizar com o sinal que está sendo recebido 
no seu computador. Veja as Especificações cio Monitor para os intervalos de frequencia 
Horizontal e Verticai dirigidos a este monitor. O modo recomendado e' 1920 x 1080. 

Voce verá a seguinte mensagem, antes que a função DDC/Ci seja desativada: 

Sell P2X17H 

Quando o monitor entra no modo de economia de energia, aparece a seguinte 
mensagem: 

Deàl P2X17H 

 
Ativa o computador e o monitor para permitir o acesso a OSD. 

Se você pressionar qualquer outro botão diferente, a seguinte mensagem aparecerá 
dependendo da entrada selecionada: 

Dell P2X17H 

% NOTA: A mensagem pode ser ligeiramente diferente dependendo do sinal de 
entrada conectado. 
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Se a entrada VGA, HDMI ou DP estão selecionadas e os cabos correspondentes não 

estão ligados, aparece uma caixa de diáíogo, como a que é mostrada abaixo. 

5a ?gm 

Sell PQXI H 

Dell ?EXLIÍ-'H 

Veja Soãução de Probiemas para mais informações. 
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Configurando a Resolução Máxima 
Para configurar a resolução Máxima para o monitor: 
No Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 8.1: 

1 Apenas para Windows® 8 e WindOws® 8.1, selecione o ladrilho Área de trabalho 
para mudar para a área de trabalho classica. 

2 Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione Resolução de Tela. 

3 Clique na Lista suspensa de Resolução de Tela e selecione 1920 x 1080. 

4 Clique em 0K. 
No Windows® 10: 

1 Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e clique em 
Configurações de Vídeo.  - 2 Clique em Configurações de video avançadas. 

3 Clique na lista suspensa de Resolução e selecione 1920 x 1080. 
4 Clique em Aplicar. 

Se não existir a opção 1920 x 1080. podera ser preciso atualizar o driver da placa de 
video. Dependendo do seu computador, complete um dos seguintes procedimentos: 
Se você possui um computador de mesa Dell ou portátil: 

o Acesse http:Ilwww.dell.com/support, digite a etiqueta de serviço e faça o 
download da versão mais recente da placa de video. 

Se você estiver usando um computador não Dell (portátil ou de mesa): 

o Vá para o site de suporte do seu computador e faça o download dos mais recentes 
drivers de gráficos. 

o Vá para o website da placa gráfica e faça o download dos mais recentes drivers 
gráficos. 
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Usando a Extensão Vertical, Articulação e inclinação 
ü NOTA: isso é aplicável para um monitor com um suporte. Quando for comprado 

qualquer outro suporte, consulte o guia de configuração do suporte 
correspondente para obter instruções. 

inclinação, Articulação 
Com o suporte fixado no monitor, você pode girar e incáinar o monitor para obter um 
ângulo de visualização mais confortável. 

5° 21° 

45° l 

g NOTA: O suporte é destacado quando o monitor é embarcado na fábrica. 

Extensão Vertical 

g NOTA: O suporte se estende verticalmente até 130 mm. As figuras abaixo mostram 
como estender o suporte verticalmente. 
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Girando o monitor 
Antes de girar o monitor, ele deverá ser estendido no sentido vertical totalmente 
(ãííxtensão vertical) e completamente inclinado para cima para evitar que ele bata no 
canto inferior do monitor. 

ü NOTA: Para usar a função de Rotação do Monitor (Vista Paisagem x Retrato) com 
seu computador Deli, você ira' precisar do driver de gráficos atualizado, que não 
esta' incluido com este monitor. Para o download do driver de gráficos, vá para 
www.dell.comlsupport e veja a seção de Download para os Drivers de Video para 
as mais recentes atualizações do driver. 

% NOTA: Quando no Modo de Visualização Paisagem. você pode ter uma diminuição 
da performance nas aplicações íntensivas de graficos (Jogos 3D, etc_). 
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Ajustando as Definições de Rotação de Visualização de 
seu Sistema 
Se você girou seu monitor, precisará completar o procedimento abaixo, para ajustar os 
Ajustes de Rotação de Visualização de seu Sistema. 

â NOTA: Se você está usando o monitor com um computador não Dell, precisará ir 
para o website do driver de gráficos ou website do fabricante de seu computador 
para informações sobre a rotação de seu sistema operativo. 

Para ajustar as Definições de Rotação de Visualização: 

1 Faça um clique direito na area de trabalho e selecione Propriedades. 
2 Selecione a etiqueta Configurações e clique em Avançado. 
3 Se você possui uma placa gráfica ATI, selecione a etiqueta Rotação e ajuste a 

rotação preferida. 

4 Se você possui uma placa gráfica nVidia. Clique na etiqueta nVidia, na Coluna 
esquerda selecione NVRotate e depois selecione a rotação preferida. 

5 Se você possui uma placa de video Intel®, selecione a guia de placas Intel, clique 
em Propriedades da placa de vídeo, selecione a guia Rotação e depois ajuste a 

rotação preferida. 

g NOTA: Se você não vê a opção de rotação ou ele não estiver funcionando 
corretamente, vá para wwwdelLcom/support e faça o download do mais recente 
driver para a sua placa grafica. 
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Solução de Problemas 

Ó ALERTA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as instruções de segurança. 

Autoteste 
Seu monitor fornece uma caracteristica de teste automático que permite você verificar 
quando seu monitor está trabalhando apropriadamente. Se o seu monitor e computador 
estão apropriadamente conectados, mas a tela do monitor continua escura, execute o 
teste automático do monitor desempenhando os seguintes passos: 

1 Desligue seu computador e monitor. 
2 Desconecte o cabo de video da parte traseira do computador. 
3 Ligue o monâtor. 

A caixa de diálogo flutuante aparecerá na tela (sobre um fundo preto) se o monitor não 
conseguir detectar um sinal de video e estiver funcionando corretamente. Enquanto 
estiver em modo de teste automático, o LED de energia continua branco. Alem disto, 
dependendo da entrada selecionada, um dos diálogos abaixo mostrados irão continuar a 

passar pela tela. 

Dell F2X17H 

Deli ?2X17H 

OU 
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oeirpàkna 

4 Esta caixa também aparecerá durante a operação normal do sistema se o cabo de 
video estiver desconectado ou danificado. 

5 Desligue seu monitor e reconecte o cabo de video: depois ligue o seu computador 
e monitor. 

Se a tela do monitor permanecer sem imagem após o procedimento anterior, verifique o 
controlador de video e o computador, porque o monitor está funcionando 
normalmente. 

Diagnóstico integrado 
O monitor tem uma ferramenta de diagnóstico integrado que ajuda a determinar se a 

anormalidade da tela que você está tendo um problema inerente do monitor ou do 
computador e da placa de vídeo. 

a NOTA: É possivel executar o diagnóstico integrado apenas quando o cabo de video 
está desconectado e o monitor está no modo de autoteste. 

Para executar o diagnóstico integrado: 
1 Certifíque-se de que a tela esteja limpa (sem particulas de poeira na superficie da 

tela). 

2 Desconecte o(s) cabols) de video da parte traseira do computador ou do monitor. 
O monitor entrara' no modo de autoteste. 

3 Pressione e segure o botão 1 no painel frontal por 5 segundos. Aparecerá uma tela 
cinza. 

4 lnspecione cuidadosamente a tela quanto a anormalidades. 
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5 Pressione o botão 1 no painel frontal novamente. A cor da tela muda para 
vermelho. 

6 inspecione a tela quanto a anormalidades. 
7 Repita os passos 5 e 6 para inspecionar a exibição em verde. azul, preto e branco e 

as telas de texto. 

O teste estará concluido quando aparecer a tela de texto. Para sair, pressione o botão 1 
novamente. 

Se voce não detectar nenhuma anormatidade na tela depois de usar a ferramenta de 
diagnóstico integrada. significa que o monitor está funcionando normalmente. Verifique 
a placa de vídeo e o computador. 

Problemas comuns 
A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns que o monitor 
pode apresentar e as possiveis soluções. 

Possíveis Soluções Sintomas O que você 
Comuns passou 

Sem Video/LED Sem imagem 
de Energia 
desligado 

o certifique-se de que o cabo de video ligado ao monitor e 

ao computador esteja devidamente conectados e firmes. 

Verifique se a tomada elétrica está funcionando 
corretamente usando qualquer equipamento elétrico. 

certifique-se de que o botão liga/desliga esteja totalmente 
pressionado. 

Certifique-se que a fonte de entrada correta esteja 
selecionada através cio menu (Jrigem diz-centrada. 

Sem Video/LED Sem imagem ou 
de Energia sem brilho 
ligado 

o Aumente os controles de brilho e contraste através do OSD. 

Desempenhe a verificação de teste automático do monitor. 
Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de 
vídeo. 

Execute o diagnóstico integrado. 
Certifique-se que a fonte de entrada correta esteja 
selecionada através do menu Origem de entrada. 

Foco Ruim A imagem está 
vaga, borrada ou 
com fantasmas 

Realize o Ajuste automático através do OSD. 

Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do 
OSD, 

Elimine os cabos de extensão de video. 

Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 

Mudar a resolução de vídeo para a proporção de aspecto 
correto. 
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Vídeo Oscilante¡ Imagem com o Realize o Ajuste automático atraves do OSD. 
Jittery Ondas OU - Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do 

movimentos 05o_ 

“n05 o Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 

- Verifique os fatores ambientais. 

- Coloque e teste o monitor em outro local. 

Faltando Pixels Tela LCD corn - Ciclo Liga/Desliga. 

manchas o Pixel permanentemente Desligado é um defeito natural que 
ocorre na tecnologia de LCD› 

- Para obter mais informações sobre a Potitíca de Pixels e 

Qualidade do Monitor, consulte o site de Suporte da Dell 

em: httpz/lwwwnelLcomlsupportlmonitors. 
Pixels presos Tela LCD com n Ciclo Liga/Desliga. 

manchas claras o Pixel permanentemente desligado e' um defeito natural que 
ocorre na tecnologia de LCD. 

n Para obter mais informações sobre a Politica de Pixels e 

Qualidade do Monitor, consulte o site de Suporte da Dell 

em: httpdlwwwnelLcomlsupportlmonitors. 
Problemas no 
Brilho 

Imagem muito 
escura ou muito 
clara 

- Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 

n Realize o Ajuste automático através do OSD. 

- Ajuste os controles de brilho e contraste através do OS D. 

Distorção 
Geométrica 

A imagem não 
está centralizada 
corretamente 

- Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 

n Realize o Ajuste automático através do OSD. 

- Ajuste a posição horizontal e vertical, atraves do OSD. 

NOTA: Ao usar HDMI/DisplayPort, os ajustes de 
posicionamento não estão disponiveis. 

Linhas 

Horizontais/ 
Verticais 

A tela possuí 
uma ou mais 
linhas 

- Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 

- Realize o Ajuste automático através do OSD. 

- Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do 
OSD. 

e Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e 

verifique se estas linhas também aparecem no modo de 
autoteste. 

- Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de 
vídeo. 

o Execute o diagnostico integrado. 
NOTA: Ao usar a entrada HDMi/DisplayPort. os ajustes de 

Clock de pixel e Fase não estão disponiveis. 
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Problemas de A tela está Redefina o monitor para a5 configurações de fábrica. 
SÍTTCTOHÍSmO embarãihãda OU o Realize o Ajuste automático através do OSD. 

aparece torta o Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do 
OSD. 

o Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e 

verifique se a tela embaralhada também aparece no modo 
de autoteste. 

o Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de 
video. 

- Reinicie o computador no modo seguro. 

Assuntos Sinais visíveis de o Não desempenhe qualquer passo de resolução de 
Relacionados à fumaça ou problemas. 
Segurança faiscas - Entre em contato com a Dell imediatamente. 

Problemas Mau o Certifique-se de que 0 Cabo de video ligado ao monitor e 

lntermitentes funcionamento ao computador esteja devidamente conectados e firmes. 

em ligar/desligar o Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 
° m°“¡¡°" - Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e 

verifique se o problema intermitente também aparece no 
modo de autoteste. 

Faltando Cores Está faltando o Desernpenhe a verificação de teste automático do monitor. 
Cores na o certifique-se de que o cabo de video ligado ao monitor e 
imagem ao computador esteja devidamente conectados e firmes. 

Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de 
video. 

Cor Errada A cor da imagem 
não é boa 

Altere as configurações dos Modos Predefinidos no menu 
OSD Cor dependendo do aplicativo. 
Ajuste o valor RlG/B em Cor Personalizada no menu OSD 
Cor. 

Execute o diagnostico integrado. 

Retenção de 
uma imagem 
estática no 
monitor por um 

longo periodo 

Sombra fraca da 

imagem estática 
exibida aparece 
na tela 

Use o recurso de Gerenciamento de energia para desligar o 
monitor sempre que não for usado (para mais informações, 
consulte ivioóos de Gerenciamento de Énergia). 

Ou então, use um protetor de tela de imagem dinâmica. 

Solução de Problemas | 57 



Problemas especificos do produto 

Sintomas O que você Possíveis Soluções 
específicos passou 

A imagem da A imagem esta' o Verifique a configuração de Formato de imagem no menu 
tela está muito centralizada na Tela OSD. 

Pequena tela. mas não o Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 
preenche a área 
de visualização 
inteira 

Não pode OSD não aparece - Desligue o monitor e desconecte o cabo de alimentação e, 

ajustar o na tela em seguida, volte a conectar o cabo e a ligar o monitor. 
monitor com 
os botões do 

o Verifique se o menu OSD está travado. Caso sim, pressione 

e segure o botão de energia acima por 6 segundos para 
painel frontôl travar. Consulte Travas. 

Sem sinal de Sem imagem, o o Verifique a origem do sinal. Certifíque-se de que o 

entrada ao LED fica branco computador não esteja no modo de economia de energia 
pressionar os movendo o mouse ou pressionando qualquer tecla no 
controles do teclado_ 

usuário o Verifique se o cabo de sinal está Conectado devidamente. 
Se for necessário, reconecte o cabo de sinal. 

- Reinicie o computador ou o reprodutor de video. 

A imagem não 
preenche a tela 

A imagem não 

preenche a altura 

ou a largura da 
tela 

o Devido a diferentes formatos de vídeo (proporção) de 

DVDs, o monitor pode exibir em tela cheia. 

- Execute o diagnóstico integrado. 

NOTA: Ao escolher o modo HDMI/DP, a função Ajuste automático não está disponivel. 
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Problemas Específicos do Barramento Serial Universal 
(USB) 

devagar ou não 
estão 

Sintomas O que você Possíveis Soluções 
específicos passou 

A interface USB Os periféricos o Verifique se o seu monitor esta' Ligado. 

não está USB não estão - Reconecte o cabo a montante em seu computador. 
fumbnímdo fundonmdo o Reconecte os periféricos USB (conector a jusante). 

' 0 Desligue e reiigue o monitor. 
o Reínicialíze o computador. 
o Alguns aparelhos USB como HDD portáteis externos 

necessitam de maior corrente elétrica; conecte o aparelho 

diretamente ao sistema do computador. 

A interface Os periféricos do o Verifique se o seu computador e' compativel com USB 3.0. 

USB 3.0 Supet- USB 3D Super- - Alguns computadores possuem ambas as portas USB 3.0, 
speed está speed estão USB 2.0 e USB 1.1. Certifique-se que a porta USB correta e 
lenta funcionando utilizada_ 

Reconecte o cabo a montante em seu computador. 
Reconecte os periféricos USB (conector ajusante). 

funcionando o Reinicialize o computador. 

Os perifericos Periféricos USB o Aumente a distância entre os periféricos USB 3.0 e o 
USB sem fio sem fio receptor USB sem fio. 
param de respcmdemílü o Posicione seu receptor USB sem fio o mais proximo 
funcionar lentamente ou possivel dos periféricos USB sem fio. 
QUÔVTÚO um f““C¡°“a”d° - Use um cabo extensor USB para posicionar o receptor USB 

*INSPOSÍÚVO aperlôs COBfOVmQ sem fio o mais distante possivel da porta USB 3.0. 
USB 3.0 é a distância entre 
conectado eles e seus 

receptores 
diminui 
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Apêndice 

ALERTA: Instruções de segurança 

A ALERTA: O uso de controles, ajustes ou procedimentos não especificados neste documento pode resultar em choque elétrico e outros riscos de natureza 
mecânica e elétrica. 

Para obter informações sobre instruções de segurança, consulte informações de 
Segurança, Ambientais e Reguladoras (SERE). 

Avisos da FCC (somente Estados Unidos) 
Para o Aviso FCC e outras informações reguladoras, consulte o website de conformidade 
reguladora localizado em wwwdellcom r ulat r m li n 

Entre em contato com a Dell 
Nos E.U.A.: SOO-WWW-DELL (800-999-3355). 

g NOTA: Se não tiver conexão com a Internet, poderá encontrar informação sobre 
como entrar em contato a Dell na fatura, na embalagem do produto, no recibo de 
compra ou no catálogo de produtos Deãã. 

A Dell dispõe de vários serviços de assistência técnica tanto online como por telefone. 
A disponibilidade destes varia conforme o pais e o produto e alguns serviços podem 
não estar disponiveis na sua área. 

o Assistência tecnica on-line - mvwoellcorn/support/monitors 
o Contato com a Dell - wwwdeltcom/contactdell 
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ÓGSDSLÍÍÊCIS de erriergérrxja    os' ícrisnonfofiidaciia iraríai¡   - Fítrijrjucâc- pricxiigària para exçreedrr imàdadeas para _i:;roE' 

::J-*crs :G $.“.='f!_í.":'9f'I-¡7C*É 

  
Resposta no mesmo diaiserviço no local em 4 horas após o diagnóstico remoto.  você* 

' *erriras 'la  ;Jara c-peraaçôiec corre prazci arr-ertaczice ou furiÇL 

'no rriesrrics rjãa é a ogíiçãca i<;\,.¡,ã Fiori-s; a ÉOÊLJKÇÊC) ele gjircii). 

.eiE p-ocie ir ao 11H51  cr.. " orais: ;nara ajzrrjar a resoive¡ 

     
- Pe-;zas e :iam de oii-ra ric- local em cia-atuo cru' oito horas 

 Deli fryneee, Dor  
do  ProSurapcjrt, 

o melhor ssiirpcvrizr: que _ia 

reeeoerrros de cri;alczi.ier 

fabricante de hardmrare. 

'Termas etruir ãlíTi-ÍBHÉCJS '" 

 
 

em UJJCÍK) o paris  .rurais 

::lo que de cruaicruei oL-ilra 

'FFiSITCÍEá ~- e s;e:'r=.r3re› 

ceriçrerrrzos.: o  
precisairnc-s, querido 
precisamos. rxíão da para 

ciarrioarar e suporte E3 i 

corri o de»  
emisresa, praia a  
ãodos cas outros de longe." 

-v Gerente de TI 
Intelligence Community 

   :iitixriüêà cjutresi  SLJDEÍÉI 

“Querido tive 'uma dus-lda 

sobre czoriiigirreçááo.  
com o Dell Pro-Support 

pelo telefone e o tecnico 
entrou r. rzossca  
remotamente: r.;- ctorriçgil: 

o problema  rapidez. No 
Caso dos nossos aplicativos 

e dados de rriassào rzzri::  
ctonâ'  nessas urueíades: 

de armazertarrierato, 

precisamos iaocl r corizar 

corri uma TESIJÊLIEYU” 3 

rapida oezra os pro 
que possam &zu- . q" 

 
   

- Josh Merlin 
Administrador de rede, 

Aiibris 
Abril de 2009 



Opções de proteção  eciione “um .ias vériiós isr-znnçrgs que ajudam  prcateàgesr 353143 dadcns 

e ativos giobais.             

 C É :T1 “F7 ?fi ES    segurança pêara 5ei..=::- mm-'C ^  areia de repare-E'.- rim SLllC)E'>'=iÍ“-.iÍÇI(.)-'3É2 r 

danificiacíos; e ao servir» esstendiciçw pá'  
= Proteção contra danos a-cicíenísais. A D 

'nificzacicaáa âCsí. ;ritalrric-t-ritr:: c  
' '_.i :nsrões eiétrlcas.” 

- Serviço estendido de bateria. '  no terceiro an.) apos a ÊQJ' 

;ii-ri meet-cido SÊÇÀLIIC para  *i 

Proteção de dados. Pau.. 
eguarjas .BÉE 

ando cam o 

mrrpleiarriiznie rem '~ 

   
   (Ei: ciieerileei; CCJ-rn iviarriiiençz' 

::a reiaiíaartn iate 413% E 

:neves :grobiemas cio ' Marllenha SEU ÚÊSCO ?ÍQWO 
cz-;mideraciea , i' ' 

ürr1ilãíjâ(jx 

- Recuperação de dados de disco rígido. ;ajuda a recuperar dados ÊrnpC-?Êanlfâ erra :as: 
de falha, 

com base em uma amam _Inema da Deusobre - DeStFl-JIÇÉÍCJ certificada de dades. No f' 5K) de tralha no c erigâíif),  Dell r:- _ _ 

o número medio de problemas reiaiados pelos Corrapêe: rriente o Cor-leilão cfc dlS-'ÍG girl-o, .fornecer 'ertlnceçao cia evc** *eo - 'e  
Clientes duram D Periodo de garamia- e ciescartar o dama:: :ig . 'carma - egura isso ;node . judia-io a   r., 

de Qonfcmzicace com segurança. 

  qijii' i-c/ce rem-wa o itcntrole Seis-ri_ . .. .. . - " 
l _ 

:e ser.; ciasazto rigido encgiiarstiz)  far 412:'      clic-ante:: que não 
'- _ &Jsuerri  Serviço.” 

       
  _m 

u. 1..   
Opções proativas 
Os serviços de suporte devem ser irzuito mais elo que um simples conserto. 
Trata-se de evitar pirobiernas para ogue se possam prever; identificar' e corrigir 
problemas antes que e  ocorram.     'e a rerzduzãr' o iempl) de iria idaciia não plãñêãjõüíl) e a citimã" 

e: pregramadss, QEFEIWCÍaEÉÉGDÊO de patches ciãimiz; l 

Manutenção proativa. AJ' 

a estabilidade com err-ali*  .relatórios detalhado: .. 

   
- Identifique  resolva possiveis problemas; de forma proativa 

›- Realização e revisão .da :Avaliação com »você 

:lies ai:: BIEÍJS Fri  Dani ;ransforrncvu o e'  
?E0550 suporte ?tec  
.Iv-tea era necessario muiio 
riaararçc:  '-. resoãver os 
::iclslrízlnzas e, em remediar 

  Cantão cias aiunzlizzàções e retomar. . çiíiees aeiêcáveiã rrzais    
   

›> &apart; seleczzionecr: gazeta:: cliente ::om agendamento disponivel 24 hora:: ocir 
ex-uávairaor, ClOiS dias; para por semana 

ires, A Dell cuida Opções de consultoria remota. Projetar-tias para Surg-ly* 

disso em 20 minutos n 

  :Cilij-Çõie”     
   u 'ir  "-x-': 

nara a minha e=quãaee ., ,.   ' _' _ _ '.30 c' " . ,- 

'^ ' - '- = ' iecnoicvgia :ie .aimageriarnenizj e reparo de 'JiTi.I5,-'S;]y'u"-J3i'e. 

muito rriais proativa." 

 
- Suporte abrangente 

x"?     ' “Y ;sr à; à¡ ' ,,_ . , . . -. "' per-ne “A d” “CSLÊ-Luzcn Inszaiçgvuac. crarifir" un. o e Consul. 

- L7 - › '-105 gerenciamento de sl' n-ias, back o, recaiperaçao  areal-mimar* 

" sirrnazenarrienlo e  de -Jír-.is/spyxvare 
  / L  é! A precifaaaçãc) e reaILqa-'Ja pitar ¡rlcidente ou por meio .de contrato arraial 

›.~ Suporte pelo ielezxfon:: cru via internet _cine-agendado üisnonivei 

- Assistencia conveniente especializada 

» Clonsultoria regmota sobre. tópicos que abrangaem desde backup consolidado de 

viam-rare ate migra( para Siji., 

7-› Estão disoonalieis serviços Lie instala 
do SQL  a inapãgirfreçãci do pa-;ot 

  



"É 

(Éorrtraito empresariaal  ;UHF  de Ti mais Complexos, o (Zontrato errrpresarial 
inclui 'um 'orolãssiorial de TI sénior_ a realização de lzesttes de desempenho. 

t: 

..J 

 earisáj:;ir'ric2r“ir< proatixrr) e geeraçtàc) de relatórios ;Jersonalizeicíos :Daria ajuda-lo 
a rnaxirriizar r* desempenho e o tempo de atividade 

o Recurso "Acesso"  *HEGF Certã  » ÊCQàÉ-C) a um   pela líâl_ rjcrsrqrwado para (ÊlFeCíÉUrÉCIf 

o do suporte e de eficiencia operacional 

. iria-E 

eai-ros de ialariejament  
V- dàstrvp   

o Avaliação do aâárbiente e plano de suporte     
r ivráxwirhize o ter” :po rflr-_z atividade: com ignwa axraiiaçàão das ;os 

4 r: 'a  todo'  ezrririrresa 

.Tíibàiílü EDIT¡ HDFÊTFÉCJEBFYWGFKKÍJ [JE &Ífrlàii  
Opções especieilizacías de serviço no local:   »Colina a rrielrior opção para aurric-:ntar o gerenciarrzerrito de Tt diario ou 
constrltar espiedalistas técnicos durante projetos importantes_ 

'Tê no ão -rigerihaairc- 

co no tocar e Ser-viço de     
 pode otra-rear::-  sermos no local, É;  rericãamzeatâo  peças -  i 

 
a Suporte no local ESDECEÍÍLÍO às suas necessidades. Acelere  ie' 

rarcí-ZT-lerrñzas 

;oroblerzms L 

Éíiçíif) e evite a ::c-loção de 

., tele-torre: com um Erwgc-:nhesrc: cre servrçcns rio to :al da [Íteâl para solucionar' 
nardvaare, fazer reparos e: relatar tarefas í.? crf-etnia -xesrira d», .acordo com o ;J-ãísf 

   
. Solução rapida de problemas.    a  ?ra @nz/iara um  ' o altamente qualificado 

para .o!"=':'recei' o di  'ltÓSÍJCZC e: a sminçào de probleerrras no ãocai. Alem dãsso. 'você ?node 

damn-air o tr-rripo di: .. »espectro de praças com o Senra-oo Cir: @Ctrclífiããlrleriífj  ;íie-Çõs no 
âocaê wre c. :Í ' ' 

    
- Aumento de equine. ÂPIÊETEOIE o gerenciamento oo strracarte ::c-rn um Profiss-orisal de TF 

serwâor dedicado da  para trabalhar no local, fornecendo um ponto  contato único 

cara gerenciar os incidente m 

Êersursos de suporte remoto pará arrays Dell PCJxA/erlidge e PowerVauit 
seâecionados com o Dell F>roactive Systems Ivlanagemerit  ex* erierzeü   mais eficiente e personalizada  
       

' '" m  * rt e um aplicativo base-zada; na 'Web  or-,errrfl ~ - 

. rzfraestrutizra = ,- ar” amam-Matra  de servicrrgr-ees cia Dell. ici= 

a pro-ativa. falhas :Je hardware  monrora c: sta-tras  garantia por .trirsão de Llfñã 

allzaição de portal segura  seu arribãerwte de Tá. (às novos rectursos de suporte rrerrioto 

. o dsáponí-.rers sem cusão adlcrozzal. 

    
 “eczricslorgia ÇcL-rrr a asslstencraa ezspc-:c: ialrzacia do supor tecnico oa 

ici::- a pagaria cielãrzom/proarztive: e v- ' ' 'ando “Comece” agora mri-smo". 

a well Cçêldíà  rodo, uma opção de irr:.-.al›ar;ã=:› rerrrota mediante-s taxa tarüíberri 

esrá oasporrr-:eã peêos Serviços de Consultoria remota. 

  
 Seaiba rrrais sobre a ,mais nova tecnrgêogia de sizportre reemoto da " L-rri wwviadiaââ cromíproaarítive 

 

"Foz. irrieriruràv-.rszí a  irripcurluzãrictãzi cio :sirpor 

que receber - " da 

Dei": com o rii:›s›:~o 'ÍÍC›HÍI:EJÍ=U 

erripresaiiaiê do F*roSilr>pc>rt. 

Flex.; rjeeísigrierrvrrr": LMTt 

@ãrjifisas ¡rÍãi de r .' 

dedicada CÍÍÀÊ. alan¡ 

:ir atericíer as 'iossass 

solicitações; ::zero " 
trabalhem-a  morzíc; 

proawo para deter  
problemas  'rriesrrto 
que  Cornarldcs soubesse 

 
   

da existencia deles." 
_m 
'\_. 
      supe ior err: 

um departamento (leis 

Forças Armadas ::los 
Estados; líriicios 



Quais são as melhores opções para você? 
Persoriaêize sua experiencia de suporte com base nos fatores críticos que definem seu ambiente de Ti: 
velocidade de resposta, proteção e suporte proativo ou uma combinação dos tres. As opções de 
serviços do Dell ProSupport foram criadas para atender às necessidades especificas associadas ao seu 
ambiente exciusivo. 

i Deii ProSupport 

 

Crie o mocíeio de suporte certo para a sua organização.   ascàiçig UMA vELocmAoE 
os RESPOSTA 

Você precisa da opção Missão critica ou de resposta rio 
mesmo dia    1 

O Deli Prosupisort oferece o Serviço rio Loca¡ no Próximo 
Dia Utii apos o diagnostico remoto?-    

ESCOLHA AS OPÇÕES 'os 
SUPORTE QUE ATENDAM 
ÀS SUAS NECESSIDADES 

Votzé precisa do suporte remoto com 

Gerenciamento proativo do sistema 

  Você precisa da Proteção de dados  dê 38d?? fit?  Úesirijiçiiís ceriirit 

' . Fâã-“FÉV-Fa 59W¡ CF7_.'.¡9¡Ci"3._: - . ' '   você precisa da opção Manutenção 

protetora 

Você precisa de Serviços de consuitoria 
remota ou consultar especialistas técnicos 

3°- ef-íeugiànõ 'ci-e' v. 

“y ÍEér_ :torriàis 

Você precisa da opção Contrato empresarial  Í Pianeiaâieneto éstrai ' ' ' ' 

-r Fiesàatrférios-oer   
Você bode seiecionar um dos vários - . i3rcfiássoragsl de Yâsériior .rio iocçei 

Serviços especializados no local  jpggregsggq-¡aigg T; miggcagi I ' 

,e u -riço dfàogere 
“Lie pe ' 



Serviço basico de hardware da Deii 

Oferece serviços de repearo  substituição Cie “narciv-..rzireà ccmforrne rieceessaàriczi 

'gasízzts da Em! seja um c' " 

 

Suporte tecnico para hardware o e 

Suporte no horário comercial 0 ° 
Solicitação de peças on-iine o e 

Resposta no local e peças no próximo dia útil' e e 

Serviços de devolução para reparo" ° a 

Suporte cooperativo/para software e 

Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana 0 

Serviços de resposta no local, de peças no mesmo dia e de missão critica ° 

Opções especializadas no local ° 
Opções de proteção de dados e ativos e 

Opções de serviço de consultoria o 

e manutenção proativa 
Prestação de suporte otimizado via parceiro¡ ° 
colaboração da Dell 
Recursos de suporte remoto com Dell Proactive o 

Systems Management 
' tramita-are ruã-.t- rnciui Lam recanto no  ::fars- :ttrlñstittiãr peças :âesigrodas como ¡DbÍÍQÊÉÊCÍPÕÍ-Íteâgr?    l e gzrotlutc. Entre em wratato com o seu regzreüentarere de 



  :oa-s 30h,"? @unas ofertas de rserunço_ arms: em contato com 
:e «ieãí czoínrservac   .c. 

Aplicatlvos Processo corporativo Consultoria Infraestrutura Suporte 

75:05 reset 'uãáúü  

COHÊãÕÍÍÍÓaCÍNEi de 
mix/el mLandãa 

Na Dean, 1<:-xra'rr1<><= . ssujçuzvrítee 

a ser." 

     Ci . 'Til . 

2005 e 253    a reduzir os Lncêr' _ 

técnico:   1 < r 

o terrmzsc; :- e 'EHâE:t“í'-.-"ídáídí? 

em até 'Çllâãíí 

   
- Centros de co .negado 

gíobais e Cearetrzaaís 

as a -ecmêueteas no 
!YIEJHGO trair?) 

 

Services 



ENVIO DOCUMENTOS PREGÃO ELETRONICO 03/2017 

ldel 

Assunto: ENVIO DOCUMENTOS PREGÃO ELETRONICO 03/2017 

De: "Deise Oliveira" <Iicitacau@cpetecnologiacom.br> 

Data: 17/05/2017 14:15 

Pam: <Ii::1tacoes“@saaepiumh¡.com.br> 

Prezada Pregueíra Jaquelme, boa tarde! 

conforme snliciladu nu chat da pregão em referência, enviamos a * 

Atenciosamente, 

Deise Oliveíra 

 
.. CPE Temnlngla 

V' 'BOBBBOUBBA6A59B3948ADTOCGF1?MFFWGTS7DB404CBGB2^pingpsh_M|siza_cislr.p¡ g 

  
  

 

original via Correias na data de 16/05/2017, segue em anexo a retorno dos Correios referente a postagem. 

Visuafnãçf* 

 DVI? 150065953 
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A CDERCIAL   
_ _ ,Distribuição e Lícãzaçãçezês- - 

DADOS DAS EMPRESAS ' " ' - " -- 

Razão Socialll do Licitante: Comercial Soares 8. Mota Ltda 
CNPJ: 08.648.188/0001-90 lnsc. Estadual: 001.038.475.00-95 

' Endereço: Rua Caviúna, 200. Alto Boa Vista 
Cidade: Patos de Minas Estado: Minas Gerais 

PABX: (34)3825-6532 e-mail: adm@soaresmota.com.br 

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS: 

Banco: Brasil Agência: 4669-8 Conta: 5648-0 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO E DEMAIS ATOS: 

Nome: Murilo Soares Mota 

' ' Cargo na Empresa: Administradqr 
identidade: MG-14.042.922 Orgão expedidor: SSP/MG 

"Estado Civil: Casado Nacionalidade: Brasileiro 
- :CPF: 082.090.676-05 e-mail: adm@soaresmota.com.hr 

Domiciliado: Rua Jair Dumont, 90, Jardim Panorâmico 

(Í,\'P_|; 031,343_ 5 3s.~'000;-9Q_ Rua: (Jmiúnm 200. Alto Brun Vista_ Patos dc Minas.- MU. CEP:38703-791 

PABX: ¡3433825-0532 

 



 
  

SERVICO AUTUNOMQ DE .a üUA E ESGOTO Di: PIUMHI-.xiü PREGÃO ELETRONICO N" oarzriir PROCESSO L ICITATORIO N” lã-IIJIIIT_ 

Óód _PTDduIO l LJiiid. 
vu: UN¡ VLR TOTAL_ .' 

994590 __ . . 

D 
um 

Impressora :na de Tinta Térmico, Flmler Ai. ' _ 

Funções: Imprimir Eapeeiiicaçõe: cc irelneidadetTempu de impressão de imagem 
colorida ISO NS (ótima, màzriro papel azetiriadn A1): 16,3 rriinutusjpágina 
Tempo da¡ impressãa de imagem :oiurida iso Ns :narmai métrico papll acetinado A1): 9,3 
mlriulosfpágina Tempo u; impiessãa de irriagum :nlnrida 15o N5 (rascunho, papel caated M): !U3 

minuinsfpiqina Tempo de impresa-in de imagem colorida ISO NS (normal métrica papel :naun A1); 4,1 
minuinsjpágma Tempo d¡ impressàl! de desenhos lineares (emnamnde, A¡ papai comum): 70 
»guiadas/página i de trupe-asian de desenhos lineares (ecünomnde, ai ;ii-uai comum): 4o 

impressões a1 nar hora 
Memória, padrão: 256 MB 
Especiricaçõea técnicas Qualidade de «MPWSSEU (MWM) Cor: Até 1200 r 
iznn ou¡ niimizados Preta e branco: Até 120a ii ::ou dpi otimizaaos de 600 x 500 dpi de entrada o 

otimizada para panel fotográfico seiecianadn 
Tecnologia ce impressão: Jaio de Tinta Térmico Número de cartuzhus da 

impressão: . - ., 

a icianc, magenia. amareio, preto) 'Ham de until: enseada em lima 
(c, M, Y) baseado em pigmentos (K) Precisão a: lima: mw. Densidade 
Óptica maia"? (preta) 8 - L' min/LW D (Cem mídia Fotográfica 
brilhante de secagem instantânea HP Premium e tintas HP originais.) Manuseio oe DaDei Manuseio dl 
impressões acabada: alimentação de raio; :artaüor autarriatieo. Tipos di: midia suportados: Papeis 
:Umuns e revestiqos (comum, revestida, revesiidu d¡ gramatura aire, recicladv. simples. branco 
brilhante), papéis técnica¡ (papel vegetal, vellum), flimo (iransoarinte, fusca), uapei lotográfico 
(azeiiriado, brilhante, semibrilhanm, premium. poiinmuiieno), u (adesiva, prapiieriu) 
Gramaiuras da midia, reccirricndada: 50 a 280 91m? (rula/alimentação manualjgõü a 220 gim¡ 
(nannqa de entrada) 
Furmatns padrãn dos auportas (raios métricas): Larguras de 210 a E10 mmnoins :ie 279 a 610 mm _ 

Tamanhos de midia, personalizados: Bandeja de entrada: 210 K 279 l 330 ii 482 mmgalimeritaçãu 

manual: 330 'K 452 i 510 11597 mrruroia: 279 a SID mm 
Diâmetro externo da ruin: 100 mm Espessura da riiidia. M# 11,5 rnilímeiros 
Conectividade, padrão: Fast Ethernet (iDDBase-Uuertificado para USB 2.0 de am 
velocidacmwrFi Eficiência ou unergia: uuaiincaou pala ENERGY STARQ Garantia: 
Garantia limitada de i arm para o hardware Conteúdu da caixa: impressora A:: sabem¡ 
de impresa! riachos de tlnia introdutória:: eixo; guia de referência rapina¡ pôster de configuraçao: 

¡oirware da Ini aiizafi-"F :aba de ' 

 
. Softwareintluido: Cd com drivers para windows 7, 8 a i0. 

MARCA 

HP ' 

MODELO 
Tizo.. '    

  

_ 004357  UNI 
D. 

' License ~i› essentiai maintenance 
.. . - . 

Licença de uso backup exeç server ed win 1 server Onpremise ' 
standard' . = '- * 7- 7- ' ,_ 1  VERITAS _ _ 13670-&10032 . 

'r- .. 

0041,95 '  UNI 
D4 . 

"' ' r " '  
Licenças de uso Officestandard 2016 SNGL OLP PT__BR› MICROSOFT 021-[0554   as .ui-iiiriii '   

qúaass' 
UNI 

D, 

Licenças de uso Windows 3.1 PRO SNGL DLP Com opção de downgrade 
para o Win 7 FLBR. ' 

MICROSOFT FQC-OQ-HS R5 I 055.0!) RS C-,Eiiljjkü- ' ' '-  
004355 UNI 

D. 

Licenças de USO WÍHSWCAI. 2012 SNGI. DLP NL DVCCAL R18~U42?7 MIÉRDSÕFT RIS-Oãiêl . RSPJiiJII) _ iisàgiciiiou n, . 



.L4 i 

Rack !achado padrao 19" corri Bcümrri de largura. 240 de aitura e profundidade de iuüumm; 
004153' Oi Pç, Each LIDERCON ESPECLAL ;eu HS size-mn . 

' V Fornecer todos as acessãrins necessários para plena utlilzasão do rack; " N - - ' ' - Í ' ' ' 

- . Deve ser fornecido na ;ar preta: ' 

'- ~ - . i " ' ' ' r Deve atender as ¡spaziñcaçõls ANSI/EM RS-Slüvü. _IECZ9T-JIDINQIGQ4 partes l 1 7; _ , _ _ _ _ 

i O equipamento deve ser totalmente orrsmoritavel para laciiitar a montagem e o transporte¡ - ~ ' -_ - - , - " ' - 4 _ ' . . _ 

A estrutura deve ser em aço 5AE1010]1020 de 2 mm; ' . _ -_ . , . V 

Deve possuir porta frontal arri aço SAE 1010/1020 :m1,: mrri, :nm ;erruragâes hexagonats (tipo ' ' ' . " ' . ' - .- ' ' ' ' ' 

eulmeia), :ari-i índice de venuiaçào sunerior a 71%,' ' ._ 

Deve possuir porta ou tampa traseira em aço SAE 1010/1020 de L2 irimi mm verfuracñe¡ Hexancnais i , - ' . , ' À _ . 

(tipo cqtmeia), tum liiiiiu de ventilação superior a 71%; ' - .. _ * - - _' 
as portas devem possuir rechaduras escamoteáuei¡ cam aistema automátizo de destravar ' _' 4' ; . _ 

_ ¡ _- _ _ _ Deve sar fornecido :um tampas laterais ilsas em aço SAE 101011020 ae 1,1 mm. removíveis através :ie - ' - -  ' _ 

' " ' ' ' ' ' recria: rápiiios. :um caça: para (alocação de fechadura¡ .' 7 ' 
D tem :leve estar preparado para instalaçao da kit de ventiladores, tipo bandeja: _ , ' \ 

Deve possuir planos da montagem frontal e traseiro. g-Hvõnizãdns. antieslehtna u numerada? de 1 a , ' ' _ . x ' 

24H¡ . _ . . __ ., _ _ . _ 

Deve possuir 2 guias de cabos verticais em aço SAE 1010/1021¡ a 1.0 mm. W111 anéis Interno! Em - 

.zimoolászieu de alta impacto, nas dimensões da 44H x 95 mm ii 1D mm (i1 x L x P), Serido nxadas na - 
parta frontal do Rack; _ ' . k 

_ o teto e a nas: do Razi: devem ter abertura para entrada e saida ae canas. e tampas removíveis; _ _ e ' e'  , - . 

-f - A estrutura do Rack deva possuir terminais o: aterramento; - '  
Deve ser fornecido com pés nlveladnres e rodízios, sendo 01 cum travas e 02 sem travas; Dove ter grau 
de proteção !P 2D; _ _ 

o Rack aeva possuir pintura micro 2015!¡ na IN :reta RAL eum; ' - _ 

ACESSORIOS _ . . _ 

Par de guias vemcais ae 241.' compativel com o rack aignonibihzadb¡ - ' _ _-- N - ' ' 

Ki: ce ventilação cum rio minima rlz (nois) ventiladores com ruido ntàxlino de somam. Tomada ' ' ' , ,. 

qu. ¡umi- u-..igçigi- no ;gui-aa da mim¡ NBR 14135. Terisae de trabalho: Bivolt: Kit ::im so porcas 

gaiolas utitiaadas para nxaçâu de equipamentos aus planos da raeit com bros de 91:9 mm; 
Gaioia em :eu saeior biizrnmatizaoo «e porta HS em aço Sâilütoftüzü bzzromatlzadn: Parafuso Dhilins 

_ nrqueiadn M5 x15 mm com duas arrtelaa sendo uma lixa a outra se izreseioi TIFD de :Wen: _ . _ ' 

'- - = redonda tipo panel¡ com base chata. Possuir fenda do tipo Philips na parafuso; ' _ , 

02 (duas) PDU: :em o mínimo de 12 (doze) conectores de Entrada tino NE¡ 1.4135. Corrente :UFGFÍÕGBI ' ' _ 

_ 16a. Tensão ae trabalho: ENGKF ' › ' 

7- _ . 7 ' ' tNsTnLnicÃo 
O lumncednr e resoonsivei peia ntontagem do rael: ria¡ instalações do SME de PIUMH]'MG-' 

  

 

  
 

 

 

 



 

   
Nobreak . 

mapamjademie Potência de Saida: 825 Watts [1500 'JA ... . . 

- Potência Máxima configurável: 525 Watts ,I' 15GB VA 
-Tensão nominal de saída: 115V 

'a ern carga total: 92.0% 

-Freqüéncia de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60H: +.u'- 3 Hz 

-Famr de Crista: 0,125E94444444444 
-Tüpülogiaz Line interactive 
a Tipu de Forma ria Onda: Senoldal aproximada 

 
. - Conexões de Saida: (S) _NBR 14136 (Bateria de iteserva).  -Eficiência com Meia Carga: 93.0% 

- Tensão nominal de entrada: 115V. 22m: 
' «Frequência de entrada: eo H1 

 
-Tipu de Conexão de Entrada: NBR 14135 
- Comprimento do Cabo: t, a3 metros _ r . 

-Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 95'- 1-10/ 185 -__ 

260V ' 

-Cnrrante Máxima de Entrada: 125_ ' - . _ 

o Tipo ae bateria: Bateria selada Churnbo-Acido ÍWrE de manutenção, a prova de ' 

vasamento - ' ' 

-Tampo de recarga tipico; 12 hora(s) * - ' 
-Cariucno de substituição de bateria: 24008 
- Quantidade de RBC": 2 ' 

c Eficiência no Funcionamento da “ › 

o Bateria: 80.00% Comunicação B: Gerenciamento 
_ -Painel de controle: Display de LED status com Indicadores para On line, Troca de bateria E 

Falha no cabeamento ' _ 

- Alarme sonoro: soar alarme quando na bateria distinto de DOuCa bateria. !Om de 

alarme continuamente sobre carregado Proteção contra surtus e fillragem 
-Classe de surto de energia: ao Joules 

-Ccn Preta 

VALOR TOTAL: 
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CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 
CNPJ: 07.735.373/0001-50 

I. E. 255.113.099 
Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 

Bairro: Campinas 
São José (SC) 

CEP: 33.101-010 
_ _ _ Tele fax: (48) 3241-0593 

Não mectzrnos esforços para você medsr o Brasil E-mail: nggacaogcgetecnorogg ;gm [gr 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ' ' - I R$ 58.000,00 
_cinquenta e oito mil reais. 1 fi ' 

Declaramos para os devidos fins _que nos preços cotados em reais, com _vaIoresunitãrios-e . 

totais, já incluídas todas as despesas com transportes, fretes, descarga da mercadoria, 

imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoai, leis 

trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, de outras que direta_ ou 

n'    indiretamente incidirem sobre a contratada. 

i ' Condições Gerais: 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

Garantia do equipamento ofertado: 12 (doze) meses. 

Prazo de entrega: até 45 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho, conforme edital. 

Entrega do equipamento: será entregue na modalidade CIF (incluso o frete nos preços dos _ 

produtos) no Almoxarifado do SAAE de Piumhi-MG, localizado à Praça Zeca Soares nã' 211-  
_ Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente embalados, acondicionados e transportados' É  -' 

com segurança, sob a responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus para o "SAAE.- 

São José, 09 de maio de 2017. 

  
e Magma? ioi7.735.373¡ooo1-ã”õi 

mWEvÊndro de Castro saúde CP É' SC EQ UÍPAMK MTO:: 

me 5706059 a TOPOGRÁFtCOS LT5A ser:: f 

CPF 773›731.s46._.2o RUAWANDFRLEY JUNiCR 05 S1 403 

B. CAMPINAS - CEF” 86101-010 . 

L_ SÃO .JOSÉ - sc ml 



 
Não :nedimos esforços para você medir o Brasil 

CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EP 
CNPJ: 07.735.373/D00__1-5U . _ 

.I. E. 2551110999. 
Rua Wanderlei Júnior, U5 Sala 403/404 ' 

ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Ne 1342017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

BairroaCampinas 
São José (SC) 

CEP: 88.101-010 
Tele fax: (48) 3241-0593' 

E-mail: §ícit§gao@cpetecno|og¡a c'gm.br 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, que integra o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO oo CONCORRENTE: 

Razão social do Licitante: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 
CNPJ: 07.735.373/0001-50 

Endereço: Rua Wanderley Júnior, 05 - SL 403. Bairro Campinas - São 'José/SC'-._CEPP:L,_LPE_'PL:  _' 

88.1 O1 -01 0 

E-mail: Iicitacao@cpetecnologia.com.br 
Telefone/fax: 48.3241 -0593 

_ Representante Legal: 
_Nomez Evandro de Castro Gomide 
identificação: FiG MG 5706059 r CPF 773.731.546-20 
Qualificação: Sócio direto 

*orem 
coa. 

Produto 
SAAE 

Quant. Marca Unid. Especificação do obieto Preço Unitário E Preço Total .E 

XIII 004691 CHC UN 

Receptor GNSS Modelo ¡80 
CARACTERISTICAS GNSS 
Número de Canais: 220 
- Placa Principal GNSS: Trimble 
- Sinais Fiastreados: GPS (L1C/A, L2C, L2E, 
L5), GLONASS (L1C/A,L1P, L2C/A, L2P, L3), 
Galileo (E1, ESA, ESB), BeiDou (B1, B2), 
SBAS (L1 CIA, L5 - QZSS, WAAS, EGNOS. 
GAGAN) 
-Tecnoiogia de Redução de 
multicaminhamento ; 

- Medição da portadora com baixo ruído; 
- ESPECIFICAÇOES DE DESEMPENHO 
Levantamento Cinemática em Tempo Real 
(FiTK): . 

- Horizontal: B mm -l- 1 ppm RMS 
- Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS 

Levantamento Pós Processado (Modo 

R$ 58.000,00 Fl$ sapoopo_ 



,-\ ._ - FONTE_DE ALIMENTAÇÃO 

CPE SC- EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICÓS LTDÀ EPP~- N 

a' É; _ CNPJ: 07.735.373/0001-50 
,gg- _ -  1. E. 255.113.099 we; :' Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 p 

“.33 -' . Bairro: Campinas 
“auge , _ São José (SC) 

:analogia CEP: ss._101-010  e 

_ _ _ _ Telefax: (48) 3241-0593 . - " 

Nao medãntos esforços para voce medlro Brasil E-mail: licitacaogcgereçnologia g_ cnLbr o _ 

Estático): 
- Horizontal: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS 

Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS 

- Tempo de inicialização (Levantamento RTK): 
Menos de 5 segundos. 

- Confiabilidade da Inicialização 
(Levantamento RTK): Maior que 99.9% 

- COMUNICACAO ' 

- Porta Serial (RS-232) l Porta USB 
- Modem GSM/GPRS integrado 
- Tecnologia BIuetooth® 
- Tecnologia WiFi f _ . - Rádio UHF interno CHC: Fix/Tx: 410 -u 

N: - _ 470 Mhz, Potencia: 0.5 W to 2 W, 
_ . Protocol CHC, Trimble, Pacific Crest, 

Alcance: 5 km - Rádio UHF externo 
CHC: DL5 (20 Watts) l DL5-C (28 
Watts) 

- Armazenamento de Dados: ' 

- Memória interna de 32 GB (Memória 
tipo HD externo). 

- ESPECiFICAÇOES FISICAS 
- Dimensões: 140 mm x 124 mm 

- Peso: 1,22 kg (com bateria) 
- Temperatura de Operação: -l40 °C a 

+75 °C 

- Temperatura de armazenamento: 
-55°C a +85°C 

- _Umidadez 100% de condensação _ 

- indice de Proteção: IP67 (A prova d' 
água e poeira) - 

- Resistência à queda (choque): Sim. 

(até 2 metros de altura) 
Resolução dodisplay: 12Bx64dpi 

- Consumo de Energia: Menor que 3.2 
w' ê :í i 

- Capacidade da bateria Íon-Lítio: 2 x 
3400 mAh, 7.4 V 

- Autonomia 'das baterias (duas): RTK 
UHF Base: 6 h/ Modo Estático: 12 h 

- Entrada para alimentação externa: 12 
a 36 V -DC. 

INCLUSO: 3 - 

o Base nivelante com prumo ótico; 

Adaptador para base nivelante; 
Rádio externo UHF 25W; 

Tripé de bastão GPS Alumínio; 
Bastão GPS 2,60 metros; 

Tripé de aluminio para Estação Total. 
Coletor de Dados marca CHC modelo 
LT30 com software Carlson SurvCE 
para coleta de _dados RTK * Coletor de 



 CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA EP 

 
_ele CNPJ: 07.735.373/0001-50 

3g_ I. E. 255.113.099 very Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 

ÍQÊ” Bairro: Campinas ' *meu São José (SC) 
tscnelcgia 

Não mta-climas esforços para você medir o Brasil 

dados e receptor GPS (20 canais L1) 
incorporado * Processador de 624 MHz 
* Sistema operacional Windows® _ 

Mobile 6.1 * Memória RAM de 256MB * 
Cartão Micro SD de 2GB (expansível _ 

até 16GB) * Display colorido de 3,7" 
VGA ' Câmera digital com resolução 
de 3.2 megapixels * BIuetoothTM (v2.1 
Classe 3) integrado para comunicação 
com o receptor* Transmissão de 
dados e telefone via GSM/GPRS 
(850/900/1800/1900 MHz) * Tamanho 
(L xW x H): 158x85x25 mm " Peso: 
0,340Kg (incluso a bateria) * 
Temperatura de operação: -20°C a 
+60°C * Temperatura de 
armazenamento: -30°C a +70°C ' 
Robusto e resistente à água e poeira 
(IP65) * Bateria de Ion-Lítio 
recarregável (3000 mAh) para 10 (dez) 
horas de operação. * Licença do 
software Carlson SurvCE 2.0 para 
coleta de dados FtTK. com as 

seguintes características: - _ 

Configuração e gerenciamento dos 
receptores GNSS. - Permite criar e 
editar diferentes Datum, além dos pré- 
definldos. - Coleta de dados e locação 
de coordenadas em tempo real (RTK). 
- Implantação e edição de 
coordenadas de pontos. - 

Estaqueamento de alinhamentos. - 
Funções COGO. - Offset - Software 
com idioma em portugués. - 

Importação e exportação dos arquivos 
em diferentes formatos (*.DXF; *.DWG; 
*.DGN; Etxt; ArcGis etc.) - Permitea 
visualização do mapa em tempo real. - 

Locação do ponto selecionado 
diretamente na vista gráfica do mapa. - 

interface com os principais 
equipamentos GPS/GNSS: THIMBLE, 
TOPCON. .JAVAD, etc. 

INCLUSO: 
o Manual de uso; 

o Maleta de transporte para todos os 
equipamentos; 

o 2 baterias para receptor GPS L1/L2, 
carregador bivolt de bateria de receptor 
GPS L1/L2. 

o Treinamento para uso dos 

equipamentos em Piumhi/MG. 
o Suporte Técnico: 6 meses. 

_ CEP: 88.101-010  _' 

Tele fax: (4B) 3241-0593 _' ' - 

E-mail: licitacaogqcgetegnologig:.cornbr __ -. 



SANNE  .  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

' Licitacoes@saaepiumhLcomJJr CNPJ: 23.782.816l000ll0 
Autarquia Municipal (Lei 1035190) Praça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PlUMHl/MG - Telefax 37-33 

PROPOSTAS AJUSTA DA AO 

PREÇO FINAL POR E-MAIL 

“COMERCIAL SOARES & MOTA 

LTDA. 

/CPE sc EQUIPAMENTOS 
TOPOGRÁ FICOS L TDA -EPP. 

/IT-ONE TECNOLOGIA DA 

INFORMA ÇÃO L TDA. 



PROS PO STA PREGÃO ELETRÔNICO 

@IOM 

040) 

Assunto: PROSPOSTA PREGÃO ELETRÔNlCO 

De: "Comercial Soares e Mota Ltda" <adm@soaresmota.com.br> 

Data: 11/05/2017 20:56 
Para: <licítacoes3@saaepiumhi.com.br> 

«as 
43._ p 

. I' 

'z 

Em anexo proposta de preços, originais vão seguir por correio. 

Atenciosamente 

Murilo Soares Mota 
Administrador 
CNPJ:Ô8.543.Í33/ÚÚÚÍ~90 

PABX: (34)3825-6532 
Cel: (34)9883-8655 
Emaíi:  
Skype: muriiosoaresmota 

 
 Anexos: 

SAAE PIUMHI 09-05-2017.pdf 68,0KB 

FOLHA ROSTO MURILO ASSINANDQpdf 131KB 

9( 
1 de 1 25/05/2017 08:18 
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG PREGÃO ELETRONICO N" 113/20 t7 PROCESSO LICITATÓRIO N” ISJIIUIT 

Cód ,Produto QTD Unid. MARCA MODELO 
004690 O1 UNI 

D 

Impressora .rato de Tinta Térmico, Piouer A1 
Funções: imprimir Especificações de velocidade: Tempo de impressão de imagem 

:ararida Iso Ns (otima, métrico papel acetinado A1): 15,3 minutosfnáqina 
Yempo da Imprissão de imagem colorida lSÚ NS (normal méiricp papei acetinado M). 9,3 
minutos/página Tempo de impressão de imagem cdiorida ISO N5 (rascunho, papel ooateo A1): 1,3 

rriinutosioágina Tampo do impressão de imagem coiorida 190 N5 (normal métrico papel :pated A1): 4,1 
rriinutosjpágina Tempo de impressão de desenhos lineares (eeonnmode, A1 papel comum): 7D 

“ondas/pagina VBlDCldadE de impressão de desenhos IiFlEaIES [emnommde, Al papel comum): 40 
impressões A1 por hora 
Memoria, padrão: 25s MB 

Especificações tecnicas Qualidade de impressao (melhor) cor: Ate ::no x 
1200 dpi otimizados Preto e branoo: Até 1200 i: 1200 dpi otimizados de 500 il 600 dpi de Entrada e 

otimização para papei fotogràlico seieciohadn 
Tecnologia de impressao: Jato de Tinta Térmico Número de cartuchos de 

4 (ciano, magerira, amarelo, preto) Tipos de tinta: Baseado em tinta 
(c, M, Y) baseado em pigmentos (K) Precisão de linha: =D.1% Densidade 
óptica maxima (praia) B L' min/Liu D (com midia lotográñca 
brilhante de secagem instantâne HP Fremium e lintas HF originais.) Manuseio de papai Manuseio de 
impressões atabada: alimentação de rolo; cortador automático. npos de mioia suportados: Papéis 
:omuris a revestidos (comum, revestido, revestido de gramatura alta. reciclado, simples, hranm 

-bnlhanteL papéis tecnicos (papel vegetal, valium), filme (transparente, fosso). papel fotográfico 
.iacetmado, brilhante, samionihahte, premium, poiipropiieno), aotoadesivo (adesivo. propileho) 
Gramaturas de midia, recomendado: EU a 250 aim¡ (rialolaiimenzaçãu manualnõü a 220 g/m' 

-guandaja de entrada) 
-Fermams padrão das suporte¡ (mins métricas): Largura: de ::n a 5m mmpoius de 279 a sw mm 
Tamanhos de midia, personalizados: Bndeja de entrada_ 210 x 279 a 330 x 482 mrmailmenbaçâu 
rrianuai' 330)( 432 a 610 x 1897 rrimuoio: 279 a 610 mm 
Dlâmelrü exlerño do mio' 10o mm Espessura da midia' Alê 11,!! miiímelms 

conectividade, padrão: Fast Ethernet (muEase-Tncenrncaoo para us 2.a da alla 
vEIoUdadeHNirFI Eñcuéhcia de energia. qualiñcado pela ENERGY STAR® Garanta: 
Garantia limitada de 1 ano para d hardware Conteúdo da :aixa: Impressora Al; cabeçote 
de impressão; oartuchus de nnra introoutúrios; eixo; guia de referência rápida; pãstar de conñguração; 
solid-are de inicialização; cano de alimentação. Soltwareincluido. Cd com drivers para Windows 7, E e 1D. 

HF TIZÚ PLR TOTAL Ri¡ 555ml:: 

VII 004357 01 UNI Licença de uso backup exec Server eu win 1 server Onpremise 
standard 
License + essential maintenance 
n ..u "›'i 

VERITAS ISÓTD-MDOSZ F25 5_ iizzjn RS 5,582.50 

VIII 004195 

004355 

16 

O6 

UNI 

UNI 
D. 

7: «ag-m nn-.n i.. 

Licenças de uso Officestandard 2016 SNGL OLP PTÍBR. MICROSOFT D2 I-IUSS4 RS ZJ-lilllll 'RS 37 440,00 

Licenças de uso Windows 8.1 PRO SNGL OLP com opção de downgrade 
para o Win 7 PT_BR. 

MICROSOFT FQC-094TS R$ 1.055,00 R$ 5530.00 

004356 20 UNI Licenças de uso WInSVrCAL 2012 SNGL OLP NL DVCCAL R1B-04277 MICROSOFT RIS-Dãlll R$ 193m R5 3,960.00 
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XI 004153 PÇ. 
Each 
Rack Fechado padrão 19" com 00mm de largura, 24H de aitura e profundidade de monmm; 
Fornecer todos os acessórios necessarios para plena uliiização ao rack; 
Deve ser fornecido ria cor preta; 
Deva atender as especificações ANSI/ELA 1157310713, IECZWrZID/Ndl-¡Sct partes 1 e 7; 
o equipamento deve ser totaimente oesrriontával para Facilitar a montage H e o transporte; 

A estrulura dave ser em aço SAE 1010/1020 de 2 mm; 

Dave possuir porta fmntai em aço SAE 101011020 de 1,2 rrim, mm perfurações hexagonais (lipo 
colmeia), com indice de ventilação superior a 71%; 
Deve possuir porta ou tampa traseira em aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm¡ corri perfurações hexagonais 
(tipo nnlmeia). com indice de ventilação superior a 71%; 
As portas devem possulr fechaduras amoleavels corri sistema auiomatioo de destrave; 
Deve ser Fornecido com tampas iaterais lisas em aço SAE iomrmzo de 1,2 mm, removiveis atraves de 
Fechos rápidos, com opçao para oolooação de fechadura, 
0 teto deve estar preparado para ins de kit de venliiadores, tipo DandeJa; 

Deve possuir planos de montagem frontal e traseiro, galvanizados, anliestetiros e numeradas de 1 a 

2401 

Deve passulr 2 guias de :abas verticais em aço SAE 1111011020 c 1,0 mm, com anéis Internos em 
[elmoplástlca de alto impatto_ nas dimensões de 44H x 95 mm x 7o mm (A x L x n_ sendo fixadas na 
parte frontal do Rack,- 

o [em e a base do Rack devem ter abertura para entrada e saída de cabos. e tampas removiveis; 
A eslmlure do Rack deve possuir terminais de arerramenm; 
Deve ser fornecido com pes nlvelaoores e rudízms, sendo 02 com travas e o: sem travas; oeve ler grau 
de prolação IP 2m; 

o Rack deve possuir pintura micro epóxi na cor preta RAL 90m; 
ACESSÓRIOS 

Par de auras verticais de :au cumpazivei :Dm o rack disponibiiizado; 
Kit de ventiiação com no minimo 02 (dois) ventiladores com ruído maximo de Boda/A. Tomada 
deve possuir conector no padrão da norma NBR 14115_ Tensão de trabalho: Bivolt¡ it com 50 porcas 
gaiolas utilizadas par fixação de equipamentos aos planos de rack com furos de 9x9 mm; 
Gaiola em aço SAE107 bicron-iatizado e porca M5 em aço SAE1010I1020 urcromatizaoo; Parafuso primos 

nrquelado M5 x15 mm com qua; arruelas sendo uma ñxa e outra de pressão. Tipo de cabeça: 
redonda tipo panela com hase chata. Possuir ferid do tipo Fhlllps no parafuso; 

16o. Tensão de trabalho: Bivoil; 
INSTALAÇÃO 

D fornecedor é responsavel pela montagem do rack rias instalações do SAAE de PIIJMHIvMG. 

uz (duas) vous com o minimo oa 12 (doze) conectores ue entrada tipo NBR 14135. Corrente suportada: 

LIDERCON ESPECIAL 24U RS 8,629,110 m; a 529,00 



XII 004194 13 UN] Nabreak 
¡Capacidade de Potência de Saida: 825 Watts ¡ISUU VA 

- Potência Máxima configurável: 525 Watts .f 150a VA 

-Tensãn nnminai de saida: 115V 

'Eficiência em carga total: 92.0% 
»Freqüência de Saida (sincronizada cam rede elétrica): ÉÚHZ +1- 3 Hz 

-Falur de Crista; 0,125E94444444444 
-Topologien Line interactive 
- Tipu de Fan-na de Onda: Senuidal aproximada 
- Conexões de Saida: (S) NBR 14136 (Bateria de Reserva) 

-Eficiência cam Meia Carga: 930% 
e Tensão nominal de entrada: 115V, 220V 

-Frequência de entrada: 60 Hz 
-Tipu de Conexão de Entrada: NBR 14136 
- Cumprimento da Cabo: 1, B3 metros 
-lntervaln de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 95 - 140;' 185 - 

260V 

-Cnrrente Máxima de Emrada: 123 

- Tipo da bateria; Bateria selada Chumbo-Acid:: livre de manutenção, a prova de 

vasamenm 
-Tempa de recarga lípicl): 12 harats) 
-cartuchu de substituição de bateria: 24005 
› Quantidade de REU": 2 
- Eficiência nu Funcionamento da 

- Bateria: 80.00% Comunicação S: Gerenciamentu 
.painel de controle: Display de LED status com indicaduries para On line, 'Trace de bateria e 

Falha nu cabeamento 
o Alarme sunnro: soar alarme quando na bateria dlstlnlu de nunca bateria. tum de 

aiarme continuamente sobre carregado Proteção contra surtns a fiilragem 
-ciasse de surra de energia: S0 Jaules 

lCúr: Preto 

BZ l SOOFBI-BR Rã; Iisnnpn R3¡ 27 000,00 

VALOR TOTAL' RS 95.091.551 



ENVIO DOCUMENTOS PREGÃO ELETRONICO 03/2017 

Assunto: ENVIO DOCUMENTOS PREGÃO ELETRONICO 03/201? 

De: "Deise Oliveira" <IicItacauêlcpetecnologiaxombrb 

Data: 17/05/2017 14:16 

Para: clicitacoes3@saaepwumhi.com.br> 

Prezada Preguexra Jaqueline, boa tarde! 

Conforme sulinitadu nu chat do pregão em uelerência, enviamns a dncumenlação original via Correias na data de 16/05/2017, segue em nnzun a ralnma dos Earreíus referente a pastagem. 

Atenciusamenle_ 

Deise Oiívaíra 

Licitação 
(3U3025 4015  

" CFE Ternolugia 

- -JBOBSBOOBBAEABQHB4EADTDCCF1TAZIFFTTG7832?0946408052"pimgpsh_hlllsiza_disir.png 

 .r vmualãÊÊÍÍ   ::IÇEXÍÀZ EKHE  
I Dvuzsocaseaa E 

Bean-lota Oesxrição botei Da ücnrrêncãajiletlrarí¡ Rembednr/Dctofüba 

zúgüâiàüi? 1525.39 Cíbâsm anaamínhuáo De: âGF PRP-LA RAâSL EUA ' IESED Honzmneíãdü 

Para: CTE QÊLÕ HORÍION     
Obian ¡múmdu ams» horario¡ 505255 21o Hoázonzeiàfze _ 

Diéeto 9.259: 1 c a EECJ1IIIEFPS-IH1EFQG no pruxímü dia uâíí g < 

  

o 

...Angus  ..  .  .  .......... .. 

^BDBBBOOBBA6A69B394SAD7OCCF17A3FF??678B27DB4C4CBCB2^pimgpsh_fu \|size_distr.png 312m5 

1c1e 1 25/05/2017 08:21 



, CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 

. _   à CNPJ: 07.735.373/0001-50 -  . ›  I. E. 255.113.099 

Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 4031404 
Bairro: Campinas 

í _ São José (SC)  “ímãâã” CEP: 00.101-010 

_ e . _ _ , _ Tele rax: (4a) 3241-0593 
Nao 1121945111205 esforço:: para livia? mêdlr 0 Brasil E-mail: Iigtacaog cgetgçnologiggcmbr 

ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

/Oqresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, que integra o 
instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

Razão social do Licitante: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 
CNPJ: 07.735.373/0001-50 

Endereço: Rua Wanderley Júnior, 05 - SL 403. Bairro Campinas - São José/SC - CEP: 
88.101-010 

E-mail: licitacao@cpetecnologia.com.br 
Telefone/fax: 48.3241-0593 
Representante Legal: 
Nome: Evandro de Castro Gomide 

identificação: RG MG 5706059 l CPF 773.731.546-20 

gjalificação: Sócio direto 
Cód. 

TEM Produto Quant. Marca Unid. Especificação do objeto Preço Unitário Preço Total 
SAAE 

Receptor GNSS Modelo ¡80 
CARACTERÍSTICAS GNSS 
Número de Canais: 220 
- Placa Principal GNSS: Trimble 
- Sinais Rastreados: GPS (L1 CIA, 1.20, L2E, 
L5), GLONASS (L1CI'A,L1P, L2C/A, L2P, L3), 
Galileo (E1, ESA, ESB), BeiDou (B1, B2), 
SBAS (L1 CIA, L5 - QZSS, WAAS, EGNOS. 
GAGAN) 
-Tecnologia de Redução de 
multicaminhamento ; 
~ Medição da portadora com baixo ruído; 
- ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO 
Levantamento Cinemática em Tempo Real 
(RTK): 

Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS 
Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS 

Levantamento Pós Processado (Modo ' 

1%# 1 

Klll 004691 01 CHC UN R$58.000,00 R$553.000,00 



CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 

CNPJ: 07.735.373/OO01'50 
r . I. E. 255.113.099 

j; 5 Rua Wanderlei Júnior, 05 Sata 403/404   ' , Bairro: Campinas 
-ããf __ São José (SC)  maciasia CEP: 88.101-010 

     
_ , _ _ ç « Telefax: (4a) 3241-0593 Nao medsaites esforços ;tem voçe ::teclar o Srasii E-mail: liçitacagQ cpggegngragrg,cgm_br 

-d - Rádio UHF interno CHC: Rx/Tx: 410 w ' 

rx o (até 2 metros de altura) 

Estático): 
- Horizontal: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS 

Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS 

- Tempo de Inicialização (Levantamento RTK): 
Menos de 5 segundos. 

- Confiabiiidade da Inicialização 
(Levantamento RTK): Maior que 99.9% 

- COMUNICAÇÃO 
- Porta' Serial (RS-232) l Porta USB 

- Modem GSM/GPRS integrado 
- Tecnologia Bluetooth® 
- Tecnologia WiFi 

a 470 Mhz, Potencia: 0.5 W to 2 W, 
Protocol CHC, Trimble, Pacific Crest, 
Alcance: 5 km - Rádio UHF externo . 

CHC: DL5 (20 Watts) l DL5-C (28 
Watts) 

- Armazenamento de Dados: 
- Memória interna de 32 GB (Memória 

tipo HD externo). 
~ ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS 

- Dimensões: 140 mm x 124 mm 

- Peso: 1,22 kg (com bateria) 
- Temperatura de Operação: "'40 “C a 

+75 °C 

- Temperatura de armazenamento: 
-55°C a +85°C 

- Umidade: 100% de condensação 
- Índice de Proteção: lP67 (A prova d' 

água e poeira) 
- Resistência à queda (choque): Sim 

- Resolução do display: 128x64dpi 
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

- Consumo de Energia: Menor que 3.2 
W 

- Capacidade da bateria íon-Lítio: 2 x 
3400 mAh, 7.4 V 

- Autonomia das baterias (duas): RTK 
UHF Base: 6 h l Modo Estático: 12 h 

- Entrada para alimentação externa: 12 
a 36 V DC. 

INCLUSO: 
o Base nivelante com prumo ótico; 

Adaptador para base nivelante; 
Rádio externo UHF 25W; 
Tripé de bastão GPS Aluminio; 
Bastão GPS 2,60 metros; 
Tripé de alumínio para Estação Total. 
Coletor de Dados marca CHC modelo 
LT3O com software Carlson SurvCE 
para coleta de dados RTK * Coletor de / 



CPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA EPP 1; 
CNPJ: 07.735.373/0001-50 

I. E. 255.113.099 
Rua Wanderlei Júnior, U5 Sala 403/404 

Bairro: Campinas 
São José (SC) 

CEP: 88.101-010 
Tele fax: (48) 3241-0593 

Email: 'ç't;açao@cgetecnologia.com.hr 

 
?tac meáàttpcs esforços pa; a 'você sazedir c Brasi¡ 

dados e receptor GPS (20 canais L1) 
incorporado * Processador de 624 MHz 
' Sistema operacional Windows® 
Mobile 6.1 * Memória RAM de 256MB * 
Cartão Micro SD de 2GB (expansível 
até 16GB) * Display colorido de 3,7" 
VGA * Câmera digital com resolução 

_ de 3.2 megapixels * BluetoothTM (v2.1 
Classe 3) integrado para comunicação 
com o receptor * Transmissão de 
dados e telefone via GSM/GPRS 
(850/900/1800/1900 MHz) * Tamanho 
(LxW x H): 158 x85 x 25 mm * Peso: 
0,340Kg (incluso a bateria) * 
Temperatura de operação: -20°C a 
+60°C * Temperatura de 
armazenamento: -30°C a +70°C * 
Robusto e resistente à agua e poeira 
(IP65) * Bateria de íon-Lítio 
recarregável (3000 mAh) para 10 (dez) 
horas de operação. * Licença do 
software Carlson SurvCE 2.0 para 
coleta de dados RTK, com as 

seguintes caracteristicas: - 
Configuração e gerenciamento dos 
receptores GNSS. - Permite criar e 

editar diferentes Datum, além dos pre- 
definidos. - Coleta de dados e locação 
de coordenadas em tempo real (RTK). 
- Implantação e edição de 
coordenadas de pontos. - 

_ Estaqueamento de alinhamentos. - 
Funções COG0. - Offset - Software 
com idioma em português. - 
Importação e exportação dos arquivos 
em diferentes formatos (ÍDXF: *.DWG'. 
*.DGN; *.txt; ArcGis etc.) - Permite a 

visualização do mapa em tempo real. - 
Locação do ponto selecionado 
diretamente na vista gráfica do mapa. - 
Interface com os principais 
equipamentos GPS/GNSS: TRlMBLE, 
TOPCON, JAVAD, etc. 

INCLUSO: 
- Manua¡ de uso; 

o Maleta de transporte para todos os 

equipamentos; 
o 2 baterias para receptor GPS L1/L2, 

carregador bivolt de bateria de receptor 
GPS L1¡L2. 

o Treinamento para uso dos 
equipamentos em PiumhifMG. 

o Suporte Tecnico: 6 meses. , 



I. E. 255.113.099 
Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 

Bairro: Campinas 
São Jose' (SC) 

CEP: 88.101-010 
Tele fax: (48) 3241-0593 

e: ?ameixa-gia 

Não snadãmos esforços para você naedir o Brasil Eimau¡ ¡¡ç¡¡gçao@ggetggno¡og¡a com b, 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA I R$ 58.000,00 
cinquenta e oito mil reais. 

Declaramos para os devidos fins que nos preços cotados em reais, com valores unitários e 

totais, já incluidas todas as despesas com transportes, fretes, descarga da mercadoria, 

imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis 

trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, de outras que direta ou 

indiretamente incidirem sobre a contratada. 

Condições Gerais: 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

Garantia do equipamento ofertado: 12 (doze) meses. 

Prazo de entrega: até 45 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho, conforme edital. 

Entrega do equipamento: será entregue na modalidade CIF (incluso o frete nos preços dos 

produtos) no Almoxarifado do SAAE de Piumhi-MG, localizado à Praça Zeca Soares n° 211- 

Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente embalados, acondicionados e transportados 

com segurança, sob a responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus para o SAAE. 

São José, 09 de maio de 2017. 

I 

Evandro de Castro Jomide 
RG MG 5706059_ 

CPF 773.731.546-20 



Proposta Final - lt-One | SAAE - Pregão Eletrônico N.03/2017 

Assunto: Proposta Final - It-One ] SAAE - Pregão Eletrônico N.03/2017 

De: Magda Martins <magda.martíns@ítone.com.br> 
Data: 11/05/2017 15:49 
Para: Licitacoes <iicitacoes3@saaepiumhi.com.br> 
CC: GAV <gav@itone.com.br> 

Sra Pregoeira, 

Boa tarde! 

Segue a proposta final com os valores referentes aos itens 3 e 4 do pregão eletrônico 03/2017 do SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E EGOSTO DE PIUMHI - MG. 

Aguardo a confirmação ao recebimento do mesmo. 

  Magda Martins 
Gerente de Contos 
+ 55 31 3524-1423 | +55 31 9 9844-5313| 
mvw.i1one.com.br 

_ñ nformtím feghmiàãy 

   
- Anexos: 

Proposta Comercia|_PE 03-17 -digitalizadopdf n 1,5MB 

çf 
1 de 1 05/07/2017 16:41 
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Referêncãa: 
pagam ELETRÔMCO me. 03/2917 

?acessam N!! 134/201? 
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ãT-»Gne Tàmaiagâa da ãnfomwaçãg Ltda..  g " 

CNPJ ÊSÂÊÊQÊQ7ÍÊQÊI~ÊÊ  



Information Technoãogy  
Belo Horizonte, 09 de. Maio de 203.? . 

Ao 

Serviço Autonomo de Água e Esgoto -~ SAAE PEUMHE 

Endereço: Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi - MG 

Cep: 37.925-000 

 
Processo' me zsegzoy 

Prezados Senhores, 

A Proponente lilone Tecnolgía da !nformago Ltda., por seu representante legal, submete 

à apreciação do Sewiço Autonomo de Água e Esgoto -e SAAE PIUMHI, a sua. Proposta de Preço' para 

fornecimento dos equipamentos, neia descritos eassume o compromisso de mantê~la válida, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias dias contados da data de abertura da licitação. 

A Proponente deciara que a referida proposta foi elaborada considerando seus conhecimentos e 

experiências e em conformIdad-e com os dados, diretrizes, condições e exigências estipuladas pelo 

Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE PIUMHI. 

Assim, a Proponente declara ainda que conferiu todos os dados e valores ofertados, e que, em 

/j decorrência, assume integral e exciusiva responsabitidade por eventuais errose omissões existentes 

em sua proposta. 

Atenciosamente, 

§Õ5,3Í§›3.§ã§?/0üDi«9ÊW§  
?í &iii; iezseêêãis às izêíâããêiêâê* @em 5 

eggs as same seems, iâi-ê** ester-faz; 

sermão a sã? âiíãüe-Nü C' 

essa HÕRIZQNÍÉ - sê  
às», 
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Resposta técnica-comercial para  » 

Pregão Eletrônico n9 93/2617  É  4: 

Processo N? 134/201?    _ 

Serviço Autonomo ,de Água e Esgoto - 'SAAE PiUMHi ?à 

G9 de Maio:: de 2017  . .' z s( 

 



 
Inrnxlarmafton Tec hnology 

 m ados da Líçitante l  

 
Rázââxwzksêz-éãiàiã' 'é  1 _ : _ -  IT-ONETECNGLOGIA amassar/nação uma 

,traga  .  n  n  i. '  3 o5.333.9971opo1-9s 

Iziââàriçzâãizríããiêàiãíàfi. .:: - . 7"  -' o52.231.914=0os4 

lñgcfâêçãízãá'maníc§iãía§i-rítwz h  H l 'Z 1Z6.455¡903»O 

Endàíegçíc ' n _   n n n -  Rua Aibezto Cintra, 161m6? andarmvnião, selo Hcrizonte/MG-CEP: 31150670. 

Í (31,2 3524-3450     
' (31)3524w3460 

_ _ Banco Brasi! Agência 3053-5 
Dadas¡ Bancários 

- - ' . - ' __ Conta Corrente 380000-8 Praça de Pagamento Cidâde Nava 

Anderson Ricardo Aadrade Fernandes  * Ã “   w a   u:  u . u Casado 

_scxgnawadé susignatársó ' _ ' - Ma. 20144312- SSP/MG 

Nacionaíidàdedà _ãignagájriu _ Í _ ,_ Brasiíeiro 

c?? @ñãghàzákia "'  4  u;  752.s41.s9&04 

tàÊggydíapâignx-stáñd_  H _ _ À n Diretor Comercial 

E-hwâi duo' signatário. . _ Anderson. farsa ndes@¡tone.com.br 

impçàtpá ' _ ' _ _ - anctuso. 

@Frete n - ' .Z incluso. 

\iafidàdejâà Prqpgisía n n .a _  A proposta terá' validade' de' 60 (sessenta) dias', à partir da data de abertura do pregão . 

Lotalíáe_ Êiinfrgga n _ _ À n . u ' ' Praça Zeca shares, 211 -Cenàrapíumhí/ MG 

Ffaza-.dePagamemp. í.  .Z _Z  _ Por meio de deposito em tontabancária O7 .dias. 

práza de Gafanha _  ' Atéee/os/zazo 
“fez-npc de 'atendia-amanita n n 24 ivãme e quatro) horas por dia 

Tecnaéàçíztzde soiução J ' h 3 :  O? (sete) dias por semana 

- _45 (quarenta e cinco) dias e será contado a partir da ordem de fornecimento g Nota de 
Prazo. de entrega' Empenho) quando solícizacêo peão SAAE que será enviada via email¡ fax an setor 

responsavel. 

Preços Fixo em reais_ 
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1» d 
Serviço Autonomo de Água e Esgoto- SAAE PiUMHI 

Pregão Eãetrônico 219 03/2917 
Processo N? 134/2017 

Razão Social 
lT-ONE TECNOLÇGfA DA iNFQRMAÇÃO LTDA. 

CNPJ 05 .333.9G7fO09i-95 

lnscrinçãa Estadual os2.233_.9;14-o9s4 

lnscriçãa Municipal 176-.4551001-0 

Endereço Rua Alberto Câratra, 151 - 59 andar, União, Belo Horizonte/MG - C59: 31169-3m 

Tetefone gera? 3135246450 \ 

Fax geral _31 3524-3460 

e-masl Ancíersoniemandesê:itone.com.br 

Dados Bancários Banco Brasii- Agêncizu3068-6 Conta Corrente - 380000-8 Praça de Pagamento: 
Cidade Nova 

 
_3_ _g9_ Desktop 03:33' lex 595g gua¡ R _ 5.440 00 R .400 0G 

§§ 26.000,00 R 26.000 00 
g É Servidor Pgwgr g5; 5630 [gm 

VALOR TOTAL R . 0 no' Oitenta mil u ntos e reais 

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2017. 

     
.- -'. 

;.. e Ferñand 

 
E. 
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Resposta técnícaacomerciai para 
Pregão Eietrônico n? 03/2017 

Processó N9-134/2017 ST Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE PIUMHE 
D9 de Maio de 2017'   



üessrêüãvg Témm 

?TEM 3 

Marca: De!! Computadores 
Modelo: Optipâex 5050 

Gabinete- tooHess SFF de “Lsüücma, com circulação de ar interna, entrada frontaí e saída traseira 

Fonte de aiimentação cam potência .de 180W e 

Placa-mãe fabricada peia De?! Computadores, com suporte a Fiash Recovery, PiugãêaPlay, SMBIOS 

2.3.1, ACP; 2.o e wmv¡ 2.0 › á 

?ê geração do Processador inte!” Core** ¡5-7590 (4 núcleos, 6 MB, 4 TB, 3,4 GHz) 

Disco rígido (HD) de 500 GB (7.200 RPM) - 2,5”, SATA 3.0 com cache de 32MB, taxa de transferência 
interna de SGb/s e tecnoíogia S.M.A.R.T. 

16 GB (2x8 G8), DDR4, 2400 MHz Dual-Channel 

Leitor e Gravador de CD/DVD (DVDH-RW 8x) ~ 9,5 mm 
Teclado USB, ABNT:: 104 teclas, cam apoio ergonômico, da mesma cor do gabinete e-fabrícado peia 

Dei¡ Computadores 

Mouse óptico USB com resoiução 'S00 DP!, 3 botões, scr-ali, da mesma cor do gabinete e fabricado 
pela Deií Computadores 

1x Conector VGA e 2x Conector üíspíayPert 
Windows 10 Pro de 6d bits ~ em Português (Brasil) 

DVD de recursos do _OptiPiex 5050 

3 anos de garantia DELL ProSupport 2.4x? 

 



ETEM 4 

Marca: ,Den Computadores 
Modem; Poweradge R630 

chassistoof-dess, para até 8 Hard Drives :de 2.59 e 2 PCIe Slots, altura 1:3 

Trilhas béslízantes ReadyRaíEsT” Com Organizador de- Cabos 

Fonte dêAIãmentação Redundante-Hot Ping, 495w 

Ventêiadores redundantes. e Hotswap/Hotpiug 

2x Cabo de aíímentação, C13, 3B141355, 6 pés/LS metros, 259 V, 10 A, para Brasiê 

2x 300GB 10K RPM SAS '126bps 253!¡ Hobpiug Hard. Drive, com' tecnologia S.M.A.R.“3“. 

4x HB 7.21( RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5ín Hot-ping Hard Drive, com tecnología -S.M.A.R.T. 

1x Controladora RAID ?ERC E1330, @um RAM) via hardware 

1x Processador Intei” Xeon* E5-2609 v3 1.9GHz, IBM Cache, 5,406175 QP!, Sem Turbo, Sem HT, 

Sri/ô? (B5W) 

2x 8GB RDIMM, ZÇZGOMT/s, Single Rank, X8_ Daft; _Widtfy com ECC 

1x DVD-ROM Drive, Interno n W 

1x Piaca auxiliar derede Broadcom SYZO Quad »Port de 1 Gb 

iDRAcs, Enterprise com GpenManage Essentials, Gerenciamento cia-Configurações de Servidor 

Windows Server 2012 R2, Standard Ed, Com instalação de Fábrica, Sem Mídia, 2 Sockets, 2 VMs, sem 

CALs _ 

3 anos de garantia DELL Prasupport, 24x?, com atendimento em' até 2 (dois) dias úteis 



 
A Proponente  

Belo Horizonte, 09 de Mai:: de 201? 

¡Tone -ç  a  Ltda. ênscritano CNPJ n? 05.333.9U7/Uüí)1~ 

96, por intermédio de seu representante íegaí, Anderson Ricardo Andrade Fernandes portador da 

Carteira de identidade n? M S214-.SÍZ-SSP/MÉ e do CPF: 75;2.'8â1.896-B4,_ APRESENTA parafins de 
 

referência os equipamentos base que compõem a sua oferta técnica para o edita¡ em questão: 

  

E “ Ã**  r'    .. 

5 Anàerson Ficar o /544 f¡ Repreiãntante Legal 

§É5,33m37¡a<::2zu9ÉÊ   á . ¡í-ãíêã Íêêââêêgíêà @à à 

QUÊ Àíâââíê Cêãêíííãã¡ 155 -S“ !KÊÊÉÉ 

&ÉMÃÉ ~ 5%? 3§.i'§év3§*$ 

3% saw aaaizomã . oz; m 

osso ?Ting z so gang 

DELL configurado conformeexigido o editei. 

553mm¡ pgwgg &pa; R539 ¡gnl DEU. Donñgurado conforme euigãdo-o edital. 

Atenciosamente, 

 



 
diretoriaexecutiva saaepiumhàcormbr . NPJ: 317823161000110 -- .. - -- ;- 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) ra a Zeca Soares, 2.1] - 3 5-000 PIUMHI/MG - Telefax 37-3371-1332 
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7 ' Secrelaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República N: DO PROTOCOLO (um da Junta Comarca¡ 

Secretaria de Racionalização e SÍTDDÍÍÍÍGBÇãO  gnu _ m: PATOS DE "mas Deparlamenlo de Registro Empresanal e integração 

Secretaria da Estado de Desenvolvimento Economioo de Minas Gerals  E '    I    I  
16/008339-6 

NIRE (da Badu ou filial, quando a Código da Nahueza N' de Matrícula do Agente 
sede for em outra UF) Juridica Auxlliar do Coma' rclo 

31 207730333 _ 2062 o @É JUCEMG - 0052 
1_-__3EQUERlMENTO 

lLMO(A). SR(A), PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO' DE MINAS GERAL? 

   
E SECUNDARIAS) 

Representante Legal da Empresa ¡Agenle Auxiliar do Comercio: 
PATOS DE MINAS Nome: 

 

:.""'-. 

A 

NOME: COMERClAL SOARES 8: MOTA LTDA EPP 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
requer a V.S' o deferimento do seguinte ato: O N° FcN/REMP 

   ll ll lll lllll l lllllllllllllllll vms oo ATO oo EVENTO OTDE DESCRIÇÃO oo ATO r EVENTO -1153370425250 ”' 
1 002 - - _ALTERACAO 

D21 _ 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
2211 1 ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO 

MUNlClPlO 
2016 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

2244 1 ALTERACAO DE ATlVlDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL 

g /'| 
Local ASsinaIuIaJLAzÕ/*É Kad/Uva..  R 

Telefone de Matata: Í/ 25 Janeiro 2016 
Data 

¡USO DA JUNTA COMERCIAL _ 

DECISÃO SJNGULAR E DECISÃO COLEGlADA 

Non-lets) EmpresarlaNals) lgualúals) ou aemelhanlels): 

E] SIM E SFM Processo em Ordem 

A decisão “ ”"' ___r__r___ 
q Data 

E] NÃO ___¡____;____ D NAO ______I______f___ ____________ Responsável 

Data Responsável Data Responsável 

DECHSÃO SINGULAR 2- axgenaa a- Exigência 4. amena-a 5. amena-a  
Processo em exigência. Mde despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-sa e arquiva-se. D ü Ú 
V' .ÍPÍÍQIH "P" i " Processo lndelerldo. Publique-se. ' . - 1:1 ..a ,gugu 

Data DECISÃO COLEGIADA 2' Exigência 3' Exigência 4' Exigência 5° Exigência 

ü Processo em exige-ncia. (Vide despacho em folha anexa) Ú [j 

  ;_ James (Írtrr 
. ag. Err-eüãñm*    

Responsável 

cearrmco o REGJSçÊODgSTADO DE "WAS GERA-ls ü Processo Indeferido. Publique-se. EM 261011201 s. ° "R0 5591749 

nconrncuu. SOARES n nora um Emb¡ .l 

1 

l' a' ._..__._.._í_.í_ 
Data P"”°°°'°-'1õfWa.53s.a I_ (_ ÃÊ . É í 

aureus-u "  --  
UR 

ñffãmg¡ .Junia Comercial do Eslado de Minas Gerais A EPP' N. 31207760583 e protocom 
.Êcerlifico registro sob o n” 5691749 em 2B¡D1l2D16 da Empresa COMERCIAL SOARES 8. MOTA LTD WB_ 

   
í. 
Rm 
s. 

. , - ' ~ f' - S tra-Geral. z , -°  
aulenllcada digitalmente e assinada em 02/02/2016 por Mannely de Paulo Bom Im ecre a l  

¡ETARMBE 

ü Processo deferido. Publique-se e arquiv  JUNTA COMERCL __ . _ - 



3" ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
“COMERCIAL SOARES a _MOTA LTDA EPP v 

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: 

ANA SIMÃO DA MOTA, brasileira, casada sob regime de comunhão 
de bens, natural de Patos de Minas - MG, comerciante, nascida aos 19/10/1956 residente e 

domiciliada na Rua Jair Dumont, 90 bairro Jardim Panorâmico CEP 38705-372 em Patos de 
Minas - MG, portadora da cédula de identidade M-8.299.990 expedida pela SSP/MG em 
23/04/1993 c do CPF número 037.185.176-98. 

MURILO SOARES MOTA, brasileiro, natural de Patos de Minas - 
MG, casado sob regime de comunhão parcial de bens, comerciante, nascido aos 04/03/1988, 
portador da Cédula de Identidade MG-14.042.922, expedida pela SSP/MG em 06/03/2002 e 
inscrito no CPF sob o número 082.090.676-05, residente e domiciliado à Rua Jair Dumont, 90 
bairro Jardim Panorâmico CEP 38705-372 em Patos de Minas - MG. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira sob 
denominação social “COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA. EPP", estabelecida à 
Jéferson Nepomuceno, 430 bairro Ipanema na cidade de Patos de Minas - MG, CEP 

'Á 38706510 em Patos de Minas - MG, inscrita no CNPJ sob número 08.648.188/0001-90, 
registrada na JUCEMG sob número 3120776088-3 de 02/02/2007 e última alteração 
contratual registrada em 14/ 12/201 1 sob número 4736668, resolvem de comum acordo alterar 
seu contrato Social conforme cláusulas e condições seguintes: 

1° - DO ENDEREÇO DA SEDE 
O endereço da sociedade, por este, ato passa a ser na Rua Caviúna, 200 

bairro Alto Boa Vista na cidade de Patos de Minas - MG, CEP 38703-792; 

2° - DO OBJETIVO SOCIAL 
O objetivo social da sociedade passa a ser: 

4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUTNAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA 
uso ODONTOI.OGICO-MEDIco-IIOSPITALAR; 
4649-4/08 COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITAIIIO, 
4649-4/04 COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS EM GERAL, DE QUALQUER MATERIAL E ARTIGOS DE 
COLCl-IOARIA; 
4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 
4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; 
4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO. 
IIOSPITALAR E DE LABORATORIO; 
4665~6/00COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL: PARTES E 
PECAS; 

.á 4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; 
4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOOICOS; 
4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO; 
4649-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA GINASTICA: 
4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; 
4647-8/02 COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS. REVISTAS, JORNAISJMPRESSOS SOP: ENCOMENDA E 

OUTRAS PUBLICAÇÕES: 
4649-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS: _ 

4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; 
4649-4/03 COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS vEicULos RECREATIVOS; 
4649-4/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE FOTO. CINE E SOM: 

4679-6/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; 
4669-9/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; 
4673-7/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; 
4672-9/00 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 
4623-I/99COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS PRIMAS AORiCOLAS NAO ESPECIPICADAS 
ANTERIORMENTE; 
4686-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; 

4689-3/99 COMERCIO ATACADISTA DE IIRINDES; g1 (já/ma 90H59» 00x 3405 

4     ,#913310 .Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
'  Certifico registro sob o n" 5691749 em 28/01/2016 da Empresa COMERCIAL SOARES 8. MOTA LTDA EPP_ Nire 31207760883 e protocolo 

160086396 - 26/01/2016. Autenticação: 1648ECC042A31526904738848974EAA54452?E3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e Informe n" do protocolo 16/008639-6 e o código de segurança AIWc Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2016 por Marinely de Pauta Bomfim - Secretária-Geral. _ l 

  



3” ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
“COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP I' 

4646-0102 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; 
4649-4101 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE _USO PESSOAL E DOMÉSTICO; 
4689-3/99 COMERCIO ATACADISTA ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANSIVEL), ARTEl-'ATOS DE BORRACHA, 

4649-4101 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS; 
4530-7101 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; 
4530-7102 COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATTCOS E CÂMARAS DE AR; 
4642-7102 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO; 
4642-7102 COMERCIO ATACADISTA DEQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI); 
4642-7102 COMERCIO ATACADISTA DEPARDAMENTO; 
4642-7101 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E 
DE SEGURANÇA; 
4641-9101 COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS: 
4641-9102 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 
4641-9103 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 
4643-5101 COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS: 
4643-5102 COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS. MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; 
4649-4105 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; 
4689-3102 COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS EENEFICIADOS; a 4689-3/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS F. ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E 
ELETRÔNICOS; 
4652-4100 COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICAÇÃO; 
4649-4199 COMÉRCIO ATACADISTA APARELHOS PARA GINASTICA, ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO 

TALI-IERES, OUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES). AR'I'IGOS 
RECREATIVOS, EARRACAS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, CARRINHOS DE BEBE E CAIxOEs 
MORTUARIOS. 
4649-4199 COMÉRCIO ATACADISTA DEARTIOOS DE CACA, PESCA, CAMPING; 
4649-4199 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ESPORTIVO; 
4669-9199 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS, PARTES E PECAS NAO 
ESPECIPICADOS ANTERIORMENTE; 
4637-1199 COMÉRCIO ATACADISTA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EM OERAL; 
4637.1107 COMÉRCIO ATACADISTA DE CI-IOCOLATES, CONFEITOS. BALAS, BOMBONS E SEMRLHANTES; 
4637.1106 COMÉRCIO ATACADISTA DE SORVETES; 
4637-1104 COMERCIO ATACADISTA DE PÃES, SOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; 
4623-1109 COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; 
4623-1106 COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; 
4649-4199 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAEACARIA EM GERAL; 
4646-0101 COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; 
4649-4199 COMÉRCIO ATACADISTA DEUTENSILIOS DE cOzINI-IA DOMÉSTICO PANELAS; 
4681-8/05 COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; 
4661-3100 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA 
USO AOROPECUARIO; 
4692-3100 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM OERAL. COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS fx' AGROPECUARIO; 

4s11-1/03COMERC1O POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS; 
4679-6/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE', VIDROS, ESPELHOS E VJTELAIS; 
4671- 1100 COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRAE PRODUTOS DERIVADOS; 
4649-4106COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DEILUMINACAO; 
4649-41l0COMÉRCl0 ATACADISTA DE IOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E 
SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS; _ 

4663-0100 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E 

PEÇAS; _ 

4649-4100 COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITARIO; _ 

4685-1100 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERUROICOS E METALUROICOS; 
82i9-9/01FOTOCOPIAS E SERVICO DE PLOTAGEM EM GERAL; 
4751-2102 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 
4211-1102 SINALIZAÇÃO RODOVIARIA; _ 

951 I-s100 REPARAÇÃO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIPERICOS; 
3329-5101 SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL; _ 

4330-4102 TNSTALAÇAO DE. PORTAS, JANELAS, 'FETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE 
QUALQUER MATERIAL: 

« Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (G& ÊCenifícO registro Sob O n° 5691749 em 28/01/2016 da Empresa COMERCIAL SOARES 81 MOTA LTDA EPP, Nire 31207760583 e protocolo 
a' 160086396 ~ 2610112016. Autenticação: 164BECC042A31E69C473884B974EAA544527E3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 

Vafidar este documento, acesse wwwjucemgmggovbr e informe n” do protocolo 16/008639-6 e O código de Segurança AIWC Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 0210212016 por Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral,  
IE NETÂHIAOE 
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3* ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
“COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP” 

4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO: 
4330-4/04 SERVICO DE PINTURA EM EDIPICIOS EM GERAL CNAE; 
3130-3/00 SERVICO DE PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E ORAMADOS; 
4930-2/04 SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANÇAS; 
4930-2/01 SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA; 
4329-1/01 INSTALAÇÃO DE PAINEIS PUBLICITÁRJOS; 
1322-9/01 SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIPICAÇAO; - 

4322-3/02-NSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO 
E REFRIGERACAO; 
4693-1/100 COMERCIO ATACATISTA DE ESIUPA DE SECAOEM PARA SERIORAPIA 

3° - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
A Vista das modificações ora ajustadas consolida-Se o contrato sociai 

com a Seguinte redação: 

Cláusula 1 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A Sociedade gira Sob a denominação “COMERCIAL SOARES & 

MOTA LTDA EPP " e terá como nome fantasia COMERCIAL PATOSPEL;  
Cláusula Il - SEDE 

KN, A sede da Sociedade é na Rua Caviúna, 200 bairro Alto Boa Vista 
cidade de Patos de Minas - MG, CEP 38703-792; 

Cláusula III - OBJETO SOCIAL 
A Sociedade tem por objetivo: 

4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS 

PARA USO ODONTOLOOICO-MEDICO-HOSPITALAR; 
4649-4/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITARIO; 
4649-4/04 COMÉRCIO ATACADISTA DE. MOVEIS EM GERAL, DE QUALQUER MATERIAL E AImOOS 
DE COLCHOARIA; 
4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 
4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA F. CONSERVAÇÃO 
DOMICILIAR; 
4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, 
CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIO; 
4665-6/00COMERC1O ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; 
PARTES E PECAS; 
4645-1/02 COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; 
4645-1/03 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOOICOS; 
4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO; 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA GINASTICA; 
4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; 
4647-3/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, REVISTAS, JORNAISJMPRBSSOS SOB BNCOMENDAE 
OUTRAS PUBLICAÇÕES; 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS; 
4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; 
4649-4/03 COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS 
RECREATIVOS; 
4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, CTNE E SOM; 
4679-6/99 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; 
4669-9/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; 

4673-7/00 COMÉRCiO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; 
4672-9/00 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 
4623-1/99 COMERCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS PRIMAS AGRICOLAS NÃO ESPECIPICADAS 
ANTERIORMENTE; 
4636-9/02 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; 
4689-3/99 COMERCIO ATACADISTA DE BRINDES; 
4646-0/02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; 
4649-4/01 .COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E 

DOMÉSTICO; 
4639-3/99 COMERCIO ATACADISTA ISOPOR (POMESTTRENO EXPANSÍVEL), ARTEPATOS DE 
BORRACHA, EAREANTES, PILHAS, BATERIAS, QUADROS. LOUSA ESCOLARES, MOLDURAS DE 

_áà-:ÉÊTÉ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Éàrgãñ Certifico registro Sob o n" 5691749 em 28/01/2016 da Empresa COMERCIAL SOARES S. MOTA LTDA EPP, Nire_3120776068'3 e protocoio  *w 160086396 - 26/01/2016, Autenticação: 1648ECC042A31ES9C4738848974EAA54452?E3B. Marinely de Paula Bomfim - SecretarIa-Geral. Para 

validar este documento acesse wvvw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/008639-6 e o Código de segurança AiWc Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 02/02/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.  
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QUADRO, MANGUEIRAS INCENDIO, FITAS ADESIVAS, ETIQUETAS METÁLICAS, CORDAS E 

CORDOARIAS. 4649-4/07 COMERCIO ATACADISTA DE FILMES. CDS, DVDS, FITAS E DISCOS; 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; 

4649-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRODOMÊSTICO v 4530-7/01 COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS 

AUTOMOTORES; 4530-7/02 COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO; 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DEQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI); 

4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DEFARDAMENTO; 4642-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS, EXCETO 

PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; 
4641-9/01 COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS; 
4641-9/0 2 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO', 
4641-9/03 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINI-IO; 
4643-5/01 COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; 4643-5/02 COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; 
4649-4/05 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; 

4689-3/02 COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E PIERAS IIENEPICIADOS; 
4689-3/99 COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS 

"W ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS; 4652-4/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE 

TELEPONIA E COMUNICACAO; _ 

4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA APARELHOS PARA GINASTICA, ARTIGOS DE BORRACHA E 
PLASTICO PARA USO DOM EST/CO, ARTIGOS DE ARTESANATO, ARTIGOS DESCARTAVEIS EM 
GERAL (COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E 

SIMILARES), ARTIGOS RECREATIVOS, EARRACAS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, 

CARRINIIOS D1; EEEE  CAIxOES MORTUARIOS. 4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DEARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; 
4649-4/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ESPORTIVO; 
4669-9/99 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS, PARTES E PECAS 

NAO ESPECIPICADOS ANTERIORMENTE; 4637-1/99 COMERCIO ATACADISTA E PRODUTOS ALJMENTÍClOS EM GERAL; 
4637-1/07 COMERCIO ATACADISTA DE CI-IOCOLATES. CONFEITOS. EALAS, BOMBONS E 

SEMELHANTES; 4637-1/06 COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES; 4637-1/04 COMERCIO ATACADISTA DE PAES_ BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; 
4623-1/09 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; 
4623-1/06 COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAEACARIA EM GERAL; 
4646-0/01 COMERCIO ATACADISTA DP. COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; 
4649-4/99 COMERCIO ATACADISTA DEUTENSILIOS DE COZINHA DOMESTICO PANELAS; 

4681-8/05 COMERCIO ATACADISTA DE. LUBRIFICANTES; 4661 -3/00 COMERCIO ATACADISTA DF'. MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS 

PARA USO AGROPECUARIO; 4692-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE, MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE 

INSUMOS AGROPECUARIO; 451 l-1/03COMERC1O POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E 

USADOS; 4679-6/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; 
4671-1/00 COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRAE PRODUTOS DERIVADOS; 
4649-4/06 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; 
4649-4/10 COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS 

PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS; 4663-0/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; 

PARTES E PECAS; _ 4649-4/03 COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITARIO; 
4635-1/00 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALÚRGICOS; 

3219-9/01 POTOCOPIAS E SERVICO DE PLOTAGEM EM GERAL; , 

4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 

4211-1/02 SINALIZAÇÃO RODOVIARIA; 951 1-8/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIPERICOS; 

3329-5/01 SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL; 
4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS_ JANELAS, TETOS, DW|SÓRIAS E ARMÁRIOS EMEUTIDOS DE 

QUALQUER MATERIAL; 

007/10» 9/47/1050 da @OH _g 
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4330-499 OUTRAS OBRAS DE. ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 
4330-4/04 SERVICO DE PINTURA EM EDIFICIOS EM OERAI. CNAE; 
s130-3roosERvIcO DE PLANTIO. TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E ORAMADOS; 
4930-2/04 sERvICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANÇAS', 
4930-2/0¡ SERVICO Ds TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA; 
4329-1/01 INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS; 
1822-9/01 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 
4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DF. SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 

VENTILACAO E REFRIGERACAO; 
4693-mo0 COMERCIO ATACATISTA DE ESTUFA DE SECAOEM PARA SERIGRAFIA 

Cláusula IV - CAPITAL SOCIAL 
O capital social da sociedade e' de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada_ já 
totalmente integralizado em moeda do País, cabendo a: 

SÓCIO(A) QUOTAS RS UNIT. RS TOTAL PERCENTUAL 
ANA SlMAO DA MOTA 300 1,00 300,00 01.00% 
MURILO SOARES MOTA 29.700 1,00 29.700,00 99,00%  TOTAL 30.000 30.000,00 100,00°/› 

Parágrafo único ~ A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula V - ABERTURA DE FILIAIS 
A sociedade poderá, quando servir aos seus interesses, abrir filiais, 

agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do capital social da matriz. 

Cláusula VI F PRAZO DE DURAÇÃO 
O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, e 

iniciou suas atividades em 01/02f2007. 

Cláusula VII - ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade bem como O uso dO nome empresarial 

será exercida pelo sócio: MURILO SOARES MOTA, o qual poderá assinar isoladamente 
pela sociedade, ficando por este motivo, expressamente proibido, subscrever endossos, saques 
de favor, fianças ou abonos que possam envolver a responsabilidade Social. 

Parágrafo prinreiro - O sócio MURILO SOARES MOTA, responderá 
perante a Sociedade e terceiros pelo excesso de mandato que praticar com violação da lei e do 

FN contrato social; 

Parágrafo segundo ~ O sócio MURILO SOARES MOTA, representará 
a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial e tem os mais amplos poderes de 
administração, distribuindo e se incumbindo dos encargos e da administração social; 

Cláusula VIII - IMPEDIMENTO USO DA DENOMINAÇÃO 
SOCIAL 
É vedado aos sócios usarem o nome da sociedade em negócios 

estranhos aos interesses sociais, como ñanças, avais e endossos, respondendo pessoalmente o 

infrator pelos danos causados. ' 

Kira-Egas Junta Comercial do Estado de Minas Gerais _ 

 Certifico registro sob o n° 5691749 em 28¡01.v'2016 da Empresa COMERCIAL SOARES Bt MOTA LTDA EPP. Nire 31207760883 e protocolo    160086396 - 20101/2015. Autenticação: 164BECC042A31E69C473SB4B974EAA544527E3B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
uaudar este documento acesse www.¡ucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/000639-6 e o código de segurança AIWc Esta cópia foi 

autenticada digitalmente e assinada em 02102/2016 por Marinety de Paula Bomfim - Secretária-Geral.   . .-.. LA M .. pág. õf? 
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Çláusula ix -PRÓ-LABORE 
E resguardado ao sócio administrador o direito de uma retirada mensal 

a título de pró-labore, que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na 

escrituração contábil. 

Cláusula x - FALECIMENTO DE SÓCIO 
Ocorrendo o óbito de qualquer um dos sócios, a sociedade não se 

dissolverá, assumindo, no lugar do falecido os herdeiros designados legalmente. 

Cláusula xi - EXERCÍCIO SOCIAL 
O exercicio social da sociedade obedecerá ao ano calendário e a cada 

dia 31 de dezembro serão levantadas as Demonstrações Financeiras e o lucro líquido apurado 

terá o destino pactuado entre os sócios. 

Cláusula XII - AUTORIZAÇÃO P! ALTERAR CONTRATO 
SOCIAL 
Este contrato social só será alterado com as assinaturas de todos os 

r socios. Cláusula XIII - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS 
Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as 

disposições legais contidas no C.Civil/2002. 

Cláusula XIV - FORO 
Fica eleito o foro desta comarca de Patos de Minas - MG para 

solucionar qualquer discórdia em relação a esta. sociedade. 

Cláusula XV - DECLARAÇÃO D0 ADMINISTRADOR 
O sócio: MURILO SOARES MOTA, declara sob as penas da lei, que 

não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falirnentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 

ou a propriedade; - 

E por estarem devidamente contratados, assinam , nte contrato em 
via única, sendo que após 0 registro na Junta Comercial do Es ' 

JUCEMG, será disponibilizada em meio digitalizado para impressão 

à Patos de Minas ~ MG, 24 de Novembro de 20| .  ..,_ l  'l 

~   'Il-¡ITÕEWFIRI-ll_ X _ 8X5 18928 

&ÚRILO SOARES M077* ciinruriiu au ?musika uriciu o: auras 
R.l'iradentes, S?? Centro Patos de Hina; HS 12164338212# 

Rnrunhiço. pur SEHELHRHÇR, als) finais) de: 
t! . t 

(/9710,  0/4 /àg é; iiuiiiio samira iiiirri u tlttltttltlllntll 
ANA SIMÃO DA MOTA Bau fé. E¡ teatenun 
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COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EP 
CNPJ: 08.648.188 /0001-90 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
pnocssso LICITATÓRIO N° 134/201? 
MENOR pngço POR ITEM _ 
DECLARAÇAO na INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR No QUADRO DA EMPRESA 
EMnneGAopnA 
DECLARAÇAO 

A EMPRESA Comercial Soares 3¡ Mota Ltda. sediada a Rua Caviúna, n°200, Bairro Alto Boa Vista, 
CEP 38703-792, Em Patos de Minas estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob n° 
O8.648.188/0001~90, neste ato representada peio(a) Srta). Murilo Soares Mota, portadora) da 
Carteira de Identidade n” PMG14.042.922, SSP-MG inscrãto(a) no CPF sob n° 082.090.676-05, 

Declaro que não possuímos, cm nosso Qttadro de Pass-mui, empregados menores de 18 (dezoito) mms cm 
tmbaílmo noturno, perigoso ou .izasalulare e em qualquer trabalha, menores de 'E6 (dezesseis) sumos, :salvo m1 

cc›ndiçãç› de smpretmdiz, a paxnir: de 14 (quatorze) anus, em (vbsetvâxzcia à Lei Füderal n" 9854, dc 2110.99, :me 

,Xsirera a Lei n” 8666/93. = 

PATOS DE MÉNAS, 9 DE MAIO DE 2017 

é/âávéí»  0/8( 

0000780100 SOARÊS E MOTA LTpA EPP 

086481881000180 
MURlLO SOARES MOTA 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 082.090.676-05 
MG 14.042.922 

RUA CAVIUNA, 200, ALTO BOA VISTA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 3879333792 

TELEFONE: 34-3825-6532 



COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA E 
CNPJ: 08.648.188/0001-90 

PREGÃO ELETRÔNICO N” 03/2017 
PROCESSO Lxcmarróazo N° 134/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 0 

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

DECLARAÇÃO 

A EMPRESA Comercial Soares 8» Mota Ltda, sediada a Rua Caviúna. n°200, Bairro Aim Boa Vista, 
CEP 38703392, Em Patos de Minas estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob n° 

08.648.188/0001-90, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Murilo Soares Mota, portadora) da 
Carteira de identidade 21° PMG14.042.922, SSP-MG inscrito(a) no CPF sob n° 0821390137005, 

DECLARAMOS para todos os fins ck: direito, especàñcamwte para participaçãca de licitação na modaiicíaníe dc 

,Nptcgãcx que estarmos sob o regime de empresa de pequeno porte EPP, para efeito do ciísposto na Lc": 
(Êtmapícmcnmr 123, d:: 14 die dezembro de 2006 

PATOS DE MINAS, 9 DE MAlO DE 201? 

    COM RCIAL SOARES E MOTA L A EPP 

0864818810001-«90 0 

MURÊLO SOARES MOTA 

SOCIO ADIWNISTRADOR- 

CPF: 082.090.676-05 
MG 14.042.922 

RUA CAVIUNA, 200, ALTO BOAVISTA, PATOS DE MINAS~MG CEP: 38703-792 

TELEFONE: 34-3825-6532 



Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: COMERCIAL SOARES 8: MOTA LTDA EPP 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Número de ldentiñcação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE constitutivo 

3120776088-3 0B.648.188I0001-90 02/02/2007 01I02Il2007 

Endereço Completo: 
RUA CAVIUNA 200 - BAIRRO ALTO BOA VISTA CEP 38703-792 - PATOS DE MINAS/MG 

Objeto Social; 

COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS. PARTES E PECAS PARA USO ODONTOLOGICO- 
MEDICO-HOSPITALAR; COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE DOMISSANITARIO; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS EM 
GERAL, DE QUALQUER MATERIAL E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO 
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIO; 
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS; COMERCIO 
ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; 
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA GINASTICA; 
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, REVISTAS, 
JORNAISJMPRESSOS SOB ENCOMENDAE OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS; 

COMERCIO_ ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE 

BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS:RECREATIVOSCOMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, CINE 
E SOM; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE OMBAS E 
COMPRESSORES PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS -PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMERCIO ATACADISTA DE BRINDES; COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO 
PESSOAL E DOMÉSTICO; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS; COMERCIO ATACADISTA 
DEINSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS; COMERCIO 
POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE 
PNEUMATICOS E CMARAS DE AR; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE 
SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO ATACADISTA DEQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI); COMERCIO 
ATACADISTA DEFARDAMENsTO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO 'E ACESSORIOS, EXCETO 

PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, 
MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; 
COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA 
PERSIANAS E CORTINAS; COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PECAS 
E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES 
ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO'. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS 
E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO ATACADISTA 
DEARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ESPORTIVO; COMERCIO ATACADISTA DE 
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS, PARTES E PECAS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO 
ATACADISTA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, SALAS, 
BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO ATACADISTA DESORVETES; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, 
BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, 
FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMERCIO ATACADISTADE ARTIGOS DE TABACARIA EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA 
DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIAC COMERCIO ATACADISTA DEUTENSILIOS DE COZINHA DOMESTICO 
PANELAS; COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA USO AGROPECUARIO; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, 
SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIO; COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS 
E UTILITARIOS NOVOS E USADOS; COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; COMERCIO ATACADISTA DE 

MADEIRAE PRODUTOS DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO ATACADISTA DE 

JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS; COMERCIO ATACADISTA 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE SANEANTE 
DOMISSANITARIO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS; FOTOCOPIAS E SERVICO 
DE PLOTAGEM EM GERAL; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; SINALIZACAO 
RODOVIARIA; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOSBERVICO DE 

MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS 

Certidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comerciaí do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (Mvwtjucemgmggovbr) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 
validada de duas formas: ' 

1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170000960083 e visualize a certidão) 
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Secretaria de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Oertiticamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 

vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; SERVICO DE PINTURA EM 
EDIFICIOS EM GERAL; SERVICO DE PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS E GRAMADOS; SERVICO DE 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANÇAS; SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA; INSTALACAO DE PAINEIS 
PUBLICITARIOS; SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS 

CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 
Capital Social: R$ 30.000,00 _ n Microempresa ou Prazo de Duração 

TRINTA MIL REAIS Empresa de Pequenü 
Capital Integralizado: R$ 30.000,00 pode INDETERMINADO 

PORTE 
(Lei Complementar 

n°123f05) 

Sócio(s)IAdministradodes) _ 

CPFINIRE Nome Term. Mandato Participação Função 

037.185.176-98 ANA SIMAO DA MOTA xxxxnx R$ 300,00 SOCIO 

082.090.676-05 MURILO SOARES MOTA xxxxxxx R$ 29.700,00 SÓCIOIADMINISTRADOR 

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 28/01/2016 Número: 5691749 

Ato 002 - ALTERACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2211 - ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

2003 - ALTERACAO DE SOCIOIADMINISTRADOR 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATOIESTATUTO 

Empresa(s) Antecessora(s) 
Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação 

LOURENCO MOTA PAPELARIA LTDA. -EPP xxxxxxx 4161357 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
EMPRESARIAL 

NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 25 de Abril de 2017 09:13 

 

Cenidão Simplificada Digital emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a 

autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (vwvwjucemgmggovbr) e clique em validar certidão. A certidão pode ser 

validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o n° 0170000960083 e visualize a certidão) 
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CNPJ: 08.648.188/0001-90 
ANEXO v1 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 
Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

DECLARAÇÃO 

A EMPRESA Comercial Soares 8: Mota Ltda, sediada a Rua Caviúna, n°200, Bairro Alto Boa Vista, 
CEP 38703-792, Em Patos de Minas estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob n° 
08.648.188/0001-90, neste ato representada pelO(a) Sr(a). Murilo Soares Mota, pOrtadOr(a) da 
Carteira de ldentidade n° PMG14.042.922, SSP-MG inscrito(a) no CPF sob n° 082.090.676-05, 

DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 

fgregão, que estamos sob o regime de empresa de pequeno porte EPP, para efeito do disposto na Lei 
-omplementar 123, de 14 de dezembro de 2006 

PATOS DE MINAS, 9 DE MAIO DE 2017 

@A [xi/OL 
COM RCIAL SOARES E MOTA U1' A EPP 

08648188/0001-90 
MU RELO SOARES MOTA 

SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 082.090.676-05 
MG 14.042.922 

RUA CAVIUNA, 200, ALTO BOAVISTA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38703-792 

TELEFONE: 34-3825-6532 



CNPJ: 08.648.188/0001-90 
ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROcEssO LIcITATORIo N° 134/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR No QUADRO DA EMPRESA 
EMPREGADORA 
DECLARAÇÃO 

A EMPRESA Comercia¡ Soares & Mota Ltda, sediada a Rua Caviúna, n°200, Bairro Atto Boa Vista, 
CEP 38703-792, Em Patos de Minas estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob n° 
08.648.188/0001-90, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Murilo Soares Mota, portador(a) da 
Carteira de Identidade n° PMG14.042.922, SSP-MG inscrito(a) nO CPF sob n° 082.090.676-05, 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que 

altera a Lei n° 8666 /93. 
"W 

PATOS DE NHNAS, 9 DE MAIO DE 2017 

(kr/w- .Áw wa( 
cOM CIAL SOARES E MOTA LTpA EPP 

086481 8810001-90 
MURILO SOARES MOTA 

SOCIO ADMENISTRADOR 

CPF'. 082.090.676-05 
MG 14.042.922 

RUA CAVIUNA, 200, ALTO BOA VISTA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38703-792 

TELEFONE: 34-3825-6532 



#L 206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

m/Oõlàüwa Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
NUMERO ÚEINSCRIÇÃO    E  DATADEABERTURA 08.643.'IB8IO0D1-90 - 2I02I2 Mmmz SITUAÇAO CADASTRAL ° °°7 

NOME EMPRESARIAL 

COMERCIAL SOARES 8; MOTA LTDA - ME 

TITULO Do ESTABELECIMENTO (NCM E DE FANTASIA) 

COMERCIAL PATOSPEL 

4654-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes 
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

k 9 peças 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS sEcUNDARIAs 
4649-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
4649-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
4651-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
4645-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
4655-6-00 - Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.454-013 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
45.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.47-B-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
4647-6-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
45.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
4649-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculos recreativas 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 
4669-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material eletrico 
46.723-130 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
4623-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente 
46.85-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

R CAVIUNA 200 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO UF 

38.703-792 ALTO BOA VISTA PATOS DE MINAS MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

ADM@SOARESMOTA.COM.BR (34) 3825-6532 I (34) 3821-4333 

ENTE FEOERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
*Rititi 

sITuAÇAo cADAsTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAL 
ATIVA 0210212007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECtAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
ñtt-kâdridr Matta¡ 

Aprovado pela Instrução Nonnativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 04¡05i2017 as 15:26:10 (data e hora de Brasilia). Página: 1I4 
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54105120171 Corn provante de inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO ÚEINSCRÍÇÀÚ    E  DATÀ DEABERTURA . . O - " m2¡ U 

ÍISAÍÍÍIÉW °°1°° SITUACAO CADASTRAL “z 2° 7 

NOME EM PRÉSÀRÍAL 

COMERCIAL SOARES S. MOTA LTDA - ME 

C DIGO E DESCRIÇAO DAs ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.494-131 - Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
4549-4-0? - Comércio atacadista de filmes, CDS, DVDs, fitas e discos 
4530-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para Veiculos automotores 
4530-7432 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 
46.42-7-02 - Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
4642-7-01 - Comércio atacadista de artigos do Vestuário e acessórios. exceto profissionais e de segurança 
4541-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 
46.413-112 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 
4543-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de Viagem 
46.494-535 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 
46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 
46.524-013 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 

L 4569-51-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente: partes e peças 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 
46.3744!? - Comércio atacadista de chocolates. confeitos. balas, bombons e semelhantes 
4637-1-08 - Comércio atacadista de sorvetes 
4537-1-04 - Comércio atacadista de pães. bolos. biscoitos e simiiares 
4623-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 
LOGRADOURO ' NUMERO COMPLEMENTO 

R CAVIUNA 200 

CEP BAIRROJDISTRITO MUNICÍPIO UF 

38.703-792 ALTO BOA V|S__TA PATOS DE MINAS MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

ADM@SOARESMOTA.COM.BR (34) 3825-6532 i' (34) 3321-4333 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
anna¡ 

sITuACAO CADASTRAL DATA OA snuAÇAO CAOAsT RAL 

ATIVA OZIUZIZOOT 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
il-kitik Haten¡ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 04i05i2017 às 15:26:10 (data e hora de Brasilia). Página: 214 
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p_ 
k_ SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

ÕNOSIZOTII Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO  DE  E DE DATA DEABERTURA  8810001-90 SWUAÇÃO CA DASTRAL OZIOZI2GO7 

NOME EMPRESARIAL 

COMERCIAL SOARES 8¡ MOTA LTDA - ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS sEOUNDARIAs 

4623-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores. plantas e gramas 
46.464-131 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
4631-13-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 
46.151-343!) - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
4633-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos 

agropecuários 
46.924-013 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 
45.11-1-IJ3 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitarios novos e usados 
46.796-013 - Comércio atacadista de vidros, espelhos. vitrais e molduras 
4611-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 
46.49-4-06 - Comercio atacadista de lustres, luminárias e abaju res 
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas Iapidadas 
4653-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
416.854-0!) - Comércio atacadista de produtos siderúrgicas e metalúrgicos, exceto para construção 

3249-9-01 - Fotocópias 

k 4151-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
95.11-8-U0 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos perifericos 
3129-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
43.304-132 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.313-449 - Outras obras de acabamento da construção 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

R CAVIUNA 200 

CEF BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 

38.703-792 ALTO BOA VISTA PATOS DE MINAS MG 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

ADNLQSOARESMOTACOMBR (34) 3825-6532 I (34) 3821-4333 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*trt* 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA sn UAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 0210212007 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

I tjfçiim** ltkhlrüñit 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 04I05I2017 às 15:26:10 (data e hora de Brasília). Página: 314 
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6410512017_ Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

§ÊEÉÊÀTÊÊÊÃÍÊ% C°MPÊ$ÉANJ§ODEÀÉÊÊÇQÊL° E DE 32333152395? W 
N OM E EM PRESARIAL 

COMERClAL SOARES 8¡ MOTA LTDA - ME 

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES EcONóMicAs SECUNDARÍAS 

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral 
B1.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
49.304-041 - Transporte rodoviário de mudanças 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga. exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
4329-1-01 - Instalação de painéis publicitários 
1822-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 
4322-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LDGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

R CAVIUNA 200 

CEP BAJRROIDISTRITO MUNICÍPIO UF 

f_ 38.703-792 ALTO BOA VISTA PATOS DE MINAS MG 

' ENDEREÇO ELETRÔNICO ' TELEFONE 

ADM@SOARESMOTA.COM.BR (34) 3825-6532 1 (34) 3821-4333 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
meu¡ 

SITUAÇAO CADASTRAL DATA OASITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 0210212007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL 
ttiirírú** iii-kútiñ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 0410512017 às 15:26:10 (data e hora de Brasilia). Página: 414 

í Consulta QSA 1 Capital Social j 

Preparar Página 

:f: ipagadynzprüssão  
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, gligue agui. A 

Atualize sua página 

https:11www.reoeitafazendagov.bripessoajuridicalcnpjkznpjreva1Cnpjreva_Comprovan1e.asp 414 



Certidão internet 

 BRASIL Acesso à informação Participe Serviços 

Acesso à informação Participe Serviços 

* Receita Federal 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA 

DA UNIÃO 

Nome: COMERCIAL SOARES 8: MOTA LTDA - ME 

CNPJ: 08.648.188/0001-90 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasi¡ (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei ng 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http:/fwww.receitafazenda.gov.br> ou <http://www,pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ng 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:43:51 do dia 03/01/2017 <hora e data de Brasilia>. 
válida até 02/07/2017. 
Código de controle da certidão: 65E3.79BC.D16B.0AB8 
Qualquer rasura ou emenda invaiidará este documento. 

Naya Çlggsgita  

ñlez/f/CVUsers/PatospcI/Desktop/Ccnidão%20lnternel.htmlOZi/O l/20l 7 13:46:27] 



d responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 

ñ certificar ocu mentos 

01103/2017 SEF/MG - SIARE 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS  
CERTIDÃO EMITIDA EM: CERTIDÃO DE DÉBIT05 TRIsuTARIos 01 03/2017 

"egaüVa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
30/05/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL SOARES B( MOTA LTDA - ME 

&ÊCRIÇÀO ESTADUAL* 001033475-00' CNPJ/CPF: 08.648.188/0001-90 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA CAVIUNA NÚMERO: 200 

COMPLEMENTO: BAIRRO: ALTO BOA VISTA CEP: 38703792 

DIsTRrrO/POVOADO: ' MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utiligação para lavratura de escritura públic ou re istro de formal de partilha, de 
carta de adjudicaçao expedida em autos de inventário ou de_arro ainento, de sentença _em ação 
de seyaraçao Judicial, qivorcio, ou departilha de bens na _uniao estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens imoveis esta certidao somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento l Desoneraçáo do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta _certidão deverá ser confirmada no sítio ga Secretaria de_ Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m .gov.br =› certidao de debitos tributarios => 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2017000196522842 

*i 
htlps :Ifvwvwâfazendamg.g0V.br¡s0|lCtr|lSOL/C DTID ETALH E_746?ACAO=VlSUALlZAR&num Proi0col0=2017U372UD381&autenticacaoM Ddel = rDOABXN y. .. 1/1 



Secretaria de Estado de 
Fazenda 

de Minas Gerais 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

N 

XÍ 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

NOME/NOME EMPRESARIAL: 

NOME FANTASIA: 

CNAE PRINCIPAL r DESCRIÇÃO: 

DESMEMBRAMENTO: 

CNAE SECUNDÁRIA I' DESCRIÇÃO: 

DESMEMBRAMENTO: 

NATUREZA JURIDICA : 

REGIME DE RECOLHIMENTO : 

DATA INSCRIÇÃO: 

SITUACAO INSCRIÇÃO: 

DADOS CA DASTRAIS 

00103847500-95 

COMERCIAL SOARES B. MOTA LTDA - ME 

COMERCIAL PATOSPEL 

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso Odonto-médium 

hospitalar; partes e peças 

CPF/CNPJ: 08.648.188/0001-90 

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e Conservação domiciliar 

SOCIEDADE EMPRESARIA 

SIMPLES NACIONAL 

28/06/2007 

CATEGORIA: Único 

MEI: não 

Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 13/03/2015 

JK 

CEP: 

MUNICIPIO: 

DISTRITO I POVOADO: 

BAIRRO: 

LOGRADOURO: 

NUMERO: 

COMPLEMENTO: 

COMPLEMENTO DO CEP: 

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 

3B703792 UF: MINAS GERAIS 

PATOS DE MINAS 

ALTO BOA VISTA 

CAVIUNA 

200 

Nf EMITIDO EM 

13/02/2017 09:13:42 

_JK 



MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS 
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento 

DIRETORIA DA RECEITA  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Contribuinte: 128370 Inscrição Municipal: ( 26279) 

Nome 

COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME 

DOCUFIIEIIÍOKÊNPJÍCPF/RG) 

08.648.188!0OO1-90 

Endereço: 

R. CAVIUNA , 200  
Bairro: MORADA DO SOL Cidade: PATOS DE MINAS -UF: MG -CEP: 38703-792 

'A Aa_ 

       
   

  Certificamo n: - Í' 

  
quaisquer n tg: 2;¡  _ 

quaisquer tri 'ütêiãi-_YÊ 'ri  f 

Resguarcã - e o _ iiéiqyga= < _  ' Patos de 
Minas vir'   o ' wutários de     Fa, ainda não 

q Validade 90 dias. 

Ip. n. lili) 
DerõíJosé da Silva 
Diretor da Receita 

Patos de Minas, 22 de_ Março de 2017. 

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:26279-4431-CND 



r__r_,_ 
¡ñnvotiãñw "    'agigsagaíg' g  

ÇALYA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 08648188/0001-90 
Razão Social: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 

Nome Fantasia: PATOSPEL PAPELARIA 

Endereço; Av PIAUI 124o f CRISTO REDENTOR ¡ PATOS DE MINAS] MG ,r 33700-221 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 08/05/2017 a 06/06/2017 

Certificação Número: 2017050801344962027112 

Informação obtida em 19/05/2017, às 14:09:58. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 

verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 
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 gvouna 7  
CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 08648188/0001-90 
Razão Social: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 

Nome FantasimPATosPEL PAPELARIA 

Endereço¡ AV PIAUI 124o / CRISTO REDENTOR / PATOS DE MINAS/ 
MG/ 38700-221 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o 

Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações corn o FGTS. 

Validade: 19/04/2017 a 18/05/2017 

Certificação Número: 2017041901555309830307 

Informação obtida em 20/04/2017, às 12:34:18. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://www.sifge.caixa.gov.br/EmpresafCrf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp'?VARPes... 20/04/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÊBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 
Certidão n°: 123112615/2017 
Expedição: 12/O1/2017, às 14:16:56 
Validade: 10/07/2017 - 180 (cento e oitenta) 
de sua expedição. - 

08.648.188/0001-90 

dias, contados da data 

Certifica-se que COMERCIAL SOARES a MOTA LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS), insCrito(a) no CNPJ sob o n° 

08.648.188/0001-90, NÂO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) 

data da sua expedição. 
a Certidão atesta a empresa em relação 

dias 
anteriores ã 
No caso de pessoa jurídica, 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e s-uge-.Astõesz -:nã:.a:t.st..jv.1s.br 

W 



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

PATOS DE MINAS 

CERT|DÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFlCO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações específicas de concordata Preventiva f Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 

CNPJ: 0864818810001-90 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 

o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(httpz/iwwwtjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 

Projudi); 
A presente certidão NÃO EXCLUl a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 

aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 07 de Abril de 2017 às 08:31 

PATOS DE MlNAS, 07 de Abril de 2017 às 08:31 

Código de Autenticação: 1704-0708-3132-0254-2185 
Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (wvmtjmgjusbr) em Processos !Certidão Judicial l AUTENTICAÇÃO 2 informando o 

código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico, Qualquer 

emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possivel adulteração ou tentativa S( 

de fraude. 1de1 
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PREFEITURA MDNICIPAL 
DE PATROCINIO 

ESTADO DE MENAS GERAIS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para O.s devidos fins, que a empresa COMERCIAL SOARES 

E MOTA LTDA EPP, estabelecida na RUA CAVIUNA 200, ALTO BOA VISTA, 

em Patos de MinasMGã inscrita no CNPJ sob O 0° 08.648.188/0001-90 e 

Inscrição Estadual: 00103847500-95, é Cadastrado como fornecedor no 

MUNICÍPIO DE_ PATRüclNlo/MG, CNPJ N°-18.468.033f0001-26, 00m sede na 

l n' ' OLIMPIO GARCIA BRANDAO 1452, CENTRO, de maneira que sempre 

solicitada atendeu de forma eficaz e satisfatória em termos de qualidade, 
   
  

Ina :zu-nu 

~ z 

.ncxísfv  9135 FÉSOAS NATURNã 

LIGRÀTO DE NDTAS- CõcâgtCkdJ !MEM-ü 

ZOS de entrega nos Itens abaixo relacionados: 

 

3 õ l É 

E à  
*É   : Ldocto 1d produto Descricao Qde Dt_edoct0 3%? °..' j!  29/04/2013  › 3102 0040333 CONDICIONADOR CABELO 5000ML 100 00:00 g 3:. j.. 13/05/2013 

ãàih* 3230 0050007 COPO DESCARTAVEL 200ML PS BRANCO 620_ 00:00 ê É* ' 23/05/2013 

@gt '.› 3321 0030305 ARMARIO ACO 2P 1,93><90x40 2 00:00 
g gi 23/05/2013 
35 3321 0070449 DVD PLAYER Dv4000_ HDMI 5 00:00 
u  23/05/2013  O › 3321 0070046 LIQUIDIFICADOR POWER 2L L~26 110v 1 00:00 

. 23/05/2013 
_ 3321_ _0030323_ L1QU|D1F|CADOR INDUSTRIAL 41_ . 1 como 

. 23/05/2013 
3321 00704.52 LAVADORA ROUPAS 12K LACT1235LA 1 00-.00 

23/05/2013 
3321 0070443 SECADOR CABELO CHIARO PRO 6 00:00 

. 30/03/2016 

3531 0050046 AÇUCAR CRISTAL 5I<G 295 00:00 
' 30/03/2016 :_ 

¡ 3531' 0050043 ARROZ TIPO 1 SKG 713 00:00 
f 04/05/2016' 
g 3519430050013 FEIJAO CARIOCA 2305 0000/ 
'g ¡ 04/05/2015 
t 3595 ¡0040116 DESiNFETANTE 2L LAVANDA 144 00:00 
I ã 

I E . 04/05/2015 

l 3595 l 0040500 EscOvA DENTAL ADULTO 36 00:00I       1.,  x 

Praça Oiímpio Garcia Brandão, 1452 - Telefax: (34) 3831-2063 - Fone: (34) 3839-1800 - CEP 387404300 (If 
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PREFEWURA MUNlClPAL 
DE: PATROCÍNIO 

ESTADO DE MINAS GERA|S 

-- ""*-;í5.";'":*nvq;v_›4;_: 4wm§.§;_.~g&m =--~›_çs6x.4s;ç:---- :k _l M¡   _y E ,_ 5 NW 

     

E 04/05/2016  3595 -0040335 ESCOVA DENTAL INFANTIL 36 00:00 
12/05/2016 

3606 0040034 SABAO BARRA 20060 467 00:00 

' 12/05/2016 
3606 0040394 vAssOuRA PELO 40cm 33 00-.00 

20/06/2016 
3623 0150133 _ FILTRO 3ARRO3v6LA5 2 00:00 

20/06/2016 
3623 0040319 PAPEL HI6L6-NI__cO C/4UNlD 60MT 960 00:00 

O 20/06/2016 
¡ 8629 0040430 sA3AO 6M P0 lKG 50 00:00 

f 1 20/06/2016 
A ;- 3630 0040052 ALCOOL 6M GEL 5004.41 350 00:00 

g3_ 9*¡ 20/06/2016  b: _“ 8630 0030235 MAMA06LRA SUPER HI6I6NLI5A c/ BICO PVC 30 00:00 
@à ;à 07/07/2016 
34::: ~ 3632 0060321 FRALDA 66R1ATRac-A G c/3uNI0 90 00:00  _ 01/03/2016 
Êã 3706 0040410 LUVA LHVIPEZA M 154 00:00 
:ã ' 10/03/2016  3745 0060325 FRALDA 06scARTAv6L INFANTIL TAM G c/3uNI0 40 00:00 
É_ ' 12/03/2016 
g 1; 3760 0150101 COLHER DE ARROZ 10 00:00 

g.; 12/03/2016 
g1; 3760 0150179 065cAscA0OR 10 00:00  12/03/2016 

?Êig 3760 0021135 65TA3ILI2A0OR 430m BIVOLT 4 00:00 
t.: g 12/03/2016 
U a 3760 0150070 copo AMERICANO 156 00-.00  .E3172. 12/03/2016 8760 0150177 FACA CABO MA06IRA 10 00:00 

12/03/2016 
3760 0150096. GARFO MESA INOx _._« 100 00:00 

' 12/03/2016 
Í 8760 0150233 PANELA AíUMINIO BATIDO 17 LITROS 8 00200 

03/06/2013 
3331 0040401 SACO LIXO 4_0 LITROS ç/100uN10 160 00:00 

20/06/2013 
3497 0070460 vI-:NTILAOOR Osc COLUNA 30cm 110v 16 00:00 

3-6N06R -TESTE GESTALTICO vIso-MORTOR 06 15/07/2014 
5651 0011540 BENDER 1 00:00 

PIAGET HEAD - BATERIA DE ORIENTACAO DIREETA 15/07/2014 
5651 0011541 . ESQU  1 00:00 

É EAC-lí ESCALA DE AUTO CONCEITO INFANTO 15/07/2014 
5651 0011542 JUVENIL 1 00-.00 

Praça Olimpio 
'García Brandão,  - elefnax'. (34) 331-2063 - Fone: (34) 3839~1800 - CEP 38740-000 
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CARTORIO A2Ev§00 8/58 os *Pgiggggggg 

PREFEITURA MUNICIPAL 

y' ..›__  . 

DE PATROCINIO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

403827130970703-  7'86"; ":-'“'7AERRAEA: :R  ” 

ETPC ESCALA DE TRAcOs DE PERSONALIDADE 15/07/2014 
5651 0011543 PARA CRIANC 1 00:00 

15/07/2014 
5651 0011544 MANUALO DE PSICOLOGIA-CLINICA INFANTIL E DO 1 00:00 

R2 TESTE NAO VERBAL DE INTELIGENCIA PARA 15/07/2014 
5651 0011545 _ CRIANÇAS 1 00:00 

16/07/2014 
5652 0080806 ESPELHO 5,00 x 0,60 COM MOLDURA 1 00:00 

16/07/2014 
5652 0080808 CORTINA 2,20 x 0,90m 2 00:00 

16/07/2014 
S652 0080807 ROTUNDA 2 PAN0S 5,00 x 3,80M 1 00:00 

07/08/2014 
5827 0020798 IMPRESSORA MULTIFUNCãONAL OcP 8157DN 1 00:00 

20/08/2014 
5939 0080289 BAN HEIRA BEBE 201 50 00:00 

20/08/2014 
5939 0160051 BOLA BOBATH EM PLASTICO 3 00:00 

20/08/2014 
5939 0160129 TAPETE c/ ENcAIxE NUMERICO 6 00:00 

20/08/2014 
5939 0080055 TATAME 100x100 15mm 120 00:00 

í ' 20/08/2014 
2 g1 5940 0070016 REFRIGERADOR Dcw49 88 110v 1 00:00  ;;__,_ 20/08/2014  " " 5940 0070183 VENTILADOR PAREDE GOCNI PR 127v 9 00:00 

”  -ã 01/07/2013 
f ¡ 3599 0070466 RADIO PORTATIL c/ cD E USB 13 00:00 

, '  08/07/2013 

1   3620 0020226 MEMORIA DDR 400MHz Pc3200 1GB 6 00:00  08/07/2013 
3620 0011039 PLACA REDE 10/100 PCI 4 00:00 

08/07/2013 
3620 0020392 TECLADO ABNT USB ' 20 00:00 

08/07/2013 
3620 0020296 MOUSE qPTIcO 086_ HM5371 10 00:00 

O 08/07/2013 
3620 0020117 6401/56 oPTsco Ps/z 5 00:00 

' 15/07/2013 
3667 0020802 PAD MOUSE 30 00:00 

PROJETOR MULTIMIDIA 2800LUME-NS POwERLITE 25/07/2013 
3740 0020824 s12+ 3 00:00 

15/09/2014 
6215 0160480 SUPER CAIXA DIVERTIDA M|<169 17 00:00 

23/10/2014 
6677 0150080 PANELA PRESSAO PROFISSIONAL 22LT 2 00:00 

Praça Oiímpio Garcia Brandão, 1452 - Telefax: 

 
(3  -2083 - Fone.: (34) 3839-1800 ~ CEP 38740-000 



PREFElTuR/A MDNIOIRAL 
DE PATROOINIO 

ESTADO DE MiNA-S GERAIS 

24/12/2011 
1604 0011030 INDICE A-A 5x3 30 00:00 

24/12/2011 
1604 0010533 AP-A'GADOR= QUADRO NEGRO MADEâRA 235 00:00 

" ' “ 24/12/2011 
1604 0010593 BORRACHA BRANCA 40 27000 00:00 

24/12/2011 
1604 0010103 CADERNO CAUGRAFIA 40 FLS 7200 00:.00 

24/12/2011 
_1604 0011026 CANETA CGRRETIVA 7M1 20 _ 00:00 

' 24/12/2011 
1.604 0011_050 CD-R700MB 2230 00:00 

24/12/2011 
1 .. 1604 0011046 COLA BAsTAO 216 1290 00:00 

;EA 24/12/2011 
g3;- 1604 0010774 FITA ADEsIvA 12x65 TRANSP 2100 00:00  24/12/2011 g3_ 1604 0011074 PAPEL CAMuRCA VERMELHO 2344 00:00 

3g f 04/01/2012 

ããg 1620 00110.31 SUPORTE FITA EMBALAGEM 5 _ 00:00  1 14/02/2012 
à¡ - 1641 0010672 CANETA ESEEROGRAEICA C/50 AZUL 163 _ 00:00 
3 f 07/10/2013 

É - 4136 0030702 CADEIRA FIXA EMP ESTOFADA BASE INOX ;[3 00:00  17/10/2013 .01 _ 4221 0030703 ESTANTE MDF 0,36x1,-27x0,30 1 _ 00:00 

E; 17/10/2013 g 1 4221 0030704 ESTANTE CARRINHO M0vEL0,65x0,35x0,40 3 00:00 
9 ' 22/11/2013 
q 4336 0030724 CADEIRA GlRAT. DIRETOR C/ BRAÇO TECIDO AZUL 1 00:00 

22/11/2013 
4386 0020233 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 15 00:00 

15/12/2014 
7263 0010705 CA0ERNO BROCHURAO SOFíS CAPA FLEXIVEL 30620 00:00 

22/12/2014 
7360 0140016 AVENTAL NAPA 1.50/1 BR 200 00:00 

22/12/2014 
7360 0060002 LUVA PROCED. c/ 100 TAM. M 300 00:00 

22/12/2014 
7360 0040347 1O0CA DESCARTAVELC/ 100 120 00:00 

' 27/12/2013 
4533 00203.23 ESTABILIZADOR 1000vA MONO 22_ 00:00 

' 27/12/2013 
4533 0020392 TECLADO ABNT USB 10 00:00 

27/12/2013 
4533 0020906 MOUSE OPTICO PR USB 20 00:00 _ 

  
Praça Oiimpio Garcia randâO,152 - eax: (34) 381-2063 - Fone: (34) 3839-1800 - CEP 387404300 



PREFEITURA 11001010141 
DE PATROOINIO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

   
   
 
      
   

 

1 27/12/201j 4503 0020117 11110055 001150 05/2 5 00:00 

V" 27/12/2011 

L 45133 0020145 MOUSE 0A0 s1A1x10A00 1150 10 00:00 - 30/01/2015 

1 7493 0030933 _ARMARIO Aço 20 190x90x40 16 00:00 
5 30/01/2015 

x_ 7493 0030913 0000100 A60 40Av 1:3_3X46X57 13 00:00 

' ' 30/01/2015 
74931 0010124 13505000 00 0055540 0401/ ENOX 127 3 00:00 

É ' 30/01/2015 
_Â  7493 0020-3213 551051111211000 1000014 11400 12 00:00 

_ 1 30/01/2015 

1 *- 7493 0070096 50040 413 0111.1 01:0 1 00:00]  _ 30/01/2015  2 7494 0060240 LANTERNA CLINECA 1.50 METAL 3 00:00  30/01/2015  7494 0040201 11x510A1N0x 1211:/ PEDAL 10 00-.00  j e _ 010560010 25v MARK-Il c/ 5 ESPECULOS 5 30/01/2015 3g¡  7494 0060244 551010 10 00:00¡  ¡ '  30/01/2015 
511- 8.13_ A  7494 0060295 MACRO 11400510 EVOLUCAO 0A CARIE 1 00:00  k , 30/01/2015 

 3153;?- ¡ sã: 7.495 0080867 0011/1130 VACUO 0v-2 2,00 vAc _ 1 00:00 à 5113 'Êfâgl COMPRESSOR ODONTOLOGICO 5504-4-0/1110 110v 30/01/2015 
a * já* 0000272 3 ' 1 00:00 

_É . k í ' ' 30/05/2015 

É? -Í  1 0080866 101 SUCTOR 0uAL 1 00:00 
É E g 30/01/2015 

' 1 o '13 0060164 501110011071501241000 ULTRALIGHT :11 1 00:00 
' 02/02/2015 

7499 0030618 114554 151/110 í2OX60X74 c/3 0,405105 14 00g! 
02/02/2015 ; 

L 7500 0060084 MESA GINECOLOGICA 6 00013 1_ z 02/02/2015 

_Z_ 7500 0030300 MOCHO 010A10010 CURVEM S/BRACO 3 00:00 
1 5000015 500-0 0A5510105 55000 50010100 6/00 02/02/2015 

1 7500 0060157 1111515 2 00:00 
f 02/02/2015 
1 7501 003010-3 551mm: AÇO 190090030 c/ 6 00s CH 26/20 10 00:00 
b 19/02/2015 

l 77537 0070681 05501050A000 2451 30 00031 1 00:00  'g 05/03/2015 
L 7569 '1 0060296 AUTOCLAVE 421 DIGITAL 1 00:00 

L 1 05/03/2015 7569100313034 91010100 00010 5011/1 TECIDO 2 

  í_ , .. ..VVIQ 

Praça Olimpio Garcia Brandão, 1452 - Telefax: (34) 8312063 - Fone: 

 
00:90 

(34) 3839-1800 - CEP 38740-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PATROCÍNIO 

ESTADO DE MENAS 'GERAIS' 

     
 
    

   

05/03/2015 
7569 00602.26 MESA AUXILIAR 2 GABINETES 0,50x0,40x0,30 2 00:00 

05/03/2015 
W 7569 0060299 SUPORTE PEDICURE C/ AJUSTE 1 00:00 

' 05/03/2015 
7569 0060039 HAMPER EM ACO INOX 1 00-.00 

05/03/2015 
_ 7569 0060293 MESA EXAME CLINICO ESTOFADA 3 00:00 

05/03/2015 
7569 0060107 MESA MAYO C/ BANDEJA INOX 5 00:00 

05/03/2015 
7569 0060149 FOCO_ C/ HASTE FLEXâVEL 6 00:00 

_ . 05/03/2015  7569 0060155 ARMARIO VITRINE 1 PORTA_ 3 00:00 

ê 05/03/2015 . 7559 0030127 ESCADA 2 DEGRAUS 3 00.;00 

à _ y _ 05/03/2015 
3;_ _ _ _,› E 7570 0140016 AVENTAE_ NAPA 1.5114 BR 10 00:00 

ÊÊÉ”  à; _ :Há/E 05/03/2015 

5g?   7570 0130060 CAEXA O3-0ANIzA00RA 101 3 00:00 É?? rg ' 05/03/2015  7570 0060071 NEOATOsCOmO 1 CORPO 5 00:00 
3- 323%; 05/09/2012 
f_ ' @E2 2276 0060110 CARRO MACA SIMPLES PINTAOO 1 00:00  ããfã 05/09/2012 .sã  2277 0120034 cOLCHONETE 133x90x5 033 50 00:00 

ã- . 05/09/2012 
_à 2277 0010172 'FITA METRICA 1,5MT '30 "00:00  16/05/2014 v 5.137 0040464 PASSADEIRAEMBORRACHADA 150x150 1 00:00 

20/03/2015 
, 7633 1 0060300 BACiA INOX 4.700ML 5 00:00 
í 20/03/2015 

7333 0150060 BANDEJA INOX $ 6 00:00 
20/03/2015 

7633 0060301 CUBAREO !NOX 530ML 4 00:00 
' 20/03/2015 

7639 0030306 LONGARINA 5 LUGARES POLIPROPILENO 4 _00:00 

É 20/03/2015 
7690 0030356 MESA 15mm 0,30›<63x74 7 00:00 

20/03/2015 
7691 0060033 AMALGAM-ADOR ALT MIX 1 00:00 

24/03/2015 
7707 0030060 CONJUN/TIO ESCOLAR ADULTO 1 MESA 1 CADEIRA 10 00:00 

10/10/2012 
2423 0060134 LARINGOSCOPIO KIT CA3O + 10 LAMINAS 1 000d 

Praça Olimpio García Brandão, 1452 - Telefax: 

   -'.*§."'.l-. 

3331-2003 - FO 
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nec' (34) 3839-1800 - CEP 38740-000 



 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PATÊOCÍNIO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

.Foz Mil-Sil( 

27/05/2014 
S206 0080772 AVANCOS EMAVALI-A-SAO PSICOLOGICA E 1 00:00 

'ETDAH ESCALA DE TRANSTORNO DE DEFICIT DE 27/05/2014 
S206 0080773 ATENÇAO 1 00:00 

27/05/2014 
5206 0080771 EXAME CLINICO PSICOLOOICO - ANAMINESE 1 00:00 

27/05/2014 
5206 0080774 wLSC III ESCALA WECHSLER DE ¡NTELIGENCIA PARA 1 00:00 

10/06/2014 
5384 001.1529 LIVRO -INVESTIGAÇÃO CLIN. ATR. 00 BRINQUEDO 1 00:00 

LIVRO - CLINICA COM CREANCAS ENLACES E 16/06/2014 
5384 0011528 OESENLACES 1 00:00 

16/06/2014 
5385 0020798 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UCP 81570-N 1 00:00 

18/06/2014 
5469 0080772 AVANCOS EM AVALIAC-AO PSICOLOGICA E 1 00:00 

'ETOAI-I ESCALA OE TRANSTORNO DE DEFlCãT DE 18/06/2014 
5469 0080773 ATENCAO_ 1 00:00 

' 18/06/2014 
5469 0080771 EXAME CLINICO PSICOLOGICO - ANAMINESE 1 00:00 

18/06/2014 
5469 0080774 wasc :II ESCALA wECHsLER OE INTELIGENCIA PARA 1 00:00 

25/05/2011 
983 0030305 BANCO GIRATORIO C/ RODIZIO 15 00:00 

25/05/2011 
983 0030020 CADEIRA GIRAT INJETADA SECRETARIA 18 ~ 00:00 

25/05/2011 
984 0060049 ESFIGAMAMOMETRO METAL 40 00:00 

25/05/2011 
984 0040221 LlxElRA LNOx 121 _ -45 00:00 

PATROCÍNIO 22 DE AGOSTO DE 2016 

LOUOOLQJS. 01,01,!) Côa. 0009/3 P: Luva 12187425011, 

NOME: Deborah das Graças Atves Weitzel 

CPF'. 429.377.286-34 

CARGO: Pregoeira 

  
Praça Olimpio Garcia Brandão, 1452 - Telefax: (34) 3831-2063 ~ Fone: (34) 38' 39-1800 - CEP 38740-000 



REPÚBLICA FEDERATIVA po BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM_ 1888 

PRIMEIRO REGISTRO C|\_/|L DE NASCIMENTO E OBITOS E PRMATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

httpJ/wwwazevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DlGlTAL 

O Bel. Vãiber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 

Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude etc... 

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
tie¡ do origina¡ que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Codigo 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade. dou fé. 

Este documento foi emitido em 14/09/2016 as 10:50:09 (hora de Brasilia). 

CHAVE DlGlTAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b92d5a13429d754e664c92d64ec79c149faO43b311e6aebd908847T14b 
72eba96f8f51 B1 cf94df05T93592f5fab95138b6801b5dbfa92fb68f9e93ad64?07e47a 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL SOARES E 
MOTA LTDA EPP e emitido atraves do site do Cartório Azevedo Bastos. de acordo com a 

Legisiação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a Sua validade até: 14/09/2017 às 10:48:08 (Dia/MêS/Ano) 

Código de Controle da Certidão: 587854 

Código de Controle da Autenticação: 

35711409161000030828-1 a 35711409161000030828-7 

A autenticidade desta certidão podera ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: httpz//wuvw.azevedobastos.notbr 

mesure/aaa a 
' tam¡ 

I Medida Pior/séria NJ¡  i 

usuais western¡ 21111. 5  



,w 1078 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 

-_ m:: 

   ::2110/108015 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

2010 até a data atual, de maneira que sempre que soricítada atendeu de forma eficaz e 

satisfatória em termos de qualidade e prazos de entrega. 

Abaixo relatório com alguns dos fornecimentos reafizados durante esse período.  TTTJ-OÍTTÂIITE-IÉCA-L-«DOÀSCTITIÍOOT-_ñ-H-_TI_"HÉTMHT-WTTÉT-vní _T Qde DATA VENDÍÍT” 1___1____ 
3184 FITA IMPRESSORA FX890 4 30/09/2010 

139 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO TINTA E4480 

274 TONER MITA KM 1500/1815 

274 TONER SHARP AL 1641/1000/AL150 
407 TONER CARTIDGE 2018SL ORIGINAL 

509 FITA IMPRESSORA CMI600 HASTE CURTA 

910 COLETOR ASSINATURA DIGITAL G-NOTE 7100 TABLET 

910 COLETOR DIGITAL OPTICO BIOMETRICO HAMSTER USB 

910 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 04/05/2011 
910 PEN DRIVE 4GB 04/05/2011 

1 23/11/2010 
2 

4 

2 

5 

1 

1 

1 

1 910 WEBCAM 530 300K 2,0M BI( UZM 1 04/05/2011 

1 

1 

1 

1 

l 
1 

1 

1 

1 

l 

20/12/2010 
20/12/2010 
17/01/2011 
09/02/2011 
04/05/2011 
04/05/2011 

974 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 23/05/2011 

1018 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 31/05/2011 
1073 ESTABILIZADOR REVOLUTION 300vA MONO 16/06/2011 
1079 IMPRESSORA LASER ML1660/xAz 16/06/2011 

16/06/2011 
16/06/2011 
20/06/2011 
29/06/2011 

1078 'NOBREAK NET 14008IFx PTO 

1098 FITA MAO ESCREVER OLIVETTI 

1122 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 

1226 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 28/07/2011 
1252 WEBCAM 08/08/2011 
1272 SOFTWARE WINDOWS XP PROFISSIONAL 328IT OEM 10 18/08/2011 
1271 ANTIvIRus MFE ENDPOINT PROTECTION ADV.100 LICENCAs 1 18/08/2011 
1341 RACI< 200 x 570MM PISO PRETO 1 05/09/2011 
1344 TONER LEXMARK E260A11L 1 05/09/2011 
1350 TONER HP Q2612A PRETO COMPATIvEL 1 15/09/2011 
1512 MONITOR LCD 18.5" w1943C 1 07/11/2011 
1539 DIsOuETE 3.5"1.44MB C/ 10 2 24/11/2011 
1540 SOFTWARE OFFICE 2007 BASIC BR 5 24/11/2011 
1655 LICENCA OFFICE HOME AND STUDENT 2010 _E_ 'q' s 06/03/2012 

1085 CAIÊTUÇHO HP 74 C8335m/L12RF1n 2041131111111 -5 ' T - 3 08/03/2012 
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1666 TONER HP O2612A COMPATJVEL 08/03/2012 
1813 CARTUCHO HP 74 CB335wL PRETO ORIGINAL 12/04/2012 
1893 CARTUCHO HP 74 CB335wL PRETO ORIGINAL 09/05/2012 
1974 CONECTOR R145 MACHO 15/06/2012 

2059 CARTUCHO HP 608 CC636wB PRETO ORIGINAL 12/07/2012 
2229 CARTUCHO HP 22 C9352A COLOR ORIGINAL 29/08/2012 

2243 TONER SAMSUNG ML 01043 31/08/2012 

2612 TONER KM 1635 22/11/2012 
2612 TONER SAMSUNG ML2010 COMPATIVEL 22/11/2012 
2635 CARTUCHO HP 17 6625 COLOR ORIGINAL 30/11/2012 
2635 CARTUCHO HP 615 PR ORIGINAL 30/11/2012 
2677 TONER BROTHER TN650 COMPATIVEL 10/12/2012 
3375 TONER REFIL SAMSUNG ML 1610 03/06/2013 
3365 TONER XEROX OCP 8080 ORIGINAL 03/06/2013 

3404 TONER XEROX 3435 COMPATIVEL 04/06/2013 

3797 TONER XEROX OCP 8080 REMANOFATURADO 01/08/2013 
3816 TONER SAMSUNG ML1860 08/08/2013 
3817 TONER SAMSUNG SCX4216 08/08/2013 
4130 TONER BROTHER TN650 ORIGINAL 04/10/2013 

4133 TONER MITA KM 1500/1820/FS101O REFIL 04/10/2013 
4166 CARTUCHO DESKEJET 710C COLOR (19/10/2013 
4166 TONER LEXMARK E120 09/10/2013 
4177 FONTE ALIMENTACAO ATX 450w 11/10/2013 
4399 TONER REFIL SAMSUNG SCX 4216 26/11/2013 
5143 TONER BROTHER TN3332 ORIGINAL 16/05/2014 
5255 TONER HP Q26l2A PRETO ORIGINAL 31/05/2014 
5495 CARTUCHO HP 92 C9362w PRETO ORIGINAL 25/06/2014 
5495 CARTUCHO HP 93 C9361wL COLOR ORIGINAL 25/06/2014 
5494 TONER HP CE505 ORIGINAL 25/06/2014 
5493 TONER HP CE505 ORIGINAL 25/06/2014 
5622 CARTUCHO HP 662 C2103AB PRETO ORIGINAL 10/07/2014 
5622 TONER I<M182O ORIGINAL 10/07/2014 
6061 TONER SAMSUNG ML 2010 03/09/2014 
6061 TONER SAMSUNG ML 01015 ORIGINAL 03/09/2014 
6127 TONER HP CE505 ORIGINAL 09/09/2014 
6754 TONER HP CB435A ORIGINAL 31/10/2014 
6754 TONER HP CE505 ORIGINAL 31/10/2014 
6753 TONER HP CE505 ORIGINAL 31/10/2014 
6754 TONER LEXMARK E2600N COMPATIvEL 31/10/2014 
7436 TONER HP CE505 ORIGINAL 29/12/2014 

7566 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL M1132MFP 03/03/2015 
7565 PEN DRIVE 16GB 03/03/2015 
7797 PEN DRIVE 16GB 01/04/2015 
8005 IMPRESSORA LASERIET P1102 WIRELESS 1 20/05/2015 

8082 MICROCOMPUTAOOR DESKTOP THINLINE 3240 7 11/06/2015 
8082 NOBREAK 1200vA NET 115v 8 11/06/2015 
8137 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP«8112-DN ' 1 22/06/2015 

8139 CARTUCHO HP 21 C9351AB PRETQÉQRIGINAL 0 24/06/2015  Í “WWW   s; M KV 

5%» ° 2°5E*?“°°›"°IAE'É”TERÊ$S§SÍÊIEEEV^JÉ§ÊÊ?$888'iii^ 
¡ ( “ R0; Olegáno MacselbàiíúTã LATAHSA #FÉNÇA _ Taheíião n   \- ¡ ) . . 

E a 01525.1 ,NL 
3°. Eznfere ::m1 O 97183131. '-  
I. Fatos dêHinRa-ííãoã/ÉÉÊÍQ  Êngldãügü Rec-RIPI??    



8365 NOBREAK ?OOVA 

8445 IMPRESSORA MATRICIAL FX219O 

8462 CARTUCHO HP 21 C9351AB PRETO ORIGINAL 

8462 CARTUCHO HP 662 CZ103AB PRETO ORIGINAL 

8462 CARTUCHO HP 662 CZ104AB COLOR ORIGINAL 

8462 CARTUCHO HP 75 CB337WL COLOR ORIGINAL 

8487 CARTUCHO HP 122 CH561HB PRETO ORIGINAL 

8674 CARTUCHO HP 122XL COLORIDO 

8674 CARTUCHO HP 662 CZ103AB PRETO ORIGINAL 

8674 CARTUCHO HP 662XL CZJOSAB TRICOLOR ORIGINAL 

8675 FITA IMPRESSORA LX300 

8674 TONER AF-1500/2015 ORIGINAL 

ocorrendo nada que a desabone. 

São Gonçaio do Abaeté 05 de Juiho de 2016 

 
PauIo Henrique Mendonça Cha 

CPF: 650.141.976-04 
Secretário Municipal de Fazenda 

38-3563-1216 
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RUT"ENTNÍ'\ÇAÇ§  

@afã %)Gâo¡ 
VBS 

01/07/2015 
27/03/2015 
09/09/2015 
23/09/2015 

23/09/2015 
20/10/2015 
23/10/2015 
23/10/2015 
23/10/2015 
23/10/2015 
29/10/2015 
05/07/2015 
05/07/2016 
05/07/2016 
05/07/2016 
05/07/2016 
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Prefeitura Municipal- de São Gonçalo do Abaeté 
CEF' 38790-@00 - ESYADÚ DE? lvllNA-'â GE RMS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP, É 

estabelecida na RUA CAVIUNA 200, ALTO BOA V|STA, em Patos de Minas-MG, inscrita  
no CNPJ sob o n° 08.648.188/0001-90 e Inscrição Estadual: 0010384750095_ é cadastrado 

como fornecedor no MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, CNPJ N° 

18.602.086/0001-98, com sede na praça Messias Matos n** 110 - Centro, desdejaneiro de 

2010 até a data atual, de maneira que sempre que solicitada atendeu de forma eficaz e 

satisfatória em termos da qualidade, prazos de entrega nos ramos de atividade abaixo 

relacionados: 

Artigos de papelaria - CNAE 47.6 l -0/03; 

Máquinas, equipamentos, materiais, periféricos e suprimentos de informática - CNAE 475 l -2/00; 

Artigos gráficos - CNAE 4789-0/99; 

Brinquedos e artigos recreativas «- CNAE 4763-6/01; 

Nlrtlerinis e equipamenlrzs para escritório ~ CNAE 4789-0/07; 

Materiais de construção em geral ~ CNAE 4744-0/99; 

Materiais elétricos - CNAE 4742-3/00; 

iviateriais hitlráulicos - CNAE 4744-0/03; 

Ferragens o !erramentas em gera] - CNAE 4744-0/01', 

Saneantes dumíssanit/tricis v CNAE 4789-0/05 

ivlateriais de Limpeza - CNAE 4789-0/05 

'Embalagens - CNAE 4761-0/03; 

Descartáveis cm get-al - CNAE 4739-0/99; 

Aparelhos de sem - CNAE 47553-9/00; 

,W Eletrodomésticos - CNAE 4753-9/00; 

n instrumentos musicais e acessórios - CNAE 4-756-3/00 

Equipamentos fotográficos - CNAE 4753-9/00; 

Equipamentos de segurança no trabalho - CNAE 4789-0/99; 

'Fecidos e CNAE 4755-5/01; 

Calçados ~ CNAE 4782-2/01; 

L/niforntcs em geral - CNAE 4781-4/00; 

Artigos de cama, mesa e banho ~ CNAE 4755-5/03', 

Artigos lapeçaria persianas e cortinas de qualquer material CNA-E - 4-759-S/0E; 

Equipamentos áudio-visual CNAE ~ 4753-9/00; 

Aparelhos eletroeletrônicos domésticos CNAE- 4757-1/00;- 

Eqtripztmenros, partes e peças para telefonia e comunicação CNAE -4752- E100; 

Artigos de caça, pesca, camping, esportivos - CNAE 4763-6/04; 

oriúveis novos para escritório e móveis novos em geral CNAE 4754-7/0 l; 

Artigos para colchoaria CNAE 4754-7/02; 
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Prjtofooííàtuxfcgi rMíuínittoitífiaíl: C16 Sã? G:0:a11Ç.ãlQ~d0 Abaeté 
ÓEIÉ¡ 38396133019 - ÉSTADO DE MiNl-"AS GERAIS 

Suprimentos, artigos e alimentos-para animais de estimação CNAE 4789-0104; 

Produtos alimentícios em geral - CNAE - 4729-6/99; 

Produtos e artigos de tnbacaria em geral - CNAE 4729-6/01; 

Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal CNAE 4772-5/00; 

Utilidades domésticas em geral - CNAE 4759-8199.; 

Máquinas, aparelhos, equipamentos, partos c peças para uso agropecuário CNAE - 4661-3100; 

ivlàquinas, aparelhos. equipamentos, partos c peças para uso odontológico-modico-hospitalar-laboratorial CNAE - 4664-8/00; 

instrumentos. suprimentos c materiais médico, odontológicos, cirtírgico, hospitalar:: :ie laboralúrios CNAE 4645-1101; 

Reparação e manutenção di: computaciorcs e dc equipamentos de inihrináricia e periféricos CNAE - 951 1-8500; 

Cfonfccçáo do moveis do qualquer material - CNAE 3329-5301; 

Fantasias de qualquer personagem - CNAE 478-9-0/99 

Extintores - CNAE 4789-0/99 

Máquinas, equipamentos, aparelhos, portes e peças não especificados anteriormente CNAE A 4669-9/99; 

Sempre que solicitada cumpriu todas as condições e obrigações assumidas, não 

ocorrendo nada que a desabone. 

São Gonça-lo do Abaeté 0-1 DE JULHO DE 2016 

11,11, 

Paulo Henriqu d nça Chaves 

CPF:6 0.1 1. 16-04 

Secretário Munioipa e Fazenda 

38- 3563-1216 
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REPÚBLICA FEDERATIVA PO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM_ 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIYIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIV_'_ATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484 

httpzilwIvwazevedobastos.not.br 
E-maii: cartorio@azevedobastos.not.br 

ado e “É” 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 

Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude etc... 

certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
ñel do original que me foi apresentado e neste ato coniirmo sua autenticidade através do Código 
de Controie e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade. dou fé. 

Este documento foi emitido em 09/08/2016 às 14:28:41 (hora de Brasilia). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d89fe8bc05bd581a8cf0b47498203e9706c060df44bbea7aa85c589d2f6c9b35a64c4f 
c3ac4fBf5161cf94df05793592f5fab95138bca0204b797b23365e532a0f32e99d707 

A chave digital acima. garante que este documento foi gerado para COMERCIAL SOARES E 
MOTA LTDA EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos. de acordo com a 

Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 0910812017 às 14:28:22 (DiaIMêsfAno) 

Código de Controle da Certidão: 573083 

Código de Controle da Autenticação: 

35710908161220400781-1 a 35710908161220400781-2 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do site: httpzllwwwazevedobastos.not.br 

r em - 

?metida Pruvhomr NS 2mm. 
' da ZAdoogoatmaaQMt_  



Nome* Fantasia: COMERCIAL PATQSPEL 

Lpçãhzação: R. Gl-WIUNA N” 200 Bairro: MORADA DO SOL 

CNPJICÀIPF: 08.648.188/0001-90 

Inscrição Estadual: 

¡ Inscrição : 26279 _Dãla Dàfçrjmergtozgílâ/QQZO? 

Atividada-Princtpal: 4649404~GomércI0 atacadistane :navais e. artigos. dezcólohoaria 

Atividade(s) Acessórims): 

 
MUNICIPIÉJ DE PA-TGÍS [ETE- MINAS: 

secretaria 'Municipal de Finanças a Orçamento 
DIRETORIA DA RECEITA - 

ALVARÁ D.E- LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO' | Numero: 51'? I 2017 
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE 

POSTURAS MUNICIPAL, E OONÇEDIUOALVARA DE LICENÇA: PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

Razão Social: - GOMERCIAL SOARES a. MOTA LTA - ME 

1822-901-Serviços de encadernaçãe e plasíifiâgação  , 

33295ü1-Serviças de mon._tagem deumóvels õâgqualquer materTÉÍI .-     
    

42111ü2-Pintura para sinalização 'em p A_  _J  _ _ W _ _A _ . 

-Iszzaoz-InstaIaç-ào e maglutênção de lstemanscàntraisgleía ' " inc: "ado. "Çiegfifáçào e refrigeração q 4329101-lnstaIaçãO de paibãgjgçíütíljcil rios_ < É N” .-;_*.».:* * 

- 43304O2-InstaIaç'ãO de Egrtaâijanelàs, tetos, divisâriag a a áriq uIid ÊI qgalqyer mageriat 
nã". a,  7 à   4330404-ServiçOs deiínintugà* ' Í “IF  

_ââfIcI Às._eI1'1--g_arrà,I_ '   
45_3O7032-OOmércio“pOr atggçaü" 

4523:105-C É ' "  'd' . 

om role &IIQQÊÊLÊÉÊEFO  
.., ewrltõêjgízjaxí-Inimaís          

 4623199-'Comércio alacgãls ' í  x_ 

4637104-:ComérciO ataífadista d 3p e O 7 

46371 OB-Comérclo alacadistçâíã sorvelega; A ;à _ 

A' como  a Legislação Vigente Horário de Funcionamento   __  
Lasar e Data de Expedição   vaudã* e: auüaII-gga 
Patos de Minas, 27 de Março* de 201? _. . 

Observações 1 

TAXAS REFERENTES AO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNGIONAMENTOIZOIT. DEVIDAMENTE QUITADAS “I 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAIVIENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DIA-Í 

LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA, DE POSTURAS. MEIO AMBIENTE E ?SANITÁRIA MONICIPAL VIGENTE. 

 s' I E  I s- =gIaIíüíüã°°mu 
' IIÂIÀJ " ' 23 

__  I . . ÉQIIICIIIU 

a_ DERCII JOSÉ DA SILVA NATHA IRA DE MAGALHÃES DIRETOR DE RECEITA ATENDENT 

ESTE ALVARÁ _DEVE SER -ÇOLQCADíO EM LOISAL DE DESTAQUE 
PARA EVITAR DESPESA-S¡ DESNECESSARIAS APOS ENOERRAMENTOS- m “ v' '- -hh=-== 'mw mar-D tac-Iva II 'Mm à Dbnrm m 

A “í 
Í IE-P":  Im* I ' 519. cagãí? 
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MUNICÍPIO DE PATOS DE MiNAS 

Secretaria' Municipal da Finanças ía Orçamento 
DIIRETURIA ALREÕEFE-?À _ _ _ _ 

;ALVARÁ 'DÊ Liéançààíitaãài Lçckigizàçãp E' Eunçsaunmaura 1 Numero: 517 l 201: 

DE ACORDO com A LEGiSLAÇÀO-EMWIIGO, coracao TRIBUTÁRIO MUNiCIPAL E CÓDIGO DE 

POSTURASS MUNiCIPAL, E conceoxnab ALVARÁ DE LICENÇA: PAR-A LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

› Razão Soclai: ' COMERCIAL SOARES 8: MOTA LTDA - ME 

Nome Fantasia: COMERCIAL PATOSPEL 

Loçaiização; R: CAVIUNA N” 200 Bairro; MORADADQ SOL 

CNPJICPFE' U'B.:64S;1=aBIQDQ1'-.QO 

Inscrição Estadual: 

Inscrição' : 262W Bata Eâeferimeniozüíiofi/ÉGO?" 

AiividadePnncipaI: 4649404--.C.omércio atacadista da móveis e artigõs de coichoaña 

Atividadem) Acessóriaü): 

4B37107--Gamércio atacadisia de chooq|ates§çnfeit%§,i balas. ãiêãmbons e semeihaníes 
453-,.-1gg_comércgo._agacadista espeçigilzadbãxñ outros produt 'xalimagyciós nãa especificados anteriormente 

4641901-Comércio atacadista de tecficiqgi!  _  , __ ' 

464ñ902-Ctamércie atacaggigàtãàe artig aadacama. mgsaf-a 

"Â 4ñ41rsoa-comércao_atacaáíãàçêéiãjtig \s-,cjiãánriirañnnó z 

4642701=Comércio ataçâg¡.s1ã*§i%:ãig. És dogvésiuá'r"fé§_ aç? fe  
       

 
4E3427D2-Comérçio atâÊacii§tã_._' l Lip' se -àcasãariqgsãareinfsqprafis 

4643501-Comércio ataeâiàns _  A - 1 

4B43502-Comércio aig$iiâàgi' _  
4s4s1o-1-ooméreio;ãtaciauastagããz _ag  " - 

      
  

rLjirgI  . .as-Tá 

 hoàâpitaiar a de laboratórios 
¡l! l |   _mí 

à 

         
4647802-Comércio atàcadistaguà Iivrosqoignaiê &Êüt QíÉYÍiÍÊÍi 'Êêlçãgggra ta... 

Horário 'de Funcionamento _  __ [Tâfãagggrdo  a Leagislaifãô Vigente 

Local e Data de Expedição   vàudãêà: a-uõsigpizs 
Patos de Minas, 27 de M-arço' de 2017.. ' 

Observações 
TAXAS REFERENTES AO ALVARADE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTOI2017. DEVIDAMENTE QUITADAS 

ALVARÁ 'DE LICENÇA PAA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DA 

LEGISLAÇÃO TRlBuTÁRlA, DE POSTURAS. MEIO AMBEENTE E sANlTARiA MUNÍCIPAL WGENTE- 

z ;Í*"¡ 
l 

É¡  J' ¡'. 

x  
v. Latino¡ JÕSÉ DA SILVA 

DIRETORDE RECEiTA 

f¡ 

Í ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE 
W  N '_    PAD ATHIIHAFTED Dlrñl ICDEEI nnlvm n l¡'|TI'\ À nñr-rr-rn :na      h  R Ó l    ' . ' Av: »cama :iu tu a¡ an:: ::MW-EB lwaryiydnw.. J ' 134-!  ã-cm_ . -v- .  IA 

Ela” Ino-V .. 

oa g1 

                  



H 4649405-Comércio atacaqjstàade anig_ s- de IaIIIeçaIja;  / 7 . 

I_ TAXAS REFÍÉ-'RÉNTES AO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO/EM 7. DEVIDAMENTE QUITADAS 

'AmIJmIeIñIoAna -paa-.os UE umns: 
Secretaría Municipal de Flnanças- e Orçamentõ 

DIRETORIA DA RECEITA  
DE ACORDO com A. LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CÓDIGO TRIBUTÁRIO, MUNICIPAL E C-ÕDIGO' DE 

POSTURAS MUNIGIPAL, E .CONCEDIDO ALVARA DE LICENÇA: PARÁ LOCALIZAÇÃO_ E PUNCIQNAMENTO. 

_Razão Social: E 'CQMERGIAL :SOARES a MOTA 'LTDA - ME 

I Nome Fantasla: COMERCIAL PATOSPEL 

' Localização: R. CAVIUNA N° 20o Bairro: MORADA DO SOL 

CNPJICPF: 08.648.188/0001-90 

Inscrição Estadual; 

'HSCTÍÇÊU Í 25.273 Bata Defeñmentoztlüfeã/QOG? 

AtIvidadePrIncipaI: 4I649404-GomércIta;àtaéàdistà de móveis e artigos. de ,CQIc-:hpaña 

Atividadeksà.Âcessóríamjp 

436í=I9401-Com_ére¡q atíácadjstade equipamenãee-eléizlgs da ua ,pessbále dõméstíõe 

4649402-Coméreio atacadlsta de apgiefhos éIeItrómc-os de use? essoaiàzç-doméstíco 
4649ÀIO3-Comércio atacadista de bicilçl __ rI i g _ 7 - _ _fecreativos 

        

4649406-Comércio atacaéñggàãTíItsh _' , Iurpifígaítiásãíazb s" 

4649407h-Cemércio atacadçstãluíeerIfíine_ M, pág: Izsifíêftgab g 

46494G8-Cemàrcie  _O 9 oa' 'tos Õâêhigienáümñígzaí 

4649A1G~Comércio aIac§ÊIâÍ1Ê;êe“z]§Ias~ reIogIàà à"__bí_j_l.l_t__er't 

4649499-Comércl0 atgçfagjggggâégãàüíroí equipameníóà e'  “' z _ 

4651601-C0mérci0 atacafcgjaqtãêdeígqui -  
4552400-Carnércio azgeügâi   

Mm * mente 

     
4661300-Comércio atacãü _ es _e peças 

«IBÔSUOIJ-Cemérclo ataçggisí “T 

«Iaônaoo-oomércio atããadasza dçfñá _ i E O ' ' " . êÊIcá~hospIÍajIaH partes e peças- 

s e peêãm_ 

Horário de Fuçaçionamento _  _ v 13925110 335151 a Legislação Vigente 

LocaI e Data de Expedição   vaIIdããã: 3116313918 

Patos de Mina-s, 27 da Marçdáde 2017. 
Observações 

  

I ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGÉNCIAS DA ' 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DE POSTURAS. MEIO AMBIENTE E SANITARIA MUNICIPAL VIGENTE.  I .UICIIÉI   A E' 

II "¡  ta_ _Í " 'MIIEIISEIIII 23944 

_axu A 

,_ DERCI JOSE DA SILVA 'ATHÁLI -MOREIRA DE MAGALHÃES ' * 

DIRETOR DE RECEITA 

ESTE ALVARÁ DEVE-SER .COLOCADÉB- EM IçoitãAL DE DESTAQUE 
No. n-:FWII aír-\cn ncriLllzricfhJ-;ímñlvüi li Iuri-INA ñhr-r-.r-â-I-II a  PARA EVITAR DESPESASDESNECESSÍÂRIAS 'APÓS E-NÀGERRAMENTOS I?              

n ' Í ' ' ' ' 1' cálcio DE REGISTRO cML uAa PESSOAS Mamma É RT R¡ AZEVEDO . E TABÉLIOHATO DE NOTAS - coa! cm aaaroa ._ 
;S . r_ 'Ú Imumnsnenamus-m 7n- &Hlúümvfxg-@üzfàfdh-lmflngãl-&Uâmlüñm a 

a" v?”  563756551'  I* - -' ~ 
I ' * vaga_ E52 a:: d 

u a pyesegliim§ d? ed " 

\ *TI 

__ _ _ _Ml _ vg; _ É; ocIg-¡fulídu nwusbçljlla: __ 

; dsNútelííléaêã 3571o3o417iaos0ao343- í 

V" " _ _jÍjM elñwüingítâlda FisçaIIzaÍâoÍIpcrN m I  
       

    
V,   



.. '\(-p¡15_"<fas_|.1at V_ ,-.-... .- 

MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS 

secretaria Municipal de -Firranças- e Qrçamento' 

_ _ IRETOBJA- .A REEEITA ü _Í _ _ 

ALvAáA-Dt Liõêtjqçgtvkaa LçafeAtIzAcüñoss'FUNÇIONRMLEIIITO [ífstumbrbr em 2.01 

 
DE_ AOOROO COM 'A LÊQÍIÍSLAÇÃQ' EM "VIGOR, CODIGO TRIÉUTÔXRIO MUNICIPAL 'E ~õOOIs;O Os 

POSTURAS MUNICIPAL. E CONCEDlDO ALVARÁ DE LICENÇA: PAR-A LOCALIZAÇÃO E FUNQIQNAMIENTO. 

_Razãrz Social: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME 

Nome Fantasia: COMERCIAL PATOSPEÇL 

Loçatização: R. CAVIUN-A N” 200 Bairro: MORADA DO SOL 

CNFJICPF: 08.64'8.13'8f0'O01-9O 

Inseriçãc Estadual: 

Inscrição : 2652-79 Data Deferimento:07l03f2007 

AtivídadeFrincipaI: 4S49404-COmérc1O atacadista _de móveis e artigos de colchoaria 

Atividadem Acessória(s): 

4669901-comércto atacadista de bombas e gçâmpresg _rasa pagas peças 45Õ9999-COmÉrCjD atacadista det-att ss mádmriasre équipamésã' Os nãq-;especíñcados anteriormente; partes e peças 

4671 too-Gomércto .atacadista de madgjgggptg ›_ "  là# 

4G729G0-.c-OrnércíO ataeaL istãcgmñeirta” ênstçferfàmépt 

-aezavoo-come-rcio àtacaÉíêjtàkígiégríattjiàÉãléttííb _ k 
4679603-COmércIb ataigâgiçâtá e yiÊr , espelhos é _ 

4679699-COmérci0 atãcadiàtà» 

4681805-COmérc¡O ataOÃaÊÍÊtÊ, _ _ 

4B85t00-0Omércic at3§agg§g f:: 5:1. sIderúngíeoaégrmggIaigjc' 

ntôaõsoacomérclogàrtaáaadistañãgqmrb Iaàens' 'N ^ u' l 

        
 

     
F 4751202-Recarga de cãnucho pgravãqu_ me_ s; _“ _ _À f E '_ 

4930201 »Transporte rodbviárjggãe carga. gxcão-prbgi 'LOÉÊÊÊEÇÊEQÉ 'e mudárrêggl municipal 

Horário de Funcionamento  _ éfãaeçmlá Q3551 a Legislação Vigente 

Local e Data de Expedição    Vaiidat ía: 31163135918 ” 
Patos de Minas, 27 de Marçofãe? 2017 . 

Observações 

TAXAS REFERENTES A0 ALVARÁ DE LÍCENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTOIZM 7, DEVIDAMENTE QUITÂDAS 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUN-CIOMMENTO OONOEDIOO ENQUANTO ATENDIDAS As ExIGENcIAs DA 5! 

LEG|SLAÇÃO TRIBUTARIA, DE POSTUS. MEIO AMBIENTE E SANITÁRIA MUNICIPAL VIGENTE.  
  

r .^ 

a'. - _ I  _ttiw 
DERCI JOSÉ DA -sILvA 

DIRETOR DE RECEITA 

   l' OFÍCÊD DE REGISTRO CIVIL !M5 PESSÊIAS NATURNS s TABELIONATO DE Nous - caráter: NJ UM 
. GW) ¡nilt- IIt mais¡  

OE. 

Ju:     
         

:D 

Í ¡P!        IãcfÃ-*a  ¡Iãjzàãâgaâg 
_ * elodjglggàâ 

_   43x 5452;? _ 
.- f-z-'Eb s: .Sützh «Han -' . 

Hall-MN 3*"      
 

 
 



MuNIeiPIIa- E- PATOS DE MINAS 

Secretaria ¡Iiiuríiclpal doFlnanças_ e Orçamento 
DIRETGRIA _DA RECEITA  

AQEIABÀIEE I¡IG.EN'QA 'eum LõgALIzAçíId E" FUNCIGNAIIE-Iqro |Npmero: Em 
aEAçaRto com A LEGIELAGAOÍEM* VIGOR. 263191639 TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E :eóalícàjo ae 

POSTURAS MUNICIPAL, 'E CQNGEIDO ALVARÁÍDE LIGENÇA: LRARA LGCALIZAÇÂÕ E FUNCIQNAMENTO. 

COMERCIAL SOARES 8: MOTA LTDA - ME ' 

COMERCIAL PATOSPEL 

R. CAVIUNA N” 200 Bairro: MORADA DO SOL 

0B.-648.-183.f0001'-9'0 

Razão Social: ' 

Nome Fantasia: 

Localização: 

CNPJICPF: 

lnscriçàe Estadual: 

Inscrição : 

AtividadePrincipai: 

Atividade(s) Acessóríams): 

4saü2a4-Transporte' redoviário de mudãnçasü 
81303G0-Atividades paisagistíeas  É' 
'8_-2;19901-Fo.ta9.ép_ias Y  í A _í 

95.1”“1<8Ú0-Repa“raç'ãa  de: 'Qrppyjiaçjàyesig N  Laws ' I 

23279 Diita DefsrimentozoT/GSIZOOT 

4649404-Gomércin atacadista de móveis e artigos de colchoaria 

 
  

  

É.; 

_D'e.a'cÉÉ'"ÊÊio camêaqaLegisiafção Vigente 
\íaiiõañéí ::II 193127  Horário de Funcionamento 

Local e Data .de Expediçjãb 

Patesdei-Miñas, 27? clã -Mawrça ::já =2Õ'Í1_'¡?'I 

Observações 

'rAxAs REFERENTES Ao ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇAOE FUNClONAMENTO/Zm?, DEVIDAMENTE QUITADAS 

ALVARÁ DJE LICENÇA PAA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONÃMENTO CONCE-DIDO ENQUANTO ATENDIEAS--As ExIGENCIAs_ DA 7 

LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA. DE PO-STLIRAS. MEIOE AMBIENTE E SANITARIA MUNIGIPAL VIGENTE. 

tiàiiamiwaFiü-Iag., ' 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
' FUNDADO EM 133a 

PRIMEIRO REGISTRO Cl\_llL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIvATIvo DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇOES E TUTELAS OA COMARCA DE JOAO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484 

httpJ/wwwazevedobastos.nOt.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr 

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Vãlber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 
Óbitos e Privativo 'de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e 
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc... 

certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que O(S) documento(S) em anexo é reprodução 
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Codigo 
de Controle e Autenticação abaixo. 
O referido é verdade, dou fé. 

Este documento foi emitido em 03/0412017 às 14:01:31 (hora de Brasilia). 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf1eaa6bb94e41daa6e3fda2a8ae546ff210a777C5ca78a57f3125b38b57 
8c30ff8f5161cf94df05793592f5fab95138b33bd9301375b48234e67003520de66bc 

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL SOARES E 
MOTA LTDA EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a 

Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01. 

Esta certidão tem a sua validade até: 03l04I2018 às 14:01:02 (DíalMêsIAno) 

Código de Controle da Certidão: 683264 

Código de Controle da Autenticação: 

35710304171306080343-1 a 35710304171306080343-5 

A autenticidade desta certidão poderá ser conñrmada por qualquer pessoa e a qualquer momento 
através do Site: httprifmvwazevedobastos.not.br 
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CNPJ: 08.648.188/0001-90 
ANEXO III 
PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 03/2017 
PROcEssO LICITATORIO N° 134/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM _ 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

A EMPRESA Comercial Soares & Mota Ltda, sediada a Rua Caviúna, n°200, Bairro Alto Boa Vista, 
CEP 38703-792, Em Patos de Minas estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob n° 

08.648.188/0001-90, neste ato representada peIO(a) Sr(a). Murilo Soares Mota, pOrtadOr(a) ,da 
Carteira de Identidade n° PMG14.042.922, SSP-MG inscrito(a) nO CPF sob n° 082.090.876-05, 

Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a 

declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, 

_Aãarágrafo 2° da Lei n° 8.666 / 93. 

PATOS DE MINAS, 9 DE MAIO DE 2017 

 DOM/VL #541 
COMERC AL sOAREà E MOTA LTD/Ã EPP 

08648188/0001-90 
MURILO SOARES MOTA 

SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 082.090.676-05 
MG 14.042.922 

RUA CAVIUNA, 200, ALTO BOA VISTA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38703-792 q, 

TELEFONE: 34-3825-6532 



COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA 
- CNPJ: 08.648.188/0001-90 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM _ 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL 

DECLARAÇÃO 

A EMPRESA Comercial Soares & Mota Ltda, sediada a Rua Caviúna, n°200, Bairro Alto Boa Vista, 
CEP 38703-792, Em Patos de Minas estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob n° 
08.648.188/0001-90, neste ato representada pelo(a) Sr(a). Murilo Soares Mota, portador(a) da 
Carteira de Identidade n° PMG14.042.922, SSP-MG inscritO(a) no CPF sob n° 082.090.676-05, 

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante 
concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, 
decretos, portarias e resoluções cujas normas incídam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos 

eços cotados  estão incluídas todas as despesas com, imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, bem 
ñmo os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, 

Comerciais, e outras que direta ou indiretamente íncidirem sobre a contratada. 

PATOS DE MINAS, 9 DE MAIO DE 2017 

/A%~ J  0%/ 
COMÉ IAL SOARES E MOTA LT A EPP 

0864818810001-90 
MURILO SOARES MOTA 

SOCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 082.090.676-05 
MG 14.042.922 

RUA CAVIUNA, 200, ALTO BOA VISTA, PATOS DE MINAS-MG CEP: 38703-792 q 

TELEFONE: 34-3825-6532 



HP Designjet T120 ePrinter series 
Uma impressora de 61 centimetros (24pol) facil de usar, conectada à Web 

 

Melhor casstewibenetãeie Bin-wma praticamente de qeaãener lugar 
- Duas impressoras em uma. imprima desde o tamanho A4 ate - Use seu tablet ou smartphone Apple** ou Android” para imprimir 

o tamanho A1. Utilize a bandeja para folhas formato A3+ ou a praticamente de qualquer lugar”. 
alimentação frontal para rolos de midia 67cm (24 pol) de largura.. . . . . . . . 

- - Acesse e imprima projetos quando estiver longe do escritorio,  - instale sua impressora onde for mais conveniente e trabalhe onde usando o HP Designjet ePrint 8( Share”. 
desear. ra as à conexão Wi-Fi”. , . . J 9 Ç - Salve copias de seu trabalho automaticamente para a nuvem ao 

- Assuma o controle de seus trabalhos de impressão ao fazer a imprimir usando o HP Designjet ePrint S( Share? 
plotagem em seu próprio escritorio, economizando tempo e 
dmheno_ - Envie projetos por e-mail para sua HP Designjet Ti 2D ePrinter e 

imprima, graças aos recursos de conexão via Weblz. 
- Experimente excelente qualidade de impressão e alta produtividade 

com tintas originais da HP e cabeças de impressão de longa _ _A t_ 

duração. Pai  ;votei ::tc-ias intomwaçoesa, acesse: 

. . wwvvh .com/br/ o/Desi n'etT120 Compacta e ?ami de usar D g g 3 

- Encaixe facilmente esta impressora -a menor em sua categoria ~ 

onde precisar em seu escritório. 
O HP Designjet ePrint 8x Share permite que você imprima em sua HP 

Designjet ePrinter a partir de um tablet ou smartphone AppleP ou 

Androidm, ajudando você a fazer o trabalho mesmo quando estiver 
- A tela de 4.3" sensível ao toque, intuitiva e em cores, simplifica a longe-do escmónoti h?)_cürnlggftypflntanáshare 

navegação e a impressão. 

' Cümplete seu lrabalhc) ÚE maneira lápma 9 959553- giaça5 àS li D desempenho da conexão sem hn esta associado ao ambiente fisico e a distancia do ponto de acesso. e 

visualizações de impressão reais a partir do driver. 00d? “e” "mlâdfi dum"" WWw095 VPN Was 
i2 Requer uma conta HD Designjet ePrinl S: Share. conexão de Internet a impressora e um dispositivo 

conectada à Internet. Ao usar o aplicativo móvel HP Designjet ePrint E¡ Share. são necessários um dispo- 
sitivo Apple” iDS ou Android” compativel e conexão à internet. Custos de conexão ou dados poderam ser 

aplicados, D tempo de impressão pode variar. Para obter mais informações, acesse 
t<i:.~,r:m¡'~1rli'›'ll'iiti.arêd=shaie. 
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HP Designjet T120 ePrinter series 

Especificações técnicas 

Impressão Pegamos de 70 sfpágina em AUD_ 40 impressões em A170 por hora in a 

Imagens Rapido: 22,4 mein (241 pesa/h) em midia revestida 
coloridas” Melhor: 2,3 mUh (25 peszih) em midia brilhante 

Resolução de Ate1200 x 1.200 dpi otimizados com entrada de 600 x 

impressão 600 dpi. com o recurso de otimização para papei fotograñco 
selecionado 

Margens (suox Rolo: 5x 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pol.) 
int. x esq. x dir) Folha: S x t7 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,67 x 0,2 x 0,2 pol.) 

Tecnologia lato de tinta termica HP 

Tipos de tinta Tinta com base em corantes (C. M, Yi e pigmentos (K) 

Gotas de tinta 5.5 pl (C. M, Vl: 12 pl (K) 

Cabeças de 1 (C, M, Y, K) 
impressão 

Precisão das +7- 0.196” 
Unhas 

Largura minima 0,04 mm (0.001 ñ poli (HP-GLIE ativo) 
da linha 

Largura minima 0,07 rnm ((10028 pol) (ISO/IEC 1 366012001 (EJJm 

garantida da 
linha 

Manuseio Alimentação por folha: alimentacao por rolo; bandeia de 
entrada; cortador aulontàtico 

Peso 60a 280 giml (alimentação por rolo/manual); 60 a 

220 gfm? (bandeia de entrada) 

informaçoes sobre pedida 
Produto [Q8914 HP Designjet T120 ePrínter de 61cm l24po() 

Acessorios B3035A Suporte para HP Designjet Tl 20 de 61cm (24pol) 

03036.4 Eixo para HP Designiet 1120/1520 de 61cm (24pol) 

Cab. de impr. C1Q10A Kit de substituição da cabeça de impressao HP 711 Designjet 
original da HP 

Cartuchos de C2129A Cartucho preto HP 711 de 38 rnl 

HQEÍP°"Q'"°'S cziaori Cartucho ciano HP 711 de 29 ml 

CZ131A Cartucho magenta HP 711 de 29 ml 

(21324 Cartucho amarelo HP ?lide 29 ml 

(21334 Cartucho preto HP 711 de 80 ml 

C2134A Cartucho ciano HP 711 de 29 mi (3 unidades) 

CZ135A Cartucho magenta HP 711 de 29 rnl (3 unidades) 

CZ136A Cartucho amarelo HP 711 de 29 mi (3 unidades) 

rírgreegaslãie ci aeoA 233;:: ggntggrrr- 533x355 É::ÍJÊÉÊÚtÊJÉSQTDaFÊEaNÊSQÉ w 
original HP 610 mm x 45,7 m (24 pol. x 150 pés) 

?,Í,',Ê,§,'§Ç°°5 (60354 Europa, Ásia 

(60195 Papel revestido HP (certificado pelo PEFC'“)" (5 510 mm x 
45,7 m (24 pol. x 150 pes) 

E5029( Paoe( revestido pesado HP (CEFUDCEÓD pelo PEFCMJV '-5 '“ 
E10 mm x 30,5 m (24 poi.x100 pés) 

(2987,, Papel fotografico acetinado HP Premium (certificado peto FSC?" 
610 mmx15,2 rri (24 pol,x 50 pes) 

     

  
 

Tamanho Folhas de 21 t] a 610 rnm (8,3 a 24 pol.) de largura; rolos de 

279 a 51° mm m a E” P9” ePi-inter' e tintas originais cia 

Espessura Ate 11,5 milésimos de polegada i e. ma, Dam @Damião ,em 

Memoria 25s MB _ imagens absoluta, consistência, 

Conexão interfaces Fast Ethernet (iüüaase-Tlhcertiiicada para USB 2.0 de alta ' (i9 ÕUÍ-Éll-?Íliilüdê E' "-"3'~Ú" T9' ?E 'Em ("533595550- PWÔ 01319( 
(padrão) vetocrdade, wi-Fi  i . 7, › _ - -r__r."^¡¡;¡ Hp na¡ a girar-Idea_ [O¡nr¡6i_,¡¡,¡_ 

(inouaoeng de HP PCL 3 GUI. ¡PEG iproni/goiLt-“PriotingMaterials 
rmpr. (padrao) 

. . G 

gããüàüs) Dnve¡ Hp PCL 3 GU' (Em Mac Os x P wmduws Serviço e U1 V95E Suporte HP no local no proximo dia utii, por 3 anos 
suporte 

Dimensões impressora 9a? x 53o x 255 mm (33.9 x 20,9 x1 1,2 pol.) U1W29E Suporte HP no local em 4 horas. i3›<5. por 3 anos 

u N px a) Emüõiõgêm 1.141 X 620 X 415 mm (44.9 x 24,4 x 16.3 Dol.) LHWMPE Suporte HP de pos-garantia com serviço no locat no proximo 

Peso Impressora 25,5 kg (56.2 lb) d” um' pm) am 

Embalagem 30 kg (66,1 lb) UBAOOPE Suporte HP de pós-garantia no local em 4 horas. 13x5, por 1 ano 

0 que irem na HP Designjet T120 ePrinter, cabeca de impressão, cartuchos de tinta para 

caixa _Liso_ inicial. guia de referência rápida. poster de instalação. software de o Tentpo de impressão mecanica. impressa nD ima: Rapido em papel comum 
inicialização. cabo de alimentacao M TENDO de ¡lnwessao nmcamía 

Variações Temperatura de operação: 5 a 40°C (41 a 104°Fi (5 drawpdo coimriniento de vetor esoecilicaoo ou +102 nim lu que tor n1aior)a23°(_'(73?F), 50-5096 
ambientais , _ . . _ de umidade relativa. em material de impressão EMO no modo de impressao Melhor ou Norma( com htme 

temperatura em armazenamento. -25 a 559( l- 1 3 a t 31°?) ,mu Hp 

Umidade em ooeraçary 2o a 80% de UR t6 Medida em hlrne tosco HP 

- - ~ , - . A _ (7 Codigo dE licenca da marca comercial FSP-Cm 7543 do FSC”. consulte (suirg. Codigo de licenca da 

Acustlca Prevista? somam' 4B dBm] (alrwam < (E dB( “em Espera) marca comercial PEFC'”1'29-31r19ti do PEPE”. consulte oefi-_osg_ 
Pmenüa 50'15"33 55 Em( (awak < 14 BW (Em 95995] (E. Pode ser reciclado atraves de programas de reciclagem disponíveis_ 

Consumo de < 35 watts (imprimindo), c 4,5 watts (economia de energia). 
energia < 0,3 watts (em espera) 

Tensão de entrada (variação automatica) de 100 ate 240 VAC (+i'- 10%). tre. - m.; m _e_ r r¡ - »U3 5 _- T,  
sor/oo Hz t+i'- 3Hz). máximo de 1.200 mA  :cá/á f' (já  :é: 1 

. . W . . i' E Certificação Segurança EUA e Canada (certificado por CSA). UE (compativel com LVD p g g J 

e PI1605150-1 ). Rússia (GDST). Singapura (PSB). China (CCC). 
Mexlm (NYCE) @J Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, LP As informações 

Eletromagnetica Compatível com requerimentos da Ciasse B, incluindo: EUA contidas neste documento estão suiEIIHS H NIPMÇÕGS 99m BVISO- AS 07H55 
(Normas da FCC). Canada (ICES). UE (Diretivas EMCIRPJTE )_ garantias para os produtos o servicos oa HP sao as estabelecidas nas oeclaracoes 

Auãiràltã (ACMA). Nova Zelândia (REM). China (CCC). Japão Cir' garantia expressa que acompanham tais produtos e servicos Nada aqui 

(VCCI) certihcada como urn produto da Classe A Coreia contido :leve sei interpretar-io como constituindo urna garantia adicional. A HP não 

(KCC) seia responsavel por omissoes. erros tecnicos ou erros editoriais contidos neste 

, . documento ENERGY STAR e a marca ENERGY SMR sao marcas registradas nos Ambmnla' hnefgy Star' WEEE' EU RDHS' REAEH' EUP' FEMP EUA, Windows e marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA. 

Garantia Garantia limitada de hardware de um ano qggaq gggçzn_ ¡uihu de. 2013 

-- .- i 
i ~ És t ' i 

34k ». 
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2017-510 Veritas | Acorp do Brasil 

.ZÉCÉÉRP O 
D:: Bra"? 

A Veritas é a nova em resa de 
P 

gerenciamento da informação oerivada da  Symantec. A Veritas busca garantir que a 

informaçao funcione para negócéos, 
tornando-a \JÍSÍVEEÍ e gererzciiâveê. 

Abaixo apresentamos algun:: fatos sobre a nova empresa: 

a Lider Globai em backup 

a Appliance de backup de mais rapido crescimento no mercado  0 Netfàarfktag: ;zaiapliancez 364%:: share 

9 Proteção UFFÇFGSWÍSG e na THJ\JÉ*I'I§ 

° Visibiàádade, gerenciamento» e com: oie. da informação 

0 Legado e expertise heterogênzas 

v ?SO/b da Fortune 5006:) 

° Backata¡ Archaxxéng, eDFs-ctoxxory, Storage, Availabíiãtgf 

Os software:: da X/erêtaí. pílbdáàíñ ser 

agrupados principalmente em 

cinco categorias principais:  ..  
Backup, EDÍSCOVEFJ, Archiving,  Dütrghutmn 
Storage e Availabiiity. A Acorp do  Partner 
Brasi¡ e um paeirae:ro de 

dstribuiçíiaí; da “i/eritas  fk-?ííeíêeij uma ííf'íi'í'T"iaÇãO :omo Partner of the Year em 2015 

para a linha_ 

httpzilacorpcom .brfveritasl 1/2 



2017-5-10 Veritas | Acorp do Brasil 

THE VIDEO YOU ARE TRYlNG T0 
WATCH !S CURRENTLY UNAVAILABLE. 
PLEASE CHECK BACK SOON. 

As princi 1 Í' e     

Backup e Recovery 
Backup Exec / DLO ,f System Recovery Netbackup /Appliance (Dpsííenter Analytics 

Business Continuity 
Cluster Fjisaster Recovery and Advieor Application HA File Repiicator Replicator 

Option 

Archiving 
Enterprise Vault Enterprise Vaultcloud 

((0 

httpzlfacorpcorn .brlveritasi 2 
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PUIÊS GEIIBQUTIHS 

PRODUTOS 

  
_SpeCiaIOffiarMenu 

15ZENA de Componentes; 

3 Ofertas Intel 

BNDES 

Cloud 

Componentes 

Computadores 

Energia 

Games 

Impressão B. Imagem 

MêniF-'C 

Networking 

PC Gamer 

PC Gamer 

RyzerLMb 

Servidores 

Soñware 

Software FPP 

Software OEM 

Tv_ Monitores Gi Projetores 

Top Produtos SND 

Q Esquema MAIO' Ci 

httpJ/wwwsndcom.bri'021-10554 

SND Distribuidora de informatica, Componentes, Notebooks, Games, Cloud_ ESD, Nuvem_ CSP- 021-105 ?WW/My  í-~i--:a:- 213743499 raiar) 4962-5387 

 iiomas~z 

Pesquisar ria Ioia i   
ínicio > 021-10554 

921-1 9554 

" ' ; 351m6? 122mm? Hi4??? Saiba como comprar Conheça as formas de pagamento 

Acessórios 
?fi ía" ?i ::x35 

EE Office 

  
 
 

5;** mw unico home and 
1 business 2MB i 

@M423 

 
download 

Standaf d 2016 Para obter informações estoque e 

preços clique aqui  r..- n É 
Fabris o Microsoft 

ÂHLJH ?Jan N nha-r 021.19%.: 

EJi-:scriçsrfs   
i-.utscrosirfi (iifinei Sldnlídiü 2015 

Licença Perpétua do táicrosoli Office Professional Plus; 201 o. ÂGÍÍCBUVGS no desktop (Word, Excel. PovrerPoiiit, Outlook. OneNote. 
Publisher), 

Aumente a produtividade da sua empresa com o pacote Gftice Standard 2016, Lam coniunto de ferramentas que lhe proporciona 
produtividade no seu dia-a-dia os: treiballio 

Tenha rrsesiç ílrodutivicasrte  Oñice Standaid 201r5:a¡'i1eue::rn Cfjílgitit 

. .para CHHI' excelentes :triciirnvi 
fàlancarr! mm.; e ovilto para vorzó, 

. ngm-P'ra :le 'iEfFEirPE-'liiâh para a ;Írlüiluliwâldde iiiztiuidiiral_ inciuindo as ferramentas ::Lie 
isa, plaaitlnas a: íaiireserataçues deforma (HíHfH-I e facilmente gererictgar e-Inail. Office 

 
Senha :ima muito oe trabalho tao-sim _para controlar .as rinaiaças. inventado, análise de dados para insights de negocios_ criar 
aprez-eniaçoes Illdiellül  ;marketing e vendas. 

Necessidade de se comunicar com outras pessoas dentro e tora da sua organização e rastrear coxitatos de negocios. 

.Adquira um conjunto de mes:: de trabalho de aita capacidade o um preço acessivel. 

Ferramentas 

 
?JI resort (Jiirinokii 
láiizrosott PUlJllSÊÉRf 

?tara ria-ais iriiorinaçcie-.s. entre em contato izorn nosso time ::o especialistas em OPEN: open@snd_r.om.br 

“H3 



;FW xt” 
201755-10 Mígrosoñ - R18-05121 - Licença perpétua Open Microsoft Windows Server 2016 CAL WinSvrCAL SNGL OLP NL Device CAL (Subs ' 

Microsoft R18-05121 - Licença perpétua Open Microsoft Windows Server 
2016 CAL WinSvrCAL SNGL OLP NL Device CAL (Substitui 2012 R18- 
04277) (R1805121) 

Soiiniie irma   Fature em 28 Compra Nota fiscal 
Caíãíêlçâc) ::read-o- dias segura eietrônica 

Item: origina¡ Frete gratis 
iacracio 

 « Microsoft . E] I 

Soiicite uma cotação 

 
Este produto é vendido somente com cotação prévia. Clique no botão q acima para soiicitamia automaticamente! 

\fendas e csüaicõeés 5;í3?'“~êE?'iÊF“ ;var-za  jurídica. Cadastre-se primeiro 

Licença perpétua Open Microsoft Windows Server 2016 CAL (R18-05121) 
https:fMwwmicrosafecomtnrlr18~05121_Jicenca-perpetua-open-microsoñ-windows-server-2016-cal.npnhtml 1/2 



3 Riscos Reais (e 1 é Juridico) em continuar a usar o Windows XP 

Licenciamento Windows Server 2612 explicado 

Foiheto explicafivo 

Confira o novo logotipo da Microsoft! 

Licença perpétua Open Microsoft 
Windows Server 2016 CAL 
Windows Server CAL 2016 WinSvrCAL 
SNGL OLP NL Device CAL 

fx Windows' Server CAL WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL 

Este produto está em PROMOÇÃO! 

- FATURAMENTO 28 DIAS para pessoas jurídicas de direito privado 

Regras resumidas para compra de OPEN (Licenças eletrônicas): 

Minimo de compra inicial de 5 licenças eletrônicas (pode ser um mix de iicenças diferentes); 
compras subsequentes podem ser unitarias, até 2 anos após o contrato. Licença emitida somente 
para pessoas jurídicas usuárias finais (é permitida a compra para revenda, necessário enviar 
dados do cfiente para quem se destina a licença) (Educacionais, somente com registro no 
MEC. Consuite as condições). Prazo de entrega da licença: Ate 72h úteis após a aprovação de 
crédito. O que você recebe: Apenas a Nota Fiscaã e um e-mail, sem timbre, com o número do 
contrato e instruções para download do software, se aplicável. Importante: A licença só pode ser 
ativada com o mesmo e-nweii usado durante a compra. Se desegar também a midia original de 
instalação, a mesma pode ser solicitada peão cliente no Atendimento Microsoft, após o recebimento 
do contrato, sem custo algum, e leva de 5 a 10 dias úteis para ser entregue, 

Regras completas e link para download em: www.microsafecom.br/Iicenciamentomsasp 

httpszllwww.microsafe.com.brir18-05121Jicenca-perpetua-operrmicrosofbwindows-server-Zmô-calnpnhtml 2/2 
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2017-5-10 \Microsofl- FQC-09478- Licença por hardware Open Microsoft Windows 10 Professional Full WinPto Sngl OLP Legalization Gel Genui - a. 1454¡   

 Permite downgrade para Windows 7, 8.1. Substitui FQC-08147 (FQC09478 

Solicite uma Cartoes de Fature em 28 Compra Nota fiscal 
cotação crédito dias - segura eâetrónica 

!tem original  Frete grátis 
lacrado 

iii:  Psilictosoft 
X ã  
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 Microsoft  Anlpnar 
ÊJÍHLIfÍzCLÍ ÊJQÍIIL-ñlttifl Figura 

Ficou-lar 

Solicite uma cotação 

Este produto é vendido somente com cotação prévia. Clique no botão f¡ acima para solicita-la automaticamente! 

Vendas e cotações somente para pessoa jurídica. Cadastre-se primeiro 

Licença por hardware Open Microsoft Windows 10 Pro (FQC-094?8) 
htlpullvwvwmi crosafecom .brlfqc- 09478_li cenca- por-hardware-open-rnicrosoñ-wêndows-10pro.npn.htm| 1!2 



3 Riscos Reais (e 1 e Jurídico) em continuar a usar o Windows XP 

Confira o novo logotipo da Microsoft! 

Licença por hardware Open Microsoft 
Windows 10 Pro 
Windows 10 
É o Windows que você conhece, so que ainda melhor 

Familiar e melhor do que nunca 

O Windows 10 e familiar e fácil de usar, muito parecido com o Windows 7, incluindo o menu iniciar. 
Ele é inicializado e retomado com rapidez, tem mais segurança interna para garantir a segurança e 
foi projetado para funcionar com o software e o hardware que você já tem. 

Processador Mínimo: 1.0GHz 
Memória Minima: 1 GB 
Espaço em Disco Mínimo: 1,168 
Para: desktop 

Este produto está em PROMOÇÃO! 

~ FATURAMENTO 28 DIAS para pessoas jurídicas de direito privado 

Regras resumida:: para compra de OPEN (Licenças eietrônicas): 

Minimo de compra inicial de 5 licenças eletrônicas (pode ser um mix de licenças diferentes); 
compras subsequentes podem ser unitarias, até 2 anos após o contrato. Licença emitida somente 
para pessoas jurídicas usuárias finais (é pennitida a compra para revenda, necessário enviar 
dados do cliente para quem se destina a licença) (Educacionais, somente com registro no 
MEC. Consulte as condições). Prazo de entrega da licença: Até 72h úteis após a aprovação de 
crédito. O que você recebe: Apenas a Nota Fiscal e um e-maii, sem timbre, com o número do 
contrato e instruções para download do software, se aplicável. Importante: A licença so pode ser 
ativada com o mesmo e-mail usado durante a compra. Se desejar também a mídia original de 

'N instalação, a mesma pode ser solicitada pelo cliente no Atendimento Microsoft, após o recebimento 
do contrato, sem custo algum, e leva de 5 a 10 dias úteis para ser entregue. 

Regras completas e link para download em: wwvmmicrosafecom.brílicenciamentomsasp 

httpnllwwwm icrosafexzom .brffqc- 09478_li cenca- por-hardware-open-m icrosoñ-wi ndows- 1 O-pronpnhtml 2/2 



COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA 

Murilo Soares Mota Soares Mota 
Data de Emissão : 08-05-2017 

Validade Até: 12-05-2017 

Proposta para : 

Responsável: 

E-mail Z adm@soaresmota.com.br Telefone :(34)3825-6532 (34)8835-8655 

- _Proposta_ 1914-631 5  
1 1,00 Projeto Especial Rack 

Desm. 240 x 800mm x 1000mm 
Padrão 19" 

Porta frontal, lateral e traseira perluracla lipo moeda. 
Sensor de temperatura em LED. 
Cor preta RAL 9004 

2 2,00 Guia Cabo Vertical 24U 
Fixadas na parte frontal do Rack 

3 2,00 Pino de Aterramento 

4 1,00 Kit Rodízio com 4 rodas 
Confeccionado em aço e poliuretano, 
Possui 02 rodas com travas e 02 sem travas. 

5 1,00 Kit de Ventilação com 4 ventiladores 

6 2,00 Régua com 12 posições ZOAMP 
Régua de tomada para Rack 19" 

7 5,00 Kit Porca Gaiola - 10 unidades 

Rua Tamandaré n° 976 - Ribeirão Preto - SP - Fone: (16) 3612-1110 
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Rack Desnmntável com Porta Frontal em Acrílico Fumê 
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Acompanha : 
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Cotas Padrâr; t' anuHc-,zuz-i   

Prazo de envio: ;E0521 EI-cum Lica 
'TJRS !II-Ansnllc :msm ::rf-Iraque ;uma ..vàwzzêz-t-:asao pmnlu entrsga, 
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Rua Tamandare' no 976 - Ribeirão Preto - SP - Fone: (16) 3612-1110 



Arcssnrioskzcà 

Bandeja Fixa 4P1 Venljlada -IU Bandeja Móvel-IU Bandeja Fixa Frontal-IU e 2U  
   :m nick .a a( unzn  wa'. ¡Dllñrnnuu 

Du 200mm a 360mm 

Patch Pane¡ Patch Cord Guia Cabo HorizontaHU e 2U 

24 parta¡ 

(Jum Hhlll u Zj-Éhlll 

'CJ-JS at:- wL' 

Frame Fama _lu ezu porca Gamga Kit Rodízio com 4 rodas 

P» |Í"C\ÍTnúIE 100 unidades. (J2C.c[1'IH«<t'¡Ln ::U1 Hum !nuas 

.- De 32U até Ma¡ 

Bandçia 'PPT/KVM para Rack de l9'«lU 
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Chavceldorcspara 'IPT/KVM 
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ÍTENS DA ESTRUTURA 

 
.í I(  \AMPÀ 9' '. f" 

 
F Aà-&Él I 

 
 

›- -- . ' _,'..' rir., _qb-rm rx-n  .o.  
v .an. ~ 'V " s 

¡J"'-"›'-=.¡-¡n.~4«1. a ¡."'?9'I".fI'f^' ' 

Rua Tamandaré no 976 - Ribeirão Preto - SP ~ Fone: (16) 3612-1110 

    

 
  FL' ¡àfN-"aã cacau V.. -. l 59H19! L1 'ILNO 

HTRJDLT-l !AW 
1 ÍPQW-.FILSVO 3:94.; ,› m. - . . A 

TÀWA"? ..à 
Raàti/\IA 

 



Mantém seus equipamentos funcionando quando a energia falha. 

O Back»UPS® 1500VA fornece autonomia abundante para que você possa continuar trabalhando durante quedas de 
energia de curta e média duração. Eie também protege seus equipamentos contra surtos e picos prejudiciais que 
trafegam pela rede elétrica e conta com establlâzador inctuso, que ajusta as voltagens aitas e baixas instantaneamente 
para niveis seguros, para que você possa trabalhar mesmo durante quedas parciais de energia e sobretensões. 
O Back-UPS® é indicado principalmente para usuários que necessitam de um no-break para alimentar e proteger 
estações de trabalho, desktop performance (para jogos e aplicativos avançados) com periféricos (impressora, 
scanner, caixas de som, modem, roteador, eta), equipamentos de ponto de venda, servidores de entrada, entre 
outros. Através de seus recursos padrão, como a compatibilidade com nosso software de gerenciamento SGM, o 

Back-UPS” 1 SOOVAé o no-break ideal para proteger sua produtividade contra as ameaças constantes de energia de mà 
qualidade e perda de dados, 

Funções e Benefícios 
Partida a frio: Permite ligar o noubreak para fornecer 
energia temporária de emergência mesmo quando não 
há energia elétrica. 

Minidisjuntor rearmável (circuit breaker): Fornece 
recuperação fácil e rapida do no-break em casos de 
curto-circuito e sobrecarga, sem precisar trocar fusiveis. 

Autoteste: Verifica os componentes internos e a bateria 
ao ligar o no-break, garantindo que seu Back-UPS” 
funcionará perfeitamente quando você precisar dele_ 

Estabilizador incluso: Corrige instantaneamente 
oscilações da rede elétrica. Protege contra subtensão, 
sobretensão. picos e surtos de tensão. 

Filtro de linha: Atenua ruídos da rede eletrica. 
Back-UPS i' 5 O O 

Software de Gerenciamento SGM: Permite a você 
gerenciar as funções do no-break, programar 
desligamento automático e monitorar as ocorrências da 
rede elétrica. através de uma interface interativa que 
garante um acompanhamento fácil e intuitivo. 
Disponível para download gratuito no site. 

8 tomadas de saída: Todas fornecendo energia de 
reserva em casos de falta de energia e estabilização 
quando a rede eletrica oscila.  
Carregador inteligente: Permite a recarga automática 
das baterias. mesmo com o no-break desligado ou com 
niveis de carga muito baixos. Garante um processo de 
recarga seguro, evitando sobrecarga e assegurando o 
bom funcionamento da bateria. 

 
Battery Saver: Desliga automaticamente o Back-UPS°° 
quando. em modo bateria. a carga conectada consumir 
menos de 50W, evitando o consumo desnecessário da 
bateria.  
Detector de aterramento: informa se a rede eletrica 
esta com polaridade invertida ou nao pOSSUl 
aterramento. 
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Tensão nominai 

4, Potâncxiiàíñominal  ' n ,  - _v  h 

Fator de potência 

“g” . " _  ' _ il¡ @Cxgjrnoçio BatêíÊÍãÍ  1,6% (modo rede) _ 

Frequência (modo bateria) 60Hz +1- 1% (sincronizada com rede elétrica) 

Tensão 

Sobrkacargaxç curto-circuito  '_ _ S . Sim ' 

Sub e sobretensão Sim 

_ _ sútíiííêeísobrefrequêncía _ ' Sim 

Descarga profunda da bateria Sim 

_gurias ejpiõãeidé tensão'  
7 Ciasse de surto de energia 

Êiitroñde Iinña 

Estabilizador 

;íemoefãtüra ambiente ' O à 40°C .. 

Elevaço O - 3000 metros 

rcontjrbtef _ - 

 "^"9Z-147*r'”1"r g zsexj/F-g¡ i 

eoaà ÃÊÍ 55/; 

13/11,8/6,8A 
Automático 

    
    

    
     PWM senoidal porgaj *FtÍ-ximaÇãIa, *com controlada .ia*” 

a tomadas (2P + T) 2002       
  

idade Ó A. n i n n H n 2 

;›;:;...Fe<>;_:7í ' '    nto Protetor térmico rearmável 
  

“entradai Disjuntor rearmável (Circuit breaker)  ' ;,451 

Sobretensão na bateria Sim (Evita sobrecarga e vazamento) 

Sim (Varistor entre fase e neutro). “ __ -_ :à: W,  
25 Joules 

Sim (Mooca diferencial e \moduo comum)       Sim (Três estágios) 

Uidade 'i0 - 0% Sem condenação) y z 1 

       Mecânicas  
Dimensões (x L x P) 218mm x 13m x 390mm 
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Cor Preto 

*_ Cabo_ dealêmentação Cabo com plugue padrão NBR 14.13 :20027        Software de gerenciamento 

 
 

  
> 9% q m modo rede) >o% (e od tia 

Sim (Sistema PLL) “ ' “ '  
< 2ow 

Através de MicrocontrolatíoriiílsÇ de aalta _irelocicíiadexá 

Redimento 
Sincronizado com rede 

Consumo em stand-by 



  
 

Baterias de No-Break e ¡Jpqrwades 

www.apc.comlbr - 0800 728 9110 
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4” ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. 

CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA. EPP 
Rua Wanderlei Junior, n° 5, Sala 403, Campinas,- CEP 88101-010, São .José, SC. 

CNPJ n” 07.735.373/0001-50 

Os abaixo assinados, MARTA HERSCHEL BAETA NEVES, brasileira, natural de São Paulo, 
SP, divorciada, maior, nascida em 28/09/1971, Arquiteta com registro no CREA/MG sob n” 
61.717, residente e domiciliada na Rua Tatuhi, n° 43, Apto 401, Santa Lúcia, CEP 30360-280, 
Belo Horizonte, MG, portadora da Cédula de Identidade RG M-4.559.0l0 SSP/MG emitida em 

27/04/1989 e do CPF 11° 914.238.806-68, e EVANDRO DE CASTRO GOMIDE, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, natural de Viçosa, MG, nascido em 

11/09/ 1972, empresário, residente a Rua Osni João Vieira, n° 800, apto 502, Campinas, CEP 
88101-270 - São José ~ SC, portador da Cédula de Identidade RG M-5.706.059 SSP/MG 
emitida em 01/07/1988, e do CPF n” 773.731.546-20, sócios componentes da sociedade 
empresária limitada, regida na forma da Lei n° 10.406/02 que disciplina essa forma societária, 
que gira sob a denominação social de CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA. 

' EPP, com título de estabelecimento de "CPE SC” com sede e foro na Rua Wanderlei Junior, n° 

5, Sala 403, Campinas, CEP 88101-010, São José, SC, registrada na JUCESC sob n° 
42203703990 em 07/12/2005, com l”. Alteração Contratual sob n° 20080446086 em 13/02/2008, 
2*. Alteração Contratual sob n° 20090777026 em 11/03/2009, e 3”. Alteração Contratual sob n° 
20112732194 em 12/09/2011, de comum acordo resolvem alterar seus atos constitutivos, nos 

termos das cláusulas seguintes: -  ' 

Item 1. ALTERAÇÃO DOS OBJETIVOS SOCIAIS -    
Ficam acrescidas aos objetivos sociais da empresa, as atividades dez_ jliTrdinamênt em 
Desenvolvimento Profissional e Gerencial; e Manutenção e Reparaçã  ge.; \pãirelh s e 

Instrumentos de Medida, Teste e Controle, e Instrumentos Ópticos; passando afgõ iedâíde aJÊler os 

seguintes objetivos sociais: a) Locação de Equipamentos Topográñcos; b) ¡êülgjsrgjkíí-varejista de 
Equipamentos Topográñcos c) Importação de Equipamentos Topográfiçgós; Ti) @treinamento em 
Desenvolvimento Profissional e Gerencial; e) Manutenção e Reparaç§b°=°de_== Aparelhos e ' 

Instrumentos de Medida, Teste e Controle, e Instrumentos Ópticas, _É y "m. ,_, -- ' 

á' a” “t- _ 

Item 2. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO _  its/ga?”  o 

A sociedade incluí em seu endereço a Sala 404 do mesmo edificio, passãñgglñci' endereço da sede 

e foro da empresa a ser designado da seguinte Fon-na: Rua WandÊrlâi-*rlu_n_idr, n° S, Salas 403 e 

404, Campinas, CEP 33101-010, São Jose, sc. f?   . 
7 "a ET** . 

Item 3. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL .if “8Z*ã'§;"=¡qa°' 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a defnoñãigaijãou social de "CPE SC 

EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA. EPP", e_éomãgggat“agestabeiecilnento adota 
a expressão "CPE SC”, com sede e foro na Rua Wanderlêllgluñjipãrí 31° 5, Salas 403 e 404, 

Campinas, CEP 88101-010, São José, SC, não possuindo ÍllíÊÊlÍ-'Ptsgzii 
'*-.-,__Ê*'-'*"“-:.tl3 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivozmay-Uocação de Equipamentos 
Topográñcos; b) Comércio Varejista de Equipamentos Topográficos c) Importação de 

Equipamentos Topográficos; d) Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial; e) 

Manutenção e Reparação de Aparelhos e Instrumentos de Medida, Teste e Controle, e 

Instrumentos Óptícos. 
Segue 11s. 2: 
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Fls. 2: 
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Dezembro de 2005 

(01/12/2005) e sua duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 

(dez mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda ' 

corrente Iiacional, pelos sócios, e assim distribuidas:  a) MARTA HERSCHEL BAETA NEVES .... .. R$ 9.900,00 = 9.900 quotas = 99% 
b) EVANDRO DE CASTRO GOMIDE......... R$ 100 00 = 100 quotas = 01% 
SOMAS ..................................................... .. R$ 10.000,00 = 10.000 quotas = 100% 

CLÁUSULA QUINTA: A 'sociedade é administrada pelos sócios Marta Herschel Baeta Neves e 

Evandro de Castro Gomide, que na qualidade de sócios administradores, ñcam autorizados a 

fazer uso do nome empresarial, isolada e indistintamente para todos os negócios exclusivos da 

sociedade, e a representarão ativa e passivamente em juizo ou fora dele, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

' autorização do outro sócio. Os sócios administradores terão o direito de uma retirada a título de 

“pró-labore” que será fixada de comum acordo com todos os sócios. _ ' 

FW_ CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 

terceiros sem o consentimento de todos os sócios, a quem fica asseguradoiem, igualdade de 

condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à* venda, formalizando, 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. - ¡r- '  Í, “ __.=' 

Parágrafo Único: 0 sócio que quiser transferir suas quotas, ou parte ,delashdeverá comunicar 

por escrito à sociedade, indicando o nome do pretendente a sua aquisição_ ejospfleço ajustado. Se 

ao término de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do aviso, qualquer dos sócios não 
tiver exercido o seu direito de preferência,- o sócio cedente poderá trganstifri-las ao pretendente de 

sua escolha.  ,  ” - 

f' ;#92 :j: 
CLÁUSULA SÉTIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, àíisoícàiedade continuará suas 

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possiveadu inekistindo interesse 

destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus liaveresfseigf_ apurado e _liquídado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da i1¡ soluçã 1,_ "Sáieriñcada em balanço 
especialmente levantado. Esse mesmo procedimento será _Àãdotadgãêmoutros casos em que a 

sociedade se resolva em relação ao seu sócio. É *Vw - '   N.. ç -' , 

e13j__'_°vconjunto ou separadamente, 

Éarjçãsg' avais, cauções e outras Mit? _ ñ "Ha _k  
._ CLÁUSULA NONA: A responsabilidade dos sócios é rêstritarao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA OITAVA: Fica expressamente vedado aqsisoêiõâe 
sob qualquer pretexto ou modalidade, prestarem a terceiros 
transações de favor em nome da sociedade. a " ü   \Í      
CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 

de dezembro, sendo que ao término de cada exercício os administradores prestarão contas 
justiñcadas de sua administração, elaborando as demonstrações contábeis exigidas legalmente, 
apurando-se o lucro ou o prejuízo do respectivo exercício, os quais indicarão a participação dos 
sócios nos resultados auferidos pelas atividades exercidas pela sociedade. Esta deliberação 
Segue 11s. 3: - 
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deverá ocorrer em Assembléia ou Reunião dos Sócios, desde já fixada para o dia 20 de abril do 

exercicio subseqüente com inicio às 09:00 horas na sede da sociedade, que também tratará dos 
demais assuntos pendentes. 

Parágrafo _Primeircu 

assinado pela totalidade dos sócios, dispensando-se a real 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que 

' ' ' tração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As divergências entre os sócios e os casos omissos neste 

 
   

 
    

ç contrato, serão dirimidas pelas disposições legais em vigor. 

E por estarem de pleno acordo, lavraram o presente instrumento em quatro vias de igual teor e 
forma que vão devidamente assinadas com duas testemunhas. -' _ “Í ' 

São José, 15 de setembro de 2014. ,-'  '  ' 

/' -.' .H !.73 4 ~ 

-t ámss/«rm 4/5  2a 5946x771'. 
Marta Herschel @ae . ves Evandro de Castro Gomide .' , 

Í//Jç- - 't . Í Júri, _a2 ., 

Testemunhas¡ 7” 

- . cha eysrtggeg_ 1952,73_   A 

c? Em. 09619-94 cm; versao pa¡ '1__  
C.I. 3.929.112 SSP/SC Cg§~2gp1= Bags_ _rsç ' 

'É r l  , ;ff . 

R' __ l_ 'J “Ri” 

,m1 , .,  
. f  '  JUNTA COMERCIAL no EsTAoobE SANTA CATARINA  CERTIFICO o REGISTRO EM:OSI1 01201 4 soa N°: 20142694738   Protocolo: 14/269473-5. DE 29/09/25" 

Empresaa42 2 0370399 O _ 

CPE¡ SC EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS LTDA EPP - 

  
--ÍLASCO aoñoas BARCELLOS 

SECRETÁRIO GERAL 

_ s 
u 

_HS-Í_ 
______ 

1K* 
É ' ° oFteio UE-NOIAS 

TABELIÃO FER ;E _ MG _ m: 322407,¡ _ 

ÍCIO VILLANO FERRAZ 



 _#1 Â. 

 

CONTRATO SOCIAL 

A VETORNSÇÍJEÉQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA.; 
Rua Wanderlei Junior, n° 105, Saia 402, Campinas, CEF' ;r3101-01 U, são José, SC. 

Os abaixo assinados, ROGERIO HERSCHEL BAETA NEVES, brasileiro, solteiro, 
natural de São Paulo, SP, nascido em 19/0211 973, empresário, residente na Rua Marco 
Aurélio de Miranda-Ja' 201, apto 701, Buritis, CEP 30575-210 - Belo Horizonte - MG, 
portadora da Cédula de Identidade RG MG-5.159.284 SSPIMG emitida em 3011012003, e 
do CPF n° 891.373.966-68, e EVANDRO DE CASTRO GOMIDE, brasileiro, casado sob' 
o regime da comunhão parcial de bens, natural de Vicosa, MG, nascido em 1110911 972, . 

empresário, residente a Rua Osni João Vieira, n' 800, apto 502, Campinas, CEP 88101- 
270 - São José' «- SC, 'portador da Cédula de identidade RG M-5.706.059 SSPIMG 

emitida em 01107/1988, e do CPF n” 773.731.546-20, pelo presente instrumento 
constituem umaÇ sociedade empresária limitada, regendo-se na fonna . da Lei n” 
10406102 que disciplina essa forma societária, e pelas cláusulas e condições seguintes: 
PRIMEIRA: A sociedade irará sob a denominação social de "VETOR SUL 
EQUIPAMENTOS 'TOPOG 

Campinas, CEP 08101-010, São José, SC, não possuindo filiais. 
SEGUNDA: A sociedade terá por objetivo: a)Locação de Equipamentos Topográticos; 
b)Comércio Varejista de Equipamentos Topográñcos e; @Importação de Equipamentos 
Topográñcos. ,. í 

TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades: em_- 01 de Dezembro de 2005 
(0111212005) e sua duração será por tempo indeterminado?, _ 

QUARTA: 0 Capital Social 'é de R$ 10.000,00 (dei mil reais) dividido em 10.000 (dez 
mil) quotas de RS; 1,00 (um real) cada uma, totalmeriteãsubscritas e integralizadas neste 
ato em moeda corrente nacional, pelos sócios, e assim distribuidas: 
a) ROGERIO HERSCHEL B NEVES ......... ..R$ 9.900,00 = 9.900 quotas = 99% 
b) EVANDRO DE CASTRO GOMIDE ....... .. R$ 100,00- = 'iggguotas = 91% 
SOMAS ..................................................... .. R5 10.000,00 = 10.000 quotas = 100% 
QUINTA: A sociedade será administrada por ambos os sócios, que na qualidade de 
Sócios Administradores ficam autorizados a fazernuso doãnome empresarial, isolada e 
indistintamente para todos os negócios exclusivos da sociedade, e a representarão ativa 
e passivamente em juizo ou fora dele, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor tie-qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou _alienar bensjmóveisda sociedade, sem autorização do 
outro sócio. Os sócios administradoresterãb o direitode uma retirada. a tituto de "pró- 
labore” que será fixada de comum acordo com todos os socios- ' 

SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento de todos os sócios, a quem' tica. assegurado em igualdade de 
condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteraçãoscontratual pertinente. 
Parágrafo Único:: O sócio que quiser transferir suas quotas, ou parte delas, deverá 
comunicar por escrÉito à sociedade, indicando o nome do pretendente a sua aquisição e o 
preço ajustado. Se ao término de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do 
aviso, qualquer dos sócios não tiver .exercido o seu direito de preferência, o sócio 
cadente poderá transfeii-las ao pretendente de_ sua escolha. 
SÉTIMA: Faleoendo ou interditado qualquer sócio, a ãsociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 
apurado e Iiquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado, Esse mesmo procedimento 
será adotado em outros casos em que a sociedade se resoiva em relação ao seu sócio. 
OITAVA: Fica expressamente vedado aos sócios em conjunto o_u separadamente, sob 
qualquer pretesto ou modalidade, prestarem a terceiros fianças, avais, cauções e outras 

**"' - Segue tis. 2: 
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Fls. 2: 

NONALÇQMresponSabiIidade dos sócios é restrita ao va 
:lor de suas quotas, mas todos 

respondemseííqariamente pela integralização do capital-social_ . 

DÉCIMA: Ao termino da cada 

prestará_ contas justificadas d 

tratará dos demais assuntos pen 

exercicio social, em 31g de dezembro. o administrador 

Parágrafo Unico: As deliberações desta cláusula. poderão ser decididas em documento 
assinado pela totalidade dos sócios, dispensando-sei a realização da reunião ou 
assembléia de socios conforme faculta o § 3° do artigo 1.072 do Código Civil. 
DÉCIMA PRIMEIRA: Os Administradores declaram, sob_ as penas da lei. de que não 
estão impedidos¡ de exercer a administração da sociedade. por lei especial, ou em 

popular, contra oisístema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia. 
contra as relações de consumo. a fé pública ou a propriedade. ' 

DECIMA SEGUNDA: As divergências entre os sócios e os casos omissos neste 
contrato, serão dirimidas pelas disposições legais em vigor. 

E por estarem de pleno acordo, 
teor e forma que ifrão devidamente assinadas com ;luas 

São José. O1 de Óezembro de 2005. 

Mari/Vw 
Rogerió Herschel _Baeta Neves 

Testemunhas: 4 

viii_   
Regina Schtveitzeii l' 
CPF 247.694.609-53 
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CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA 

I. E. 255.113.099 
Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 

Bairro: Campinas 
São José (SC) 

CEP: 88.101-010 
. Tele fax: (48) 3241-0593 

E-mail: licitacaogêgpetgçng gga çgmbr 

 zaeiagia 

Não madhnos esforços para você medir o Brasil 

ANEXOIV 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0242017 

PROCESSO LlCITATÓRl0 N° 13412017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 
EMPRESA EMPREGADORA 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CPE SC Equipamentos Topográficos Ltda - EPP, CNPJ 07.735.373/0001-50, 

neste ato representado pelo Sr. Evandro de Castro Gomide, RG n° RG MG 5706059 SSP- 

MG e do CPF n° 773.731.546-20, Declaro que_não possuímos, em nosso Quadro de 

Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, 

que altera a Lei n° 8666/93. 

São .José, 10 de maio de 2017. 

íf omide Evandro de Castro _ 

RG MG 5306059_ 
CPF 773.731.546-20 

m7,735.373.fíâí§01_~5-ÊÊ 
' ~ ' .. a - _-. 'p -_' "mu. v, 
CiuÉ   iÚrGGRÀHLGS Liuâ 

R. Waitdertai Júnia: 5 Saia -ri-Pfi 

i3. 1'33": 3:21:13 - CEP 83'5(I=1-[i'iU 

L 3.5.0 JOSÉ sc = m» 

CNPJ: 07.735.373/0001-50 



I. E. 255.113.099 
Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 

Bairro: Campinas 
São José (SC) 

CEP: 88.101-010 
Tele fax: (48) 3241-0593 

E-mail: iicitacao@çpgl;gçng ggigggmgr 

  !arauto-gia 

Não :pedimos esforços para; você naedir o Brasil 

ANEXO Vl 

PREGÃO ELETRÕNICC N° 0312017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 13412017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa 

de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CPE SC Equipamentos Topográficos Ltda - EPP, CNPJ 07.735.373/0001-50, 

neste ato representado pelo Sr. Evandro de Castro Gomide, RG n° RG MG 5,706059 SSP- 

MG e do CPF n° 773.731.546-20, DECLARAMOS para todos os fins de direito, 

especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob o 

regime de empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006. 

São José, 10 de maio de 2017. 

Evandro de Castro Gõmide 
RG MG 5706059 

CPF 773.731.546-20 CEE  "j 2_ 

a Fa. "-.~°=..~*;3r›.:::-:-rí-=5¡ .Júnirfrí,  - Saia 403  0211013122152 - CEP 38101-010 

L SÃDJOSÉ - SC  çÍ 



Sistema Nacional de Registro de Empresas mercantis - SINREM 
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÓMICO SUSTENTÁVEL 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC  
CERTIDÃO SIMPLIFICADA _ 

Certiñcamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta .Junta Comercial e são vigentes j e 

na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Início 
Empresas - NIRE (Sede) Ato constitutivo de Atividade 

42 2 0370399-0 07.735.373¡0001-50 0702/2005 0111212005 

s “'\  Endereço Completo (Logradouro, N” e Complemento, Bairro, Cidade, UF, g 
R WANDERLEI JUNIOR 5-SALAS 403 E 404, CAMPINAS. SÃO JOSÉ, sofa; 

Objeto Soc iai À- 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICQS; COMÉRCIÇÍ 
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. 32'? i 

    IMPORTAÇÃO DE    
Capital: R5 10.000,00 

(DEZ MIL REAIS) 

Prazo de Duração 

Capital lntegralizado: R$  
  
  

\mEz Mu_ RENS) indeterminado 
.f _ tem” 

sócioslPanicipaçào no capitalfEsñ cie*de=s  -'  
NomeICPF ou CNPJ ' Mandato 

914.238.806-68 w 4 

EVANDRO DE CASTRO settings): 
773.731.546-20 “k   Último Arquivamento 

Data: 06110120415 

Ato: ALTERAÇÃO-Ã: 

Evento(s): “na _ V  W - 

ALTE RACAO osloacíosgtsxçqíãr O mesmo* = 

 
'TNVFC v: 5.5 

CONSOLIDACAO ostço $339?  

n :Arm-mn .-. .mn-mn. n1 ::human-nv m u... -Human- A.. nrnnnl-ene 

à 

 

Florianópolis - SC. terça-feira, 14 de fevereiro de 2017 

Eu, 
Conferi e assino. 

ROBERTA WEBER 
SE Certisign - Autoridade Certificadora 

Certiñcado pelo Instituto Nacional deTecnologia de Informática 
_ :t3 41:' 

F . . . 

Presidência da República ?Éâêfàíiííãiãi'EÊÍÉÉÍÊLTÊSEÊ1'”°2'2°" 
Casa Civil CNPJ: a3.5a5.a40.0001-a2 

Medida provisória No 2'200'2' , Você deve instalar o ceriiticado da JUCESC 

de 24 de agosto de 2001. ã www.jucesc.sc.gov.brlcertiiicado 

 
Para verâficar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br 



Sistema Nacional de Registro de Empresas mercantis - SINREM 
SECRETÁRIA DE ESTADO oo DESENV. ECONÓMICO SUSTENTÁVEL 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página 1 de 1 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 

na data da sua expedição. 

Nome Empresaria! 
CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio 
Empresas - NIRE (Sede) Ato constitutivo de Atividade 

42 2 0370399-0 07.7a5.37370001-50 0771272005 0171272005  
     

   

  

Endereço Completo [Logradouro, N" e Complemento, Bairro, Cidade, UF, 6 

R WANDERLEI JUNIOR. s-sALAs 40a E 404, CAMPINAS, sÀo JOSÉ, scpíaâ 

Objeto Social 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFIC X5; COMÉRCI 

EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS. » 

Capital: R5 10.000,00 

(DEZ MIL REAIS) 

DE EQUIPAMÊNTOS TOPOGRAFICOS E; IMPORTAÇÃO DE 

Prazo de Duração 

Capital lntegralizado: R$ 

 
/_'! ' 

. (DEZ Mu_ REA|S) indeterminado 

' va-  
SóciosIParticipação no CapitaIIEsp * Tenninu do 
NomeICPF ou CNPJ Mandato 

MARTA HERSCHEL BAETÂÉIQE XXXXXXXXXX 

914.238.806-68 t _E - a m 

EVANDRO DE CASTRO GOIÍQÍR “Y - A.  . y n l füxxxxxxxw 
773.731.546-20  à' “ " i ' A 

Último Arquivamento n _ ' ' MQ_ Smaçãc' 

Data: 0571072045301 _ = - w' : . =  m- _ _ _1 'í n ÂêãggpsTRo ATM) 

Status 

XXXXXXXXXXXX 

Fiorianópolis - SC, quarta-eira, 10 de maio de 2017 

H ENRY GOY PETRY N ETO 
Certisign « Autoridade Certificadora 
Certiñcado pelo Institute Nacional deTecnoíogia de Informática 

Eu, 
Conferi e assino. 

I 7 , . , . Documenio Assinado Digitalmente 1070572017 
í PreS-'denua da Repubhca Junta Comercial de Santa Catarina 
I Casa Civii CNPJ: 83.565.64B.0001-32 
I 

1 

Medida Pmvisória No 22094' Você deve instaiar o certificado da JUCESC 

Para Verifica' a autenticidade acesse mm'iucesc'sc'g°v'br de 24 de agosto de 2001. www.jucescsagowbrlcertificado 
e informe o número 05239472017-01 na consulta de processos. 



311031201 7 Comprovante da Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
' ERO DE INSCRIÇÃO " 

ãgÉÊÊTS/OOM -50 c CMP êglijAANgÃEongAAi-o E D E BJIIAÊFZÊBÊÊTURA 

NOME EMPRESARIAL 

CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP 

rrruLO DO ESTABELEClMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CPE SC 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIvIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

,X 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, 
sem operador 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

4189-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 
3112-1-04 - Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos 
5539-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA .IuRIDIcA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 

R WANDERLEI JUNIOR 5 SALAS 403 E 404 

CEP BAIRROIDISTRITO MUNICIPIO I UF 

88.101-010 CAMPINAS SAO JOSE SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(48) 3241-0593 

ENTE FEDERATIVO RESPON SAVEL (EFR) 
na** 

sIruAçÃo cADAsTRAI_ DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 0711212005 

FN MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SETUAÇÀO ESPECIAL 
iúútü-iúú- nenem; 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 31I03I2017 às 11:39:32 (data e hora de Brasília). Página: 1I1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/03/2017 

https:Ifwwwxeceita.fazenda.gov.brlPessoaJuridica/CNPJlcnpjrevañmpressao/ImprimePagina.asp 111 



05/04/2017 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DENEÇATIVA DE DÉBITOS_RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP 
CNPJ: 07.735.373I0001-50 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

Código Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

'Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo_ para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 dejulho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:llwww.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzllwww.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 14:18:32 do dia 05/04/2017 <hora e data de BrasíIia>. 
válida até 02/10/2017. 
Código de controle da certidão: 055F.6E30.E19C.DBF3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS 

NOME (Falãü SOCÍBIII CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA. EPP 

CNPJ/CPF¡ 07.735.373/0001-50 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: Lei n! 3938/66, Art. 154 
Número da certidão: 170140034312774 

Data de emissão: 20/04/2017 16:47:43 
Validade (Lei n? 3938/66, Art. 158, 

modificado pelo artigo 18 da Lei n 19/06/2017 

15.510/11): 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 

http://www.sef.sc.gov.br - 

Este documento fo¡ assinado digitafmente 
Impresso em: 11/05/2017 16:17:47 



  
ESTADO os SANTA CATARINA 

í PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE  SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nome i' Razão Social f_ 
CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP CNPJ: 07.735.373/0001-50 

L 

Aviso f_ 
Sem débitos pendentes até a presente data. 

k 

Comprovação Junto à ' Finalidade 

Mensagem 

abaixo caracterizadas. 

mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

,_ Inscrições 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 

Contribuinte: 287123 - CPE 'SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 
Endereço: Avenida WANDERLEY JUNIOR, 5 - Bairro CAMPINAS - Compl. SALA 403 - CEP 88.101-010 

Econômico: 9000738 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO 
Endereço: Avenida WANDERLEY .JUNIOR. 5 - Bairro CAMPINAS - Compl. SALA 403 - CEP 88.101-010 

fx 

Código de Controle 

I DAA13J9Y2XSW4101 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 
http://wn.vw.pmsj.sc.gov.br 

São José (SC), 01 de Março de 2017 

Avenida ACIONI SOUZA FILHO. 430 - PRAIA COMPRIDA 

São José (SC) - CEP: 53.103-790 - Fone: (48) 3381-0000 

Página 1 de 1 



_à Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

xx¡ www.caixa.gov.br 

rsmxxa. Írzcurxiejrziaaa EDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 07735373/0001-50 
Razão Social: CPE sc EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 

Nome Fantasia:CPE SC 

Endereço: RUA WANDERLEI JUNIOR 5 SALA 403 / CAMPINAS] SAO JOSE / SC / 
88101-010 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontrar-se em situação regular perante o 

0 presente Certificado não servirá' de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. - 

Validade: 07/05/2017 a 05/06/2017 

Certificação Número: 2017050702444604288599 

Informação obtida em 11/05/2017, às 16:14:48. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 

https:lfwww.sifgemsaixagoxiubr/Empresa/C rf/C rflFgeC FSimprimirPapeLaspWARPessoaMatriz=135208988=VARPessoa=13520898&VARUf=SC&VARInsc... 1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP (MATRIZ E 

FILIAIS) 
CNPJ: 07.735.373/0001-50 
Certidão 11°: 127485760/2017 
Expedição: 17/04/2017, às 10:08:06 
Validade: 13/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.735.373/0001-50, NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores ã data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE A 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários ã identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações' 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



1010512017 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA D0 ESTADO DE SANTA CATARINA 

Comarca de São José 

c E R T-I D Ã O 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO N°: 4306223 FOLHA: 1I1 

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informatica do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina da Comarca de São José, com distribuição anterior à data de 03/05/2017, verificou-se NADA CONSTAR 
em nome de: 

CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA EPP, portador do CNPJ: O7.735.373I'0OO1-50. **************** 

OBSERVAÇÕES: 

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado elou 
destinatário; 

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http:llwww.tjsc.jusbr/portal, opção 
Certidões/Conferência de Certidão; 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange Os feitos em andamento do Foro Central. Eduardo Luz, Norte da 
Ilha, Forum Bancário e Distrital do Continente; 

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n° 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - 
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

Certiñco finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias. 

São José. quarta-feira_ 10 de maio de 2017. 

5994426 ' 

PE°'°° “°* ll||||||lllllllllll|ll|l|l|l|Il||l||l A 3x 



I. E. 255.113.099 
Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 

Bairro: Campinas 
São José (SC) 

CEP: 88.101-010 
_ _ _ _ _ Tele fax: (48) 3241-0593 Nao medemos esforços para 'VLPCQ medir o Brasil Ema": [icitaçag@gpggeçng|ogiê mma¡ 

   azaciegía 

ANEXOHI 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 13412017 

MENOR PREÇO POREITEM 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIAPE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DE HABILITAÇAO 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CPE SC Equipamentos Topográficos Ltda - EPP, CNPJ 07.735.373/0001-50, 

neste ato representado pelo Sr. Evandro de Castro Gomide, RG n° RG MG 5706059 SSP- 

MG e do CPF n° 773.731.546-20, declara, que até a presente data encontra-se desimpedida 

de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a 

superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2° da Lei n° 
8.666/93. 

São José, 10 de maio de 2017. 

- &na; r _  
Evandro de Castro Goíde  RG MG 5705059 ' _ í p A¡ n 

CPF 773.731.546-20  É;  'ÍÊÊ"ÚGÊÂ.ÊEÍÊÍÍÚÊ  
F4. iríiandaíãei Júnàc-r. 55 ~  403 

i5. Caraça-inss - CEP 83101-010 
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Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 
Bairro: Campinas 

São José (SC) 
CEP: 88.101-010 

Tele fax: (48) 3241-0593 
E-mail: Iicigaçgogêçpgtegng ggigçgmp: 

teca-Magia 

Não ntedêanos esforços gasta você nzedir o Brasil 

ANEXO v 
PREGÃO ELETRÔNICO N” 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL 

DECLARAÇÃO 

A Signatária CPE SC Equipamentos Topográficos Ltda - EPP, CNPJ 07.735.373/0001-50, 

neste ato representado pelo Sr. Evandro de Castro Gomide, RG n° RG MG 5706059 SSP- 

MG e do CPF n° 773.731.546-20, DECLARAMOS, para fins de participação no processo 

licitatório em pauta, 'sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os 

termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias 

e resoluções cujas normas incidem sobre a presente licitação. Deciaramos ainda, que nos 

preços cotados já estão incluidas todas as despesas com imposto, taxas, seguros, descarga 

da mercadoria, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoai, leis trabalhistas, 

da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente 

incidirem sobre a contratada. 

São .José, 10 de maio de 2017. 

Evandro de Castro gde 
RG MG 5,706059 

CPF 773.731.546-20 
f'õ7'.735.3?3:a@üi.-5§”ê 
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 ENGEL 
inovação m topoga   

Nova Lima. O? _due outubro de 2013 

 ATESTADO DE CAPACIDADE frr-;cmcA 
A Engelaser Senlriços de Engenharia LTDA inscrita no CNPJ n° 110859591000130, Iocaiizada 

na Rua Graças. 285, Estância Serrana, Nova Lima - Minas Gerais, CEP: 34000000 aíesta para os devidos 

fins que a empresa CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ 

n°O77353?3GOD1-5G, inscrição estadual n** 255113099 estabelacida no' (a) Rua Wanderlei 05, saia. 403 

Campinas, São José »SC CEP: 881014310, execuiou o fornecimento' de equipamentos de topograña (estação. 

tora¡ Gaodetic, níveis e Receptores_ GNSS RTK), equipamentos para batímetrãa (ecobatfmetros da marca 

SyQwast e Teieciyne - Recon). softwares hidrográficas, além deter ministrado cursos do manuseamonto. 

informamos aindáque: 

Os compromissos assumidos peâa empresa como entrega, garantia e assistência técnica' foram 

[cumpridos dentro do prazo e de forma satisfatória, nada constando em nossos arquivos que a desabone 

comercial ou tecnicamente. 

Por ser verdade, ñrmamos o presente. 



Não medàmos esforços ;iara você medir o Brasil 

tetaeãogia  
 

I. E. 255.113.099 
Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 

ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 13412017_ 

MENOR PREÇO POR ITEM 

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA 

Bairro: Campinas 
São José (SC) 

CEP: 88.101-010 
Tele fax: (48) 3241-0593 

E-maíl: Iiçitagaoçugçpetgçnotggia.com br 

-Tecnologia de Redução de 
multicaminhamento ; 
- Medição da portadora com baixo ruido; 
- ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO 
Levantamento Cinemático em Tempo Real 
(RTK): 

- Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS 
Venical: 15 mm + 1 ppm RMS 

Levantamento Pós Processado (Modo 

WN Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, que integra o 
” ' instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

Razão social do Licitante: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 
CNPJ: 07.735.373/0001-50 

Endereço: Rua Wanderley Júnior, 05 - SL 403. Bairro Campinas - São José/SC - CEP: 
88.101-010 

E-mail: Iicitacao@cpetecnologia.com.br 
Telefone/fax: 483241-0593 
Representante Legal: 
Nome: Evandro de Castro Gomide 

Identificação: RG MG 5706059 f CPF 773.731.546-20 
Qualificação: Sócio direto ^i 

" Cód. 
ITEM Produto Quant. Marca Unid. Especificação do objeto Preço Unitário Preço Total 

SAAE 

Receptor GNSS Modelo iB0 
CARACTERÍSTICAS GNSS 
Número de Canais: 220 
- Placa Principal GNSS: Trimble 
- Sinais Rastreados: GPS (L1C/A, L2C, L2E, 
L5), GLONASS (L1CiA,L1P, L2C/A, L2P, L3), 
Galileo (E1, ESA, E58), BeiDou (B1, B2), 
SBAS (LIC/A, L5 - QZSS, WAAS, EGNOS, 

Xlll 004691 01 CHC UN GAGAN) R$ 50.000,00 R$ 53.000,00 



_ CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTD 
'* *t* .l _ CNPJ: 07.735.373/0001- 

' 7 ' ' I. E. 255.113.099 

Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 
Bairro: Campinas 

São Jose' (SC) 
CEP: 88.101-010 

Tele fax: (48) 3241-0593 Não :pedimos esforços ;nara você medir o Brasi¡ Ewan¡ gçitacêg@cggrggnglgg'ê_çgm br 

 useiagíz 

Estático): 
- Horizontal: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS 

Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS 
- Tempo de inicialização (Levantamento RTK): 
Menos de 5 segundos. 

- Confiabilidade da Inicialização 
(Levantamento RTK): Maior que 99.9% 

- COMUNICAÇÃO 
- Porta' Serial (RS-232) l Porta USB 

- Modem GSM/GPRS integrado 
- Tecnologia Bluetooth® 
- Tecnologia WiFi 
- Rádio UHF interno CHC: RxfTx: 410 "- 

470 Mhz, Potencia: 0.5 W to 2 W, 
Protocol CHC, Trimble, Pacific Crest. 
Alcance: 5 km - Radio UHF externo A 

CHC: DL5 (20 Watts) f DL5-C (28 
Watts) 

- Armazenamento de Dados: 
- Memória interna de 32 GB (Memória 

tipo HD externo). 
- ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS 

- Dimensões: 140 mm x 124 mm 
- Peso: 1,22 kg (com bateria) 
- Temperatura de Operação: *'40 °C a 

+75 °C _ 

- Temperatura de armazenamento: 
n55°C a +85°C 

- Umidade: 100% de condensação 
- Índice de Proteção: IP67 (A prova d' 

água e poeira) 
- Resistência à queda (choque): Sim 

' (até 2 metros de altura) 
- Resolução do display: 128x64dpi 

- FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
- Consumo de Energia: Menor que 3.2 

W . 

- Capacidade da bateria Íon-Lítio: 2 x 

3400 mAh, 7.4 V 
- Autonomia das baterias (duas): RTK 

UHF Base: 6 h/ Modo Estático: 12 h 

- Entrada para alimentação externa: 12 
a 36 V DC. 

INCLUSO: 
o Base nivelante com prumo ótico; 

Adaptador para base nivelante; 
Rádio externo UHF 25W; 
Tripé de bastão GPS Aluminio; 
Bastão GPS 2,60 metros; 
Tripé de alumínio para Estação Total. 
Coletor de Dados marca CHC modelo 
LT30 com software Carlson SurvCE 

para coleta de dados RTK * Coletor de / 



Não medinzos esforços ;nara você naedir o Brasil 

Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404 
Bairro: Campinas 

São José (SC) 
CEP: 88.101-010 

Tele fax: (48) 3241-0593 
E-maíl: Iicitagao@gpeteçgologia.çombc 

dados e receptor GPS (20 canais L1) 
incorporado * Processador de 624 MHz 
* Sistema operacional Windows® 
Mobile 6.1 * Memoria RAM de 256MB * 
Cartão Micro SD de 2GB (expansível 
até 16GB) * Display colorido de 3,7" 
VGA * Câmera digital com resolução 

_ de 3.2 megapixels * BIuetoothTM (v2.1 
Classe 3) integrado para comunicação 
com o receptor * Transmissão de 
dados e telefone via GSM/GPRS 
(850/900/1800/1900 MHz) * Tamanho 
(LxW x H): 158 x85x 25 mm * Peso: 
0,340Kg (incluso a bateria) * 
Temperatura de operação: -20°C a 

+60°C * Temperatura de 
armazenamento: -30°C a +70°C * 
Robusto e resistente à água e poeira 
(|P65) * Bateria de Íon-Litio 
recarregável (3000 mAh) para 10 (dez) 
horas de operação. * Licença do 
software Carlson SurvCE 2.0 para 
coleta de dados RTK, com as 
seguintes caracteristicas: - 
Configuração e gerenciamento dos 
receptores GNSS. - Permite criar e 
editar diferentes Datum, além dos pré- 
definidos. - Coleta de dados e locação 
de coordenadas em tempo real (RTK). 
- Implantação e edição de 
coordenadas de pontos. - 

_ Estaqueamento de alinhamentos. - 
Funções COGO. - Offset- Software 
com idioma em português. - 
importação e exportação dos arquivos 
em diferentes formatos (*.DXF; *.DWG; 
*.DGN; *.txt; ArcGis etc.) - Permite a 

visualização do mapa em tempo real. - 
Locação do ponto selecionado 
diretamente na vista gráfica do mapa. - 
Interface com os principais 
equipamentos GPS/GNSS: TRIMBLE, 
TOPCON, JAVAD, etc. 

INCLUSO: 
Manual de uso; 
Maleta de transporte para todos os 
equipamentos; 
2 baterias para receptor GPS L1/L2, 
carregador bivolt de bateria de receptor 
GPS L1/L2. 
Treinamento para uso dos 
equipamentos em Piumhi/MG. 
Suporte Técnico: 6 meses. , 

@ 



CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA EPP 

CNPJ: 07.735.373/0001-50 
I. E. 255.113.099 

Rua Wanderlei Júnior, D5 Sala 403/404 
Bairro: Campinas 

São Jose' (SC) 
a *Fiwiâãíà CEP: 88.101-010 

_ N , , _ _ Tele fax: (48) 3241-0593 ?tao meornwos esforços ;sara voc: :zaedsr o Brasi¡ &meu; |'çitacag@cgetegng|og 150mb¡ 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA I R$ 58.000,00 
Cinquenta e oito mil reais. 

Declaramos para os devidos fins que nos preços cotados em reais, com valores unitários e 

totais, já incluídas todas as despesas com transportes, fretes, descarga da mercadoria, 

imposto, taxas, seguros, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis 

trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, de outras que direta ou 

indiretamente incidirem sobre a contratada. 

Condições Gerais: 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

Garantia do equipamento ofertado: 12 (doze) meses. 

Prazo de entrega: até 45 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho, conforme edital. 

Entrega do equipamento: será entregue na modalidade CIF (incluso o frete nos preços dos 

produtos) no Almoxarifado do SAAE de Piumhi-MG, localizado à Praça Zeca Soares n° 211- 

Centro na cidade de Piumhi-MG, devidamente embalados, acondicionados e transportados 

com segurança, sob a responsabilidade da contratada, sem qualquer ônus para o SAAE. 

"N 

São José, 09 de maio de 2017. 

/ 

Evandro de Castro G/omide   D_ _ 

RG MG 5706059        _. 

CPF 773.731.546-20 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROCESSO LÍCÍTATÓRIO N°E 134/2017 - 

OBJETO. Contratação de empresa especializada para a aquisição de 
Equipamentos de Tecnologia da Informação, Licença de Software e 

Antw us para atender os diversos seto es do SAAE de Piumhi-MG. 

FORNECEDOR: 

COMERCIAL SOARES -E MOTA LTDAa-EPP 

rr ONE T CNOLOGIA DA INFoRMAçÃb LTDA 
CPE sC EQUIPAMENTOS TOPOGRÃ ICOS LTDA-EPP 

Pasta 04 



 
direturiacxecutiwxaaízgsaacpiumhixuna.br CNPJ: 2.3.7S2.8l6/G0 - 

Autarquia Nlunitipai (Lei 1035f90) Praça Zeca¡ Soares. 2¡ l w 37925-600 PIUM HIIMG -- " 'e efax 37-337I-i332 

D OCUMENTOS DE HA BILITA ÇÃ 0 
0RIGINA_IS, CONFQRME EDITAL D0 

PRE GA o ELE TR 0NCO N“03/2 01 7 

IT ONE TECNQL OGIA DA 
INFORMA ÇAO LTDA 



 _ Cep: 37 .925-000 

_ . 'E em DA INFORMAÇÃO LTDA.. 
RAZ-Ao SOCIAL: lT-ONE TECNOLO 

u  CNPJ: 05.333.907/0001-95 _wo . - . _ 51 -52 andar - Bairro Uma . 

- Endereço: Rua Alberto Cmtra; 1 

 Ao ' 
, e , .. SAAE PIUMHI  Serviço Autonomo de Água e E5Ê°t° zeca Soares, 211 - Centro - Piumh¡ ' 

ueline A arecida de Souza  
-2017- 

M-odaIidadtE-P 03 _ ' 

.Belo Horizonte - Minas 697315 

asmwmwmu 

ãwefêmeíü' 

Pedido: 0 

OA216333134BR 

n Peso (g): 300 

_Nome Leglvel'. 

Documento: _ 

Destinatário: 

Rubrica: 
Voiumenlí 

SAAE PlLiMHl -Serviço Autônomo deAgua e Esgoto 

Praça Zeca Soares, 211 

Centro 

Remetente: 
It One Tecnologia da Informação 

Rua Alberto Cintra, 161 

6° andar União 

' __ *  31150-37 elo Horizonte-_' 



za1~.m: 

mam 232o 055._ aê mzam. - ::ao 

mexwoào . mma Ioñoam . _so 

a: wmwvwbmo 



Information Technology 

DOCUMENTO§ DE  
HABILITAQAO    

 _A2 
SERVIÇO AUTONOMO DE 

ÀGUAEESGOTO-   
SAAE- PIUMHI 

' _Pregão Eletrônico N” 03-2017 

Processo N” 134/2017 

IT-One Tecnologia da Informação Ltda 
CNPJ: 05.333.907/0001-96 
Rua berto Cintra, 161 - 6° andar - União 
31.1 - 70 - Horizonte - MG 
Tel / Fax: 31 .3450 / 3524.3460 ' 



Information Technology 

 Su ma rio 

 "  Documentostle Habilitação_ Página a  
Documentos dos Diretores i 03 a 07 

Contrato Social 08 a 10 

Ultima Alteração Contratual 11 a 23 
Atas 24 a 38 J 
CNPJ 39 

CND Federal 40 
CND Estadual 41 

CND Municipal 42 J 
CND FGTS 43 J 
CND Trabalhista 44 
Falência e concordata 45 

Atestado de Capacidade Técnica 46 
Procuração 47 
Documento Anderson Rodrigues 48 

Declaração de inexistência de fato impeditivo 49 

Declaração que não emprega menor 5o 
Declaração de aceitação de todas as exigências contidas no Edital 51 J 
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' expedida pela SSPÍMG e CPF nr. 

(JOJVÍFRA T0 .SOCM L 

IT-ONE CUNSIJIIFORIA E NEGÓCIOS EM ?TECNOLOGIA DA INF ORAM ("Ã O IJÍDA 

Que âazem. entre si CARLOS 'ROBEEÍFO FERREÍIRA DA SILVA, brasileiro, casado, 

.Empresário, residente e domiciliado à Rua José Gaspar de Araújo, 170 - Apto 500 - Bairro 
Cidade Nova - Belo Horizonte - MG, portador da Carteira de Identidade nr. M-1.244_096, 

091.395.246-04; EDUARDO HENRÀQUE MÍOLREIRA 
ALVES, brasileiro, solteiro, Empresário, residente e domiciliado à 'Rua Coronel 'Pedro 
Paulo Penido, 444 - Apto 203 - Bairro Cidade Nova ~ Belo Horizonte - MG, portador da 

. Carteira de Identidade nr. 346.021.515, expedida pela SSP/MG e CPF nr. 882.359.716-15 e 

WILLIAN. DE ABREU LEAL, brasileiro, solteiro, Empresário, residente e domiciãiado à 

Rua Indianópolis, 527, Bairro Cachoeirinha - 'Belo 'Horizonte - LNIÇG, portador da (Íarteirzt 
de Identidadeinr. M-7.469.746, expedida pela SSP/ÍMG e CPF nr. 006.567.856-75, corn a 

finalidade de constituir uma SOCJIIEIMXDE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE 

       

LIIVIITADA, que será regida mediante as condições contidas nas cláusulas a seguir: 

PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de IT-ONE CONSULTORIA 
E NEGÓCIOS EM 'ITECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com sede a RUA 
PADÍRE ROLINÍ, 133 - CONJ. 402 CEI): 30130-090, BAIRRO SÂO LUCJXS, na 

cidade de BELO HORIZONTE, Estado de MJNASG-ERAIS. 

o SEGUNDA - Sua atividade social será a prestação de serviços de ASSESSOEIÍEA. "F. 

CONSULTORIA TÉCNICA NA ÀÍREA mu: INFGRTWÍÁIÍÉICÍFt, :arrcoiizroe ai.: 
VENDAS E A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ?POR coma». PítÓPíRlÍA. a ou 
'DE 'IÍEIRCEÍIROS tendo seu inicio de atividades em 01/10/2002 e a duração da sociedade 

sera por tempo indeterminado. 

TERCEIRA - O Capital Social será. de R$590.000,00 (noventa mil reais) dividido em 
90.000i(no'ventaL mil) quotas de R$1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizados, em 

moeda corrente no pais da seguinte forma: 
a) R$330.000,00 (trinta milfreais) em moeda corrente no pais, integralizados peio sócio 

CARLOS IlOIEERTQ FERREIRA 'DA SILVA; 
b) R$0.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no país, integraíizttdos pelo sócio 

EDUARDO HENRIQUE DÍORÍEZIÍRA ALVÇES. 
c) ]Íi$30.000;00 (trinta mi1--tfeais) em moeda corrente no país, integralitcatdos pelo sócio 

WVIJLLIAN. DE ABREU .IQEAL. 
A. distribuição do Capital entre os quotistas ficou da seguinte forma: 
NOÍMES e NKQLÍOTAS VKUNiÍF. VRÍTOTAÉ; 
CARLOS ROBERTO F. DA. SILVA, 30.000 R$1,00 IR$30.000,00 
EDUARDO HENRIQUE M. ALVES 30.000 R331 ,00 'R$330.000,00 
XVILLIAN. DE ABREU Lil-BAÍA 30.000 R$1,00 213.350.000,00 

ÍÊUTAL 90.000 R$i ,O0 .R$330.000,00 
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Rua da Bahra, !n00 - Ccnlrn - EH - (313 3014-1500 - E-raail: cartnrioücartor 

C( JN 'FRA T0 ;VOCIA L 

;com CON!? UL 1012.94 E AHEGÓCI . S EM TECNOLOGIA DA INFORrlí/.l C4" 0 [IDA 

QUARTA - A responsabilidade dos sócios será limitada ao valor total do Capital Social, de 

conformrdade com o artigo segundo “in tino" do decreto nr_ 3.708 de 10/0 l/ 1919. 

QUINTA - O uso da firma e a sua administração caberá a todos os sócios, em conjunto ou 
isoladamente, bem como a representação ativa e passiva, em juizo ou tora dele; ñcando 

a . orérn roibido o seu em re o em nevocios alheios ou estranhos ao seu obetivo socia 
› à J › 

principahnerrte em avais, ñanças, aboncs ou endossos de favor. 

SEXTA - «Os sócios, quando desempenhando 'atividades na sociedade terão direitos a uma 
retirada a título de “Pró-Labore” anualmente ñxada de comum acordo, que, não podera 

exceder aos limites permitidos pela Legislação do Imposto de Renda em vigor. 

SÉTIMA ~ Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado um Balanço (Êxeral, quando os 

lucros ou prejuízos apurados serão levados à conta especial para futura deliberação. 

OITAVA - O falecimento de qualquer dos sócios não importará. em dissolução da 
sociedade. Nesta hipótese, os haveres do sócio pré-morto serão apurados mediante lâalanço 
Patrimonial levantado para este tim, cabendo a sua sucessão a truem, por partilha for 

nomeado. 

NONA - A Sociedade poderá abrir filiais, agências ou escritórios e suas atividades poderão 

se estender a todo território nacional. 

DÉCIMA - Nenhum dos quotistas poderá ceder ou transferir' a terceiros, parte ou a 
totalidade de suas quotas sociais, sem expressa anuência dos outros sociais, sob pena de 

íneñccícia. da cessão, sendo que, em igualdade de condições, os sócios remanescentes terão 

preferência para a aquisição. 

DÉCIMA. PRIMEIRA - Os sócios declaram inexistir qualquer dos impedimentos previstos no artigo 
de 13107711965, quais sejam, Irão estão sendo processados e nunca 

as, nr, da Lei 4.726 foram condenados pela prática de crime, cuja 'pena vecle, ainda que de modo temporário, o 

acesso às funções ou cargos píiblicos, ou põr crime de prevaricrtção, :lêtlôncia ctrlposa-r ou 
fraudulenta, peita ou suborno, peculato, ou ainda põr crime contra a propriecilacie, a 

economia popular ou a fé pública. 

'DÉCIMA p SEG-LINDA - Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência. do raresente Contrato 
serão dirimidas na forma da Legislação aplicável, ficando eleito o foro de 'Belo Horizonte. 

153,, por estarem assim justos e de acordo, assinam o presente instrunnento em 03 (três) vi s 

de igual teor e forma, _juntamente e na presença. de 02 (duas) testemunhas.     oe NOTAS DE BELO Horuionre r MG 
Enio . João CARLOS NUNES :union 
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_ Secretaria de Racionalização e Simpliticação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração   
"Eu 3?.- 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 

' Secretaria de Estado de Desenvoívlmento Económico de Minas Gerais 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Juma Comercial) 

."' " '* vn.:- 
r s.. 

I 

-iea u.. 
NIRE (da sede ou filial, quanáo a 
sede for em outra UF) 

*31206710874 

Código da Natureza 
Juridica 

2062 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comercio 

1- REQUERIMENTO 
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

E] Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

E] Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. 
Processo indeerido. Publique-se. 

l' I' 

 

 

Nome:  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio] Na FCNIREMP 

requer a V5* o deterimento do seguinte ato:      
N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO VIAS oo ATO EVENTO caros DESCRIÇÃO co ATO .v evemo “53557503029 

1 j n02 ALTERACAO 
D26 2 ABERTURA DE FlLlAl. EM OUTRA UF 

 Representante Legal da Empresa f Agente Auxiliar do Comércio: 

Loca¡ Nome: 

Assinatura:  Telefone de Contato: 

Data 

2 » USO DA JUNTA COMERCIAL [j DECESÃO SINGULAR E] DECISÃO COLEGIADA 

Nomets) Empresarlaltais) iguaKais) ou semelhantes): 
Sw¡ 31W¡ Processo em Ordem 

E] lj À decisão 

_____I__I 
Data 

EI NÃO -Í-Í a E! NÂO -'-'-- Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 2° Exigência 3" Exigência 4' Exigência 5' Exigência 

[j Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) E Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. ü E] E 1:1 

D Processo indeferido. Publique-se. 

_I__l 
Data Responsável 

DEclsAo COLEGMDA 2" Exigência 3" Exigência 4' Exigência 5" Exigência 

[Í] É] El El 

D ata 

OBSERVAÇÕES 

Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

 Junta Comercial clo Estado de Minas Gerais 
' ' 'Í 

__ Certifico registro sob o n” 5124117 em 22/1112016 da Empresa 1T-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , Nire 31206710874- e protocolo 
166422053 - 0811112016. Autenticação: A26ADAE3AF852W430E942B81984FB1DEE94C2. Marinely de Pauta Eomlim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse mmjucemgmggotltbr e informe n" do protocolo 16ll5422D5-3 e o código de segurança XtcJ Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23111/2016 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. 
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Capa de Processo 

JUNTA COMERCIAL DO ESIAQOJQEJX/IINAS GERAIS 

*Identificação do Processo  Número do Protocolo Número do Processo Modulo lntegrador A Data  16/642205-3 J16355750B02O 07/11/2018   Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome   091.395.246-04 CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA 
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, * ' Ceniñco registro sob o n" 6124117 em 22/11/2016 da Empresa iT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA . Nire 31206710874 e protocolo 
-' 156422953 - 08/11/2016. Autenticação: A2GADAE3AF852774305942881984FB1DEE94C2. Marinely de Paula Bomtirn - Secretária-Geral. Para 

validar ese documento, acesse wwv.r.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 15/642205-3 e o código de segurança XICJ Esta cópia foi  pág.'2/13_“' “ 
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 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2016 par Marinely de Paula Bomñm - Secreiária-Geral. 
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u.  Certifico registro sob o n° 6124117 em 2211112016 da Empresa lT-ONE TECNOLOGlA DA INFORMACAO LTDA , Nire 31 710874 e proloc 
' ' 166422053 - 0511112016. Autenticação: A26ADAE3AF8527743DE942B81984FB1DEE94C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 

validar este documento, acesse mnzw.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16164220543 e o código de segurança XlcJ Esta cópia foi 
 

.-g 
10a ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO ake' questo.: EMPRESÁRIA 

LIMITADA: -- -~ - - 

lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

Carlos Roberto Ferreira da Silva, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, 
empresário, nascido em 23/1211 948, portador da carteira de identidade n° M-1.244.096 expedida 
pela SSPMG, CPF 091.395.246-04, residente na Rua Jose Gaspar de Araújo, n° 170, apto 500, 
Bairro União, em Belo Horizonte/MG, CEP 31170-790; 

Eduardo Henrique Moreira Alves, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
empresario, nascido em 17/0811 972, portador da carteira de identidade M-5.021.515, expedida pela 
SSPMG, CPF 882.359.716-15, residente na Rua Bernardino Sena Figueiredo, n° 99, apto 702, 
Bairro Cidade Nova em Belo Horizonte/MG, CEP 3'! 170-210; 

William de Abreu Leal, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
nascido em 15/01/1974, portador da carteira de identidade n° M-7.469.746 expedida pela SSPMG, 
CPF 006.567.856-75, residente na Rua David Nasser, n** 868, Bairro Planalto, em Belo 
Horizonte/MG, CEP 31720-350; 

Alexandre Mendonça de Oliveira Graça, brasileiro, casado em regime de separação de bens, 
empresário, nascido em 25/08/1966, portador da carteira de identidade n° M-3.144.561 expedida 
pela SSPMG, CPF 748.071.536-68, residente na Rua Romualdo Lopes Cançado, n° 145, apto 301, 
Bairro Manacás, em Belo Horizonte/MG, CEP 30840-460; 

Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, nascido em 11/1211 968, portador da carteira de identidade n° M-3.666.597 
expedida pela SSPMG, CPF 637.818.326-00, residente na Rua Rio Verde, n° 508, apto 400, Bairro 
Sion, em Belo Horizonte/MG, CEP 30310-750. 

Únicos sócios da sociedade empresária Ltda., IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 
com sede na Rua Alberto Cintra, n° 161, 6° andar, Bairro União, em Belo Horizonte/MG, CEP 
31160-370, inscrita no CNPJ sob n° 05.333.907/0001-96, registrada na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais sob o NIRE 3120671087-4, resolvem de comum acordo alterar o contrato social, 
conforme as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA ÚNICA - CONSTITUIÇÃO oe NOVAS FILIAIS 
Neste ato a sociedade resolve constituir as seguintes ñliais: 

Filial n° 3: localizada na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, n°. 364, 1° andar, sala 4, Bairro Jardim 
Esplanada, CEP 13331-501, Indaiatuba/SP; 

Filial n° 4: localizada na Setor SRT/S Bloco K, Quadra 701, Sala 405, Edificio Embassy Tower, 
Bairro Asa Sul, CE-P70340-908, Brasília/DF. 

Diante da alteração retro mencionada, o contrato social passa _a_viqer com a seguinte 
redação: 

.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

autenticada digitalmente e assinada em 23.11 112016 por Marinely de Paula Bomtim - Secretária-Geral. 
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CONSOLIDAÇÃO oo CONTRATO SOCIAL DA sOCI'I§o§ÁoEEE”rttP§R sARIA LIMITADA 

tT-ONE TECNOLOGIA oA INFORMACAO LTDA 

'Carlos Roberto Ferreira da Silva, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, 
empresário, nascido em 23/12/1948, portador da carteira de identidade n° M-1.244.096 expedida 
pela SSPMG, CPF 091.395.246-04, residente na Rua Jose Gaspar de Araújo, n° 170, apto 500, 
Bairro União, em Belo Horizonte/MG, CEP 31170-790; 

Eduardo Henrique Moreira Alves, brasileiro. casado em regime de comunhão parcial de bens, 
empresário, nascido em 17/08/1972, portador da carteira de identidade M-5.021.515, expedida pela 
SSPMG, CPF 882.359.716-15, residente na Rua Bernardino Sena Figueiredo, n° 99, apto 702, 
Bairro Cidade Nova em Belo Horizonte/MG, CEP 31170-210; 

William de Abreu Leal, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
nascido em 15/01/1974, portador da Carteira de identidade n° M-7.469.746 expedida pela SSPMG, 
CPF 006.567.856-75, residente na Rua David Nasser, n° 868, Bairro Planalto, em Belo 
Horizonte/MG, CEP 31720-350; 

Alexandre Mendonça de Oliveira Graça, brasileiro, Casado em regime de separação de bens, 
empresário, nascido em 25/08/1966, portador da carteira de identidade n° M-3.144.561 expedida 
pela SSPMG, CPF 748.071.536-68, residente na Rua Romualdo Lopes Cançado, n° 145, apto 301, 
Bairro Manacás, em Belo Horizonte/MG, CEP 30840-460; 

Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior, brasileiro, casado em regime de Comunhão parcial 
de bens, empresário, nascido em 11/12/1968, portador da carteira de identidade n° M-3.666.597 
expedida pela SSPMG; _l3,f-:_-.637.818.326-00, residente napRua Rio Verde, n° 508, apto 400, Bairro - 

Sion, em Belo HorIzbntêIMeQÇEP 30310-750. ' _ _ _. 

Únicos sócios da sociedade empicisáría Ltda., IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, 
com sede na Rua AIbe'_i'-'to._,,Çin_t,ta, n° 161, 6° andar, Bairro União, em Belo Horizonte/MG, CEP 
311604370, inscrita no CNPdsob n° 05.333.907/0001-96, registrada na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais sob o NIRE 3120671087-4. . 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO socIAuENoEREço 
A sociedade tem como razão social lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com sede 
na Rua Alberto Cintra, n° 161, 6° andar, Bairro União, em Belo Horizonte/MG, CEP 31160-370. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO SOCIAL 

Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na área de informática, projeto de 
vendas, locação de software e equipamentos, assistência técnica, representação comercial por 
conta própria e ou de terceiros, formação e treinamento, bem como o comercio varejista de produtos 
e equipamentos de informática. 

CLÁUSULA TERCEIRA _ FILIA|S 

A sociedade possui as seguintes filiais: 
Filial n° 1: localizada na Rua 5, sala 1608, QD C-4 LT 16E, Bairro Setor Oeste, CEP 74115-060, 
Goiânia/GO, registrada na .Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NlRE 5290072955-7 e CNPJ 
sob o n° 05.333.907/0002-77. 
Filial n° 2: localizada na Avenida Presidente Vargas, n°. 962, sala 205, Bairro Centro, CEP 20071- 
002, Rio de .Janeiro/RJ, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIR 
33901396297 e CNPJ sob o n” 05.333.907/0003-58 _,__.- - --- 
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_,579 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ' ' 

__ certitico registro sob o n” 6124117 em 22/11/2016 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , Nire 3120 7 874 e protocolo 
166422053 - 08/1 112015. Autenticação: A2SADAE3AF85277430E942B81984FB1DEE94C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse vvww.jucerng.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/842205-3 e o código de segurança xlcJ Esta cópia fo¡ 
amenticada digitalmente e assinada em 23/11/2016 por Marinely de Pauta Bomfim - Secretária-Geral. _  pág. 4/13 
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' Esplanada, CEP 13331-501, Indaiatuba/SP; 
Filial n° 3: localizada na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, nã”. f3.E-Í:<§,Í1°2a0dar, .sala 4, Bairro Jardim 'v »wo . 

Filial n” 4: localizada na Setor SRT/S Bloco K, Quadra 701, Sala 405, Edifício Embassy Tower, 
. Bairro Asa Sul, CEP 70340-908, Brasília/DF. 

Parágrafo único: A sociedade poderá abrir outras filiais em qualquer local do território nacional. 

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social é de R$ R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) divididos em 
2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) cotas, de valor unitário de 1,00 (Um Real) cada uma, 
totalmente integralizado e subscrito pelos sócios nas seguintes proporções: 

Sócios Cotas Valor Total (R$) (%) 

Carlos Roberto Ferreira da Silva 375.000 375.000,00 15% 

Eduardo Henrique Moreira Alves 625.000 625.000,00 25% 

William de Abreu Leal 625.000 625.000,00 25% 

Alexandre Mendonça de Oliveira Graça 250.000 250.000,00 10% 

Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior 625.000 625.000,00 25% 
' .B 

Total 2.500.000 2.500.000,00 100% 

;;:.;:;;;.4f"* i   E __ _ _ 

Parágrafo primeiro - A soeíedadegpoderá emitir cotas iguais e desiguais, cabendo uma ou diversas 
a cada sócio. w _ ' a çgjf" l -aaa* 
Parágrafo segundo - As cotas não poderão ser fracionadas ou divididas pelos sócios ou pela 
sociedade. ' ' 

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE _DOS SÓCIOS 

À responsabilidade dos sócios é limitada às cotas que estes' detêm no capital social e solidária com 
relação a totalidade do capital social até a sua integralização. i 

Parágrafo Único: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TÉRMINO Do EXERCÍCIO 
SOCIAL 
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 
04/10/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade será exercidaqoor todos os sócios, em conjunto ou isoladamente, 
bem como a representação ativa e passiva, em juizo ou fora dele, ficando, porém, proibido o seu 
emprego em negócios alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente em avais, 
fianças, abonos ou endossos de favor, nos termos desta cláusula por uma Diretoria Executiva eleita 
por deliberação social do Conselho de Administração. 

Seção l - Do conselho da administração 
O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros, sendo que 2 (dois) deles 
deverão ser independentes, além, de não figurarem como sócios. 

Parágrafo primeiro - Os conselheiros somente poderão ser eleitos ou destituídos pela Reunião de 
cotista. 

d*  
-  x 
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Parágrafo segundo - O mandato dos membros do Conselrfo de: Aálníiiírtlstração será de 3 (três) 
' anos,_ podendo os mesmos ser reeleitos por um número itrdetermià-edoíde vezes. 

Parágrafo terceiro - As regras sobre o funcionamento do Conselho de Administração, entre outras . 

« que forem correlatas, serão previstas e dispostas em um “Regimento Interno" que devera' ser 
redigido em ato separado pelos Conselheiros. 

Parágrafo quarto - Compete ao Conseiho de Administração as seguintes atribuições: 

a) Fixar a politica estratégica e orientação geral dos negócios da sociedade; 
b) Eleger e destituir a Diretoria Executiva e fixar-lhe as atribuições; 
c) Fiscalizar a gestão dos Diretores; 
d) Convocar a Reunião de cotistas quando julgar conveniente e necessário; 
e) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva; 
f) Demais atribuições determinadas pelo Contrato Social. 

Parágrafo quinto - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada por 
deliberação da Reunião de Cotistas. 

Seção Il- da Diretoria Executiva 
A Diretoria Executiva será composta por 5 (cinco) membros, formada entre sócios ou não, 
residentes no País, com mandato de 3 (três) anos, coincidentes com o do Conselho de 
Administração, podendo ser reeieitos por um número indeterminado de vezes. 

Parágrafo primeirofÀiÂfbiretoria Executiva terá a seguinte composição: um Diretor Executivo, um 
Diretor Comercial, um_ Diretor de Marketing, Aliança e Novos Negócios, um Diretor Financeiro l 
Administrativo e urri Diretor degerviços.  

_ _ ?res terão amplos poderes para a prática dos atos necessarios à 
consecução dos objetiugssoóiais, podendo representar a sociedade em juizo ou fora dele, ativa 
elou passivamente. “M” 

,_.-__,,_-'--. met.;- 

Parágrafo segundo -QÊ Dir 

Parágrafo terceiro - Todos os atosque envolvam a assunção de direitos ou obrigações por parte 
sociedade, deverão ser realizados conjuntamente por 2 (dois) Diretores ou por procurador por 
eles nomeados. .. 

Parágrafo 'quarto ~ As regras sobre o funcionamento da Diretoria, entre outras que forem 
correlatas, serão previstas e dispostas em um “Regimento interno" que deverá ser regido em ato 
separado pelos Diretores e aprovado pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo quinto - Os casos omissos de gestão serão disciplinados por deliberação do Conselho 
de Administração. 
CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO DAS COTAS 

As cotas da sociedade são indivisíveis para todos os fins de direito e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros, estranhos ao quadro societário, sem expresso e prévio consentimento dos 
sócios que representem a maioria do capital social remanescente, sob pena de ineficácia da 
cessão. 
Parágrafo primeiro - Caso haja o interesse de algum dos sócios em promover a cessão parcial ou 
total de suas cotas, tica ressalvado o direito de preferência aos sócios remanescentes, em 
igualdade de preço e condições, proporcionalmente a participação de cada sócio no capital social 
de acordo com os seguintes procedimentos. 
I - O sócio que desejar ceder ou transferir total ou parcialmente suas cotas deverá notificar os 
sócios remanescentes de sua intenção, especificando a quantidade de cotas que deseja ceder ou 
transferir, seu valor e a forma de pagamento. 
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...e 
ll - No prazo de até 30 (trinta) dias contados do _recíebirr*rentõ;cãáíhotificação, os sócios 

“remanescentes, de forma isolada ou conjuntamente, deverâds-á manifestar expressamente caso 
desejem exercer seu direito de preferência nas condições propostas pelo sócio cedente_ 

-lll - Na hipótese de ser exercido o direito de preferência por parte do (s) sócios (s) remanescente 
(s), far-se-á a cessão das cotas, com a respectiva alteração do contrato social. 

1V - Não ocorrendo o exercício do direito de preferência por parte do (s) sócios (s) remanescente 
(s) poderá o sócio ofertante ceder suas cotas nas mesmas condições da oferta apresentada aos 
sócios remanescentes em favor de terceiros que não integram o quadro societário, desde que a 
referida cessão seja autorizada pela maioria do capital social remanescente. 

Parágrafo segundo - Drag Along. Caso o (s) sócio (s) detentores do controle da sociedade aceitem 
proposta de terceiro interessado em adquirir a totalidade das cotas da sociedade por um valor 
compativel ou superior ao valor atribuído às mesmas, através de valorização realizada por empresa 
especializada que leve em consideração o criterio de fluxo de caixa descontado, ficam os sócios 
minoritários automaticamente obrigados a alienar suas cotas, em conjunto com o (s) sócio (s) 
controlador (es), no mesmo preço e nos mesmos termos e condições aplicáveis às cotas do grupo 
de controle, renunciando ao direito de preferência previsto no § 1°. 

CLÁUSULA NONA - DA SAÍDA DE SÓCIO 

No caso de algum dos sócios desejar se retirar da sociedade, caberá a este notificar todos os 
demais sócios, ponintermédio de notificação, com antecedência mínima de 3D (trinta) dias, 
externando os motivos 'que justifiquem o seu desejo de se retirar da sociedade. 

Parágrafo primeirqy- Flagvendo-íai_dissolução parcial da sociedade por qualquer motivo legal, os 
haveres do socio “que se” eispedir da sociedade lhe serão reembolsados em até 60 (sessenta) 
prestações mensais suâêêfsivas e iguais, acrescidas de correção m_onetária medida pelo INPC. 

  › 
Parágrafo segundo - Àâgrapüruáíção de haveres do sócio que_ sedespedir da sociedade se dará 
através de valoração reaIi-zada por empresa especializada com base no criterio de fluxo de caixa 
descontado, aplicando-se um desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor apurado que 
deverá ser corrigido pelo IPCA e, na sua falta, por outro indice que osubstitua. 

Parágrafo terceiro - Os sócios renunciam a qualquer outro método de apuração de seus haveres 
na sociedade que não aquele prescrito no parágrafo segundo desta cláusula, taiscomo, perspectiva 
de rentabilidade, patrimônio líquido, valor nominal das suas cotas, por mais benéfico que estes 
possam ser. . 

CLÁUSULA DÉCIMA - DELIBERAÇÕES 

As deliberações dos sócios serão, quando exigidas por Lei ou pelo contrato social e suas 
alterações, em Reunião de Cotistas, sendo aprovadas via de regra por votos que correspondam 
maioria do capital social, ressalvadas as hipóteses em que a Lei ou o presente contrato social 
exigirem quorum qualificado. Cada cota correspondente a 1 (um) voto nas deliberações. 

Parágrafo primeiro - As deliberações tomadas em conformidade com o presente contrato e com o 
amparo da Lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. 

Parágrafo segundo - A reunião de cotistas será convocada mediante notificação por escrito para o 
endereço residencial de cada sócio descrito neste contrato ou por carta registrada com aviso de 
recebimento ou mediante entrega pessoal ao sócio, sempre com pelo menos 5 (cinco) dias de 
antecedência a data de realização da reunião. 
Parágrafo terceiro -A convocação conterá, obrigatoriamente. o local, data e hora da reunião, além 
das materias a serem deliberadas. 

x 
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Parágrafo quarto - As formalidades de convocação, píreâ/ísfai no :parágrafo segundo, serão 
' dispensadas na hipótese de todos os sócios comparecerem a-reiãaiãolou declararem, por escrito, 

estarem cientes do local, data, hora e matérias a serem deliberadas. 

- Parágrafo quinto - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, 
sobre a matéria que será objeto de deliberação. 

Parágrafo sexto - Na hipótese de deliberação que diga a respeito à incorporação, fusão e a 
dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação ou ainda quanto à modificação do 
contrato social, será exigido os votos correspondentes a, no minimo, 3/4 (três quartos) do capital 
social para sua aprovação. 
Parágrafo sétimo - No caso da impossibilidade de comparecimento do sócio nas reuniões, poderá 
o mesmo se fazer representar por outro sócio ou advogado devidamente nomeado, mediante 
outorga de mandato particular com especificação dos poderes, devendo o instrumento de 
procuração ser levado a registro juntamente com a ata. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA m DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS 

A sociedade não se díssolverã por morte ou sobrevinda incapacitante legal de qualquer dos sócios. 

Parágrafo primeiro m_ Os herdeiros e sucessores do sócio falecido ou declarado incapaz, somente 
poderão integrar a sociedade, representar ou assistir o sócio, mediante concordância previa e 
expressa dos sócios remants-_scerttes que representem a maioria do capital social. 

Parágrafo segundo - Nã“o“**h'a\i_e"rtdo a expressa concordância dos sócios remanescentes que 
representem a maioria çlpyucapifalsoçfzpial para que os herdeiros/sucessores do faiecido integrem a 
sociedade ouique o iniãapazseja assistido ou representado, os haveres do sócio falecido ou 
declarado incapaz serão apurados e pagos conforme prescreve a "cláusula nona - da saida de 
sócio" deste contrato. ' 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ExcLusÂo DE SÓCIO 
O presente contrato social poderá ser modificado quanto ao seu quadro de sócios (artigos 1.085 e 
1.086 do Código Civil), mediante deliberação da maioria dos sócios que representem mais da 
metade das quotas que compõem o capital social. 

Parágrafo único - A maioria dos sócios qu_e representem mais da metade das quotas do capital 
social poderão excluir da sociedade, porjusta causa, sócio que está pondo em risco a continuidade 
da sociedade ou que esteja realizando atos de inegável gravidade em face da mesma. Porjusta 
causa se entende, inclusive a exemplificativamente, a quebra da affect/o societat/s, bem como a 
prática de atos de desídia. Para tanto deverão ser realizados os seguintes procedimentos: 

l - Notificar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o socio que se pretende exciuir para 
comparecer em reunião de cotistas a ser convocada especiaimente para deliberar sobre a exclusão 
de sócio. 

Il - Será garantido ao sócio que se pretende excluir o direito de presença e defesa a ser 
apresentada a sociedade até a data da reunião de cotista. 

IlI - A notificação será encaminhada via cartório e/ou aviso de recebimento para o endereço 
residencial do sócio que se pretende excluir constante deste contrato e suas posteriores alterações. 

IV - Considera~se cumprida a notificação quando comprovada a sua entrega no endereço 
residencial do sócio a que se pretende excluir, independentemente de quem a receba. 

V - Assegurado o direito à presença e de defesa, a deliberação da exclusão do sócio sera tomada 
pelos sócios que representem a maioria das cotas do capital social. 
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VI - Os haveres do sócio excluído serão apurados e pagos eoãnfoirrñe ¡Ynrescreve a "clausula nona - 
° da saída dos sócios" deste contrato_ '- -- «+3 2 

Vll - Apurados Os haveres do sócio excluído, na forma do inciso VI desta clausula, a sociedade 
'devera depositar a primeira parcela do total devido, no prazo de até 90 (noventa) dias após a 
deliberação que aprovar a exclusão, diretamente em conta bancaria do ex-sócio ou, ainda, lhe 
pagando diretamente mediante contra recibo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO BALANçOs E DO EXERCÍCIO SOCIAL 

O exercicio social iniciar-se-á em 1° de janeiro e encerar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, 
cabendo ao (s) administrador (es), dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o 
encerramento do exercício social, promover o levantamento do balanço patrimonial, bem como 
demonstrar os resultados prescritos em Lei. 

Parágrafo primeiro - Os prejuízos apurados em balancetes mensais, trimestrais ou em Balanço 
Anual poderão ser distribuidos entre os sócios, mensalmente, trimestralmente ou anualmente, 
proporcialmente ao limite das cotas de cada sócio possui no capital social. 

Parágrafo segundo - Os lucros apurados em balancetes mensais, trimestrais ou em balanço anual 
também poderão ser distribuidos antecipadamente entre os sócios, mensalmente, trimestralmente 
ou anualmente, de forma proporcional ou desproporcional ao limite das cotas de cada sócio possui 
no capital social, ÓBâQCOÍÍZIO com deliberação destes. 

Parágrafo terceiro_ _-7 Podem os sócios que representa a maioria do capital social optar em utilizar 
os lucros apurados;¡'¡f§f§la*°*sqciedade para estabelecer aumento do capital social, promover a 
compensação dos, pizejuiaosigom ias reservas de lucros existentes ou com os lucros de exercicios 
futuros e ainda pela man# 'lição de parte do lucro na conta de reserva de lucros. 

\Êtr f, 
Parágrafo quarto - 'O 'sócios que representem a maioria do capital social poderão ainda aprovar, 
a qualquer tempo, a distribuição de lucros eventualmente existentes na conta de reserva de lucros. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

 
X4' " 

As omissões ou duvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato e suas alterações 
serão supridas ou resolvidas,.naquilO em que não colidir com este instrumento, com base nas 
normas atinentes às sociedades limitadas inseridas -na Lei 10.406 de 'i0 dejaneiro de 2002 e suas 
posteriores modificações, e., persistindo omissão, com base nas normas atinentes às sociedades 
anônimas prescritas pela Lei n°. 6.404/76. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LIQUIDAÇÃO Ou DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos em Lei, executando-se as hipóteses de interdição, 
morte, retirada ou exclusão de algum sócio, quando seus haveres serão apurados e pagos nos 
termos previstos neste contrato social. 

Parágrafo único - A sociedade entrara em liquidação nos casos previstos em Lei. Em caso de 
liquidação ou dissolução da sociedade figurarão como Iiquidantes os membros da Diretoria, 
observadas as normas legais pertinentes, ou quem este (s) indicar (em). Nesta hipotese, os haveres 
da sociedade serão empregados na liquidação das Obrigações e o remanescente, se houver, 
rateado entre OS sócios de forma proporcional ao número de cotas que cada um possuir no capital 
social. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO JUIZO ARBITRAL 

Toda e ciualquer controvérsia que surgir da interpretação ou execução do presente contrato, entre 
os socios, os herdeiros dos sócios, ou entre eles e a sociedade, será resolvida através de 
arbitragem, de acordo com as normas do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem 
Empresarial -- Brasil (CAMARB) ou, em caso de sua extinção, pelo Regulamento de Arbitragem da 

  
autenticada digitalmente e assinada em 2aI11l2016 por Marínely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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A sociedade observáraht" " 
arquivados na sede dia süqcieüfàde. a!?  
E. por estarem de comurzgyacorqo NLA? 

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2016._ 

Assinado digitalmente 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

(  umym ' 

:4= 
"C  

_ Certifico registro sob o n° 6124117 em 22H1I2D18 da Empresa IT-ONETQECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , Nire 31206710874 e protocol 1 

1 ^' 166422053 - 0811 1I2D16. Autenticação: A26ADAE3AF85277430E942881984F81DEE94C2. Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse mvw.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 15.642.205-3 e o código de segurança XlcJ Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 231102016 por Marinely de Paula Bomñm -Secretária-Geral. _ u ... .. pág. 10m 

-..na ¡_¡_ 

Câmara de Arbitragem de Minas Gerais (CAWNAS), por um flñbtfnal PCrbÍltTrÍa-'I composto por 03 (três) 
' árbitros, nomeados conforme o disposto nos respectivos 'e resfe-ridésRégulamentos. A arbitragem 
estará sujeita' às leis do Brasil e será conduzida no idioma Português. 

» Parágrafo único - O processo de arbitragem correrá em sigilo absoluto, sendo velado as partes, 
ao arbitro ou qualquer outra pessoa que, em função do processo arbitral. tomar conhecimento dos 
fatos, provas, documentos, argumentações colacionadas e etc., divulga-las a qualquer título, 
ressalvado apenas a sentença arbitral em caso de necessidade de execução, respondendo o 
infrator por uma multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros legais de 1% (hum por cento) 
ao mês e correção monetária pelo índice da tabela editada pela Corregedoria de .Justiça de Minas 
Gerais para processos judiciais, além de perdas e danos que forem apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - oo FORO 

Ressalvado as hipóteses contidas na cláusula "Do Juizo Arbitral" - deste contrato, tica eleito o foro 
da comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para as demais questões controvertidas 
fundadas neste contrato, tais como a adoção de medidas coercitivas ou cautelares previstas no § 
4° do artigo 22 da Lei 9.307/96 caso se faça necessário, renunciando-se as partes a qualquer outro 
foro, por mais especial que seja. 
A presente alteração e consolidação do contrato social foram redigidas em uma via, de igual teor e 
forma, para um só efeito de direito e segue assinada pelos sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Por deliberação dos sócios, e por faculdade legal, não será instituído o Conselho Fiscal referido 
pelos artigos 1.066 e seguintes, da Lei 10.406/02.  i' 

atira? eventuais acordos de cotistas existentes, que deverão ser  
ssinam todos os sócios o presente instrumento. 

Assinado digitalmente Assinado digitalmente 
Carlos Roberto Ferreira da Silva _ H Eduardo Henrique Moreira Alves 

Assinado digitalmente 

William de Abreu Leal Alexandre Mendonça de Oliveira Graça 

Assinado digitalmente 
Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior 
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Secretaria de Governo da Presidência da Repúbãcâ 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empírhegà "M " - - - 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , 

de nire 31206710874 e protocolado sob D número 16/642205-3 em 08/11/2016, encontra-se registrado na 
Jucemg sob o número 6124117, em 22/11/2016. O ato fo¡ deferido digitalmente pelo examinador Ana 
Carolina Dias Mauler Bento. 

Assina o registro, mediante cerliñcado digital, a Secretária-Geral_ Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, devera ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (httpzl/ 
portalservicoejucemg.mg.gov.br/Portal/pages/¡magemProcesso/viaUnicaLjsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo     , . L .. 

Nome 

CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA 

n ¡e! 

CPF 
D91 .395246-04 

' É 

M5 ç¡ 

51% :AÇÊIÃ  
091.395.246-04 

882.359.716-15 

CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA _ a O _ ' i x 

EDUARDO HENRIQUE MOREIRA ALVES ' 
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. Junta Comercial do Esiado de Minas Gerais _  
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JUNTA COMERCIAL DO BSBJAQOMDE MINAS GERAIS 
Registro Digi?? É F _ .. 
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..a _ Fil 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por : 

Identificação do(s) Assinantes) 
_CPF Nome 

039.216.506-66 ANA CAROLINA DIAS IVIAULER BENTO 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

NUNES J DR 

Ii, Call 

àliiEHIIEàÍàii 
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Belo Horizonte. Terça-feira, 22 de Novembro de 2016 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidencia da República 
Secretaria de Racionalização e simplilicação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

.a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

N” D0 PROTOCOLO (Uso da Junta Come 

NIRE (da sede ou ñliel. quando a Código da Natureza N° de Matricula do Agente 
sede tor am culta UF) Juridica Auxiliar do Comércio 

31 20671 0874 2062 NTO 
Nome: 

VIAS 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V5" o deferimento do seguinte ato: 

N°DE CÓDIGO CÓDIGO oo 
DOATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO f EVENTO 

N” FCNIREMP 

   
J163994092976 

IIlIIlI 

1 | D21 ATA DE REUNIAOIASSEMBLEIA DE SÓCIOS 

 Representante Legal da Empresa !Agente Auxiliar do Comercio: 

LW Local Nome: ' Assinatura:  Telefone de Contato: 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

[E] DECISÃO SINGULAR [Z] DECISÃO COLEGIADA 
Nome(s) Emprasarlauals) lguauais) ou semelhantqs): 

D sw¡ ü 5M Processo em Ordem À decisão 

_fg_ 
Data 

El NAO _Jg D NÃO  ' Responsável 
Data Responsável \ N ' Data Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2° Exigéncia 3' Exigência 4' Exigància 5* Exiancia lj Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) EI Processo defendo. Publique-se e arquiva-se. D D ü lj 

.El Processo indeferido. Publique-se. í _›'_f_._ 
Data Responsável 

DEclsÃo COLEGMDA 2' Exigência 3' Exigencia 4' Exigência 5' Exigancia 

E' Processo em vigência. (Vide despacho em folha anex) [j Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. ü E] lj E] 
E] Processo indeferido. Publique-se. 

__l_l_.__ 
Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇÕES 

 

 #lu Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 5868675 em 140912016 da Empresa IT-ONE TECNOL 
165499575 - caros/zum. Autenticação: 579FE75552FF0664EF67ADA1676F5FDFEEF4C5F. Marinely do Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse wtvw.jucemg.mg.gov.br e informa n° do protocolo 16f549.957-5 e o código de segurança qPAf Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 1510912016 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAI 
Registro Digital 
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Capa de Processo     _ n  ..ÍOQVdOÍFBÊWQeÉVÉQ 2 . _ ) _ a 'W 1 .ü  = 

Numero do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador Data 

16I549.957-5 J163994092976 08109/2016 

    CPF 

637.818.326-00 

882.359.716-15 

746.071.536-66  
0916962_ 4 

006.567.656-17?! ::f " 
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  Belo Horizonte. Terça-feira. 13 de Setembro de 2016 
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IT -ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
CNPJ 05.333.907I0001-96 - NIRE 31206710874 

Sociedade Empresária Limitada 

Ata da Reunião do Conselho de Administração 

Data, Hora e Local: Reunião realizada aos 22 dias do mês de agosto de 2016. às 
14:30 horas, na sede da sociedade, localizada Rua Alberto Cintra, n° 161, 6° andar, 
Bairro União, Belo HorizontelMG, CEP 31160-370. atendendo atos convocatórios 
realizados pelo Presidente do Conselho de Administração da Sociedade. 

Convocação e Presença: Presentes todos os Conselheiros eleitos em Assembléia 
Geral Extraordinária ocorrida aos 12 dias do mes de agosto de 2016, os Srs. William 
de Abreu Leal, Carlos Roberto Ferreira da Silva, Alexandre Mendonça de Oliveira 
Graça, Marco Aurélio Souza Rodrigues, Tiago Fantini Magalhães. 

Mesa: Sr. William de Abreu Leal Presidente e Secretário. 

Q1959* ::se e.: Ordem do Dia: Eleição dos membros da Diretoria Executiva da lT-ONE Tecnologia da 
,  °°~ x  Informação LTDA, para o exercicio de um mandato de 3 (três) anos.       
  

    

Deliberações: - 

Os membros do Conselho de Administração da Sociedade decidiram, por 
unanimidade, eleger os seguintes membros para a Diretoria da lT-One Tecnologia da 
Informação LTDA, e seus respectivos cargos, para cumprir mandato de 03 (tres) anos 
a partir desta data: 

1. Diretor Executivo: Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior, brasileiro. 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 11 de 
dezembro de 1968, empresário, portador da Carteira de Identidade n° M- 
3.666.597, expedida pela SSPIMG, inscrito no CPF sob o n° 637.818.326-00, 
residente e domiciliado na Rua Rio Verde, n° 508, apto 400. Bairro Sion, CEP 
30310-750, Belo HorizontefMG. 
Diretor Comercial: Eduardo Henrique Moreira Alves, brasileiro, casado sob 
o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 17 de agosto de 1972, 
empresário, portador da Carteira de Identidade n” M-5.021.515, expedida pela 
SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 882.359.716-15, residente e domiciliado na 

url": 

"U “Ô Oii¡ 

lorioüicartnriujaguaran nomhr V 

  
og m: Rua Bernardino Sena Figueiredo, n” 99, apto 702, Bairro Cidade Nova, CEP 

, - _g 3 31.170-210, Belo Horizonte/MG. 
de; ,a a.? t: . Diretor de Marketing, Aliança e Novos Negócios: Alexandre Mendonça de 
DO; 'i É :E 'E , Oliveira Graça, brasileiro, casado sob o regime de separação de _ bens, .e E g .msg .E nascido em 25 de agosto de 1966, empresário, portador da Carteira de 
57,3 »- E : E v5' Identidade n” M-3-144.561, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 
-' ê -r- o g W :t: 748.071.536-68, residente e domiciliado na Rua Romualdo Lopes Cançado, n° 

r: l: P* 
Mg É _g  É 3:' 145, apto 301, Bairro Manacás, CEP 30.840-460, Belo HorizontelMG.  ,__ ã é. É  4 Diretor FinanceirolAdministrativo: Carlos Roberto Ferreira da _SiIva, a ::a --1 ...- _3 brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, nascido em 
t., à == E  à ,._" 23 de dezembro de 1948, empresário, portador da Carteira de Identidade n° M-  .“ "f _g _a_ 1.244.096, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 091.395.246-04,   É ,g g f: residente e domiciliado na Rua José Gaspar de Araújo, n° 170, apto 500, Bairro 
.g É g _â g União, CEP 31170-790, Belo HorizontelMG. 

1.3 EE ::à Lu 
I i 

v. u Junta Comercial do Estado de Minas Gerais   ' 165499575 - 08109/2016. Autenticação: 579FE75552FF0664EF67ADA167BF5FDFEEF4C5F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 16/549957-5 e o código de segurança qPAf Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 150912016 por Marinely de Paula Bomñm - Secretária-Geral. 
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5. Diretor de Serviços: Mauro Cezar Moraes Junior, brasileiro, casado sob 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 29 de abril de 1987, 
empresário, portador da carteira de identidade n° MG-13.102.619, expedida 
pela SSPIMG, inscrito no CPF sob o n° 075.622.676-77, residente e 
domiciliado a Rua José Goursand de Araujo, n° apto 502 bairro Renascença 

Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, fo¡ franqueada a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso. e não tendo nenhuma manifestação foram encerrados os 
trabalhos para a lavratura da presente ata, a qual tendo sido lida e aprovada por todos 
e assinada pelos Conselheiros presentes: William de Abreu Leal, Carlos Roberto 
Ferreira da Silva, Jorge Luiz Mendonça de Oliveira, Marco Aurelio Rodrigues e Tiago 
Fantini Magalhães. Eu. William de Abreu Leal, eleito secretário, redigi esta Ata de 
reunião. Belo Horizonte, 22 de agosto de 2016. 

Belo Horizonte/MG, 22 de agosto de 2016. 

William de Abreu Leal 
Presidente do Conselho de Administração 

Membros 

Carlos Roberto Ferreira da Silva Alexandre Mendonça de Oliveira Graça 

) J J J ) ) J J J J ) E J J J J.) J J J J J J J J J_ 

Marco Aurélio Rodrigues Tiago Fantini Magalhães 

William de Abreu Leal- Secretário 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAI 
Registro Digital 

Documento Principal     mw ~ 

Número do Protocolo Número do i-'rooesso Módulo Integrador Data 

16/549957-5 J163994092976 08/09/2016 

   CPF 

637.818.326-00 

882.359.716-15 _ % 

743.071 .536-60_ t d' 

091 .395246-04 H n 

006.567. ã 

   Nome 

   
 w  Henrique     
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Belo Horizonte. Terça-feira, 13 de Setembro de 2016 

unta Comercial do Estado do Minas Gerais 
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validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocoio 16.549.957-5 e o código de segurança qPAf Esta cópia foi 
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Secretaría ,de Governo oa: Presidênçia da República' 
Secretaria ;Especial da Micro-e Pequena Empresa 
apartamento_ de RogistroEmpresàrial a integração 
Secretaria de _Estado-de Desenvolvimçniio _Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado cleo Minas Gerais  

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , 

de nire 3120671087-4 e protocolado sob o número 16/549957-5 em 08/0972016. encontra-se registrado na 
Jucemg sob o número 5868675. em 14/09/2016. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Diego 
Gontijo Veloso. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
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Rua da Bahia, 1009 - cenzm - BH- n31) 3014-4600 --E-mail: canar¡ofícarloriujaguaraoxnmjar " 

AiJiEliiIÉliCYlil * 
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   Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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autenticada digitalmente a assinada em 1570912016 por Marineiy de Paula Bomlim - Secretária-Geral.  à s” m: P 9- 
B ¡ITAU-IG! 

08002  



É; 

.J 

_J_ 

 ;à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

.i 

À» 

 )~' 

'i f 

CPF 
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 Belo Horizonte. Quarta-feira, 14 de Setembro de 2016 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais › 

Certifico registro sob o n” 5868675 em 1410912016 da Empresa lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , Niro 31206710874 e proloco 
165499575 - 08f09I2016. Autenticação: 579FE75552FF0664EF67ADA1B76F5FDFEEF4C5F. Marinely de Pauta Bornñm - Secretária-Geral. Para 

validar este documento, acesso wvvw.jucemg.mg.gov.br e Informe n° do protocolo 1BI549.957-5 a o código de segurança qPAf Esta cópia foi q autenticada digitalmente e assinada em 15I09f2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. - _ 
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I. Secretaria da Micro a Pequena Empresa da Presidência da RepII" "a 0° FR°T°°°L° m” d” "uma wmmda" 

_  Secretaria de Racionalização e Simplificação  SEDE - BELO HORIZONTE c? f, Departamento de Registro Empresarial a integração Ma: um_ amam¡ 10:37 _. -  
. ' - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eeanümiuo d Minas t 

NIRE (da seda ou ñlhl. quando a Cbdigo da Natureza N** da Mariana doAgeI  l  I u      

     

sede for emoutra UF) ' Juridica Auxlliardc Comércio 1512253524_ 

3120671 0874 2062 __ 
1 - REQUERIMENTO 

ILMom). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL no ESTADO DE MINAS GERAIS " ' 
NOME: lT-DNE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiriar do Comércio) 

requer a vs" o deferimento do seguinte ato: N! pcunzgmp 

N° DE CÓDIGO cómso é 
vms DO ATO OO EVENTO QTDE uEsORIçAO D0 ATO¡ EVENTO -3153533532990 
1 [OUT - - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio:   

 

BELO HORIZONTE Nome: - 

Local Assinatura: ...- 

,N Telefone de Contato: f 31) 552% 34:59/ f/ 
zn Março :n15 / W 

Data % 
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL te, ,ZDECISÀO sms-uma Ú DECISÃO COLEGIADA X . 

mnmeís) Emprasarialfals) lnuaüatsl ou semlhantam): 

E] SW' ü 5'” Processo em Ordem 
.. A decisão 

?fíl 
' . - Data 

IF 

Ú NÃO ;Iífí g? D NÃO __J'__Í______ ____________ Responsável 

Date Responsável Data Responsável 

DE-cnsâo SINGULAR 2' Exigência 3° EXÍQÉHCÍB 4a Engãnda 5a Emganda 

Ú Processo em exigénçia. (Vida despacho em folha anexa) ' 

Wroçesso detendo. Publique-se e arquiva-se. D El 

E] Processo indeferidb. PubtIqua-se. ( 
i Data 

f.. 
0EC|SÃ0 COLEGMDA - 2- Exigência a' Exigência 4- Exigência s* Exigência 

E Pmcesso em exigência. (Vide despacha em !olha anexa) ü D D E] 
a Processo deferido. Publique-se e arquiva-se. 

E] Processo indelaridn. Publique-se. "f": 
1 'n _  

¡ ¡ .  _, ' ;Ig JUNTA COMERCIAL no ESTADO DE'. MINAS GERAIS E' 
5 -.' _I  cERnnce o REGISTRO son o Mundim-WES LS_ 

Data . 1a.»- Eli! amarzms o; V093¡ 
alt-ONE 'tEcNoLOcu na »anamnese um¡ t :- 

A Müg f** 
_ _ palãnsüwnun. 181225362 7 :mu _ é 

OBSERVAÇÕES " _.  ' ' i 

 
 ._I Juma Comercial do Estado de Minas Gerais 

1" Certifico registro sob O n” 5484685 em 31/03/2015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , Nire 31206710874 e protocolo_ 

152259627 - 31/03/2015. Autenticação: 856aD64D5A3CC6B9BB3D4A2A9485B35CF6DDBC8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 15/225962-7 e o código de segurança LH4D Esta cópia foi 
autenticada digitalmente a assinada em 0610412015 por Matinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _ . 
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r Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

1'_ Certifico registro sob o n” 5484685 em 31/03/2015 da Empresa IT~0NE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA . Nire 31206T1D874 e proíocolo' 
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IT -ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
CNPJ 053333071000143 - NIRE 31206710874 

Sociedade Empresária Limitada 

Ata da Reunião Geral Extraordinária 

Data, Hora e Local: Reunião realizada em primeira convocação, aos 09 dias do mês 
de janeiro de 2015, às 10:00 horas, na sede da sociedade, localizada na Rua Alberto 
Cintra, n” 161, 6° andar, Bairro União, Belo Horizonte/MG 

convocação: A convocação foi feita mediante correspondencia com comprovante de 
recebimento. 

Quórum de Instalação: Presença da totalidade dos sócios. 

Mesa: Presidente: Vtfilliam de Abreu Leal. Secretário: William de Abreu Leal 

. w 04,5¡ Ordem do Dia: Os seguintes temas foram incluídos na pauta do dia: 
O 

l - Aprovação da alteração do contrato Social da sociedade; 
. um, g ll- Eleição dos membros do Conselho de Administração. 

.i . . *“' à' _ ll - demais assuntos de interesse da sociedade              
  

. Deliberações: os sócios presentes decidiram por unanimidade: 

a) Aprovar a alteração do contrato social; 
b) Eleger os membros do Conselho de Administração: Presidente - William de 

i Abreu Leal, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
nascido em 15 de janeiro de 1974, empresario, portador da Carteira de 
Identidade n° M-7.469.746, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n” 
006.567.856-75, residente e domiciiiado na Rua David Nasser, n° 88, Bairro 

. Planalto, CEP 31.720-350, Belo HorízoriteIMG; Vice Presidente Carlos 
“a Roberto Ferreira da Silva, brasileiro, casado sob o regime da comunhão 

universal de bens, nascido em 23 de dezembro de 1948, empresário, portador 7 
da Carteira de Identidade n” M-1.244.096, expedida pela SSPIMG, inscrito no 
CPF sob o n° 091.395.246-04, residente e domiciliado na Rua José Gaspar de 
Araújo, n° 170, apto 500, Bairro União, CEP 31170-790, Belo HorizontelMG, 
Jorge Luiz Mendonça de Oliveira, brasileiro, solteiro. nascido em 20 de ' 

dezembro de 14971, empresário, portador da Carteira de identidade n° 2.3'      ::. .n MG12.767.370, expedida pela SSPIMg, inscrito no CPF sob o n° 054.422.766- 
â N 't1 “me 26, residente e domiciliado na rua São Joa uim, n” 323, apto 802, Bairro 

1 , ::a m q  a c_ "à ~«. z: Sagrada Familia, Belo HorizonteIMG, CEP31035470; Conselheiros 
se u g ;a  ~ _A independentes: Marco Aurétio Souza Rodriuos brasileiro, casado sob o 
gti_ 4  à; _. ,[3 regime de comunhão parcial de bens, nascido em 0211 111970, inscrito no CPF  5:_ vã .E sob o n” 747.131.836-87. portador da Carteira de Identidade M4.467.632, 

QÊ g_ ,._ e É¡ g ::a residente e domiciliado na Rua Dr. Lucidio Avelar, n" 265 apto 902, bairro ;e »e ã E; ,r É" Buritis, Belo HorizonteIMG, CEP 30493-135. Tiago Fantini Magalhães, 
“'53 w "ã “  “E brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 31  \ 2  É f::  de maio de 1968,CPF ?12.856.876-04,portador de carteira de identidade M 

_, Z g 'E  ..s 3.384.549, residente e domiciliado na rua Senador pompeu, 398 apt** 203, 
:É  “3 «- g _u_ bairro sera, belo horizonte, MG cep 30240-120. 
r  “W375 P: 

Mill¡ É J 
._.. ,... 

 ' Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 5484665 em 3110312015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , Nire 31206710874 e protocolo 
152259627 - 31¡03I2015. Autenticação: 8568064D5A3CC6B9BB3D4A2A94B5i335CF60DBCB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
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Eunferiáa e cugfirmagg na endereco 

Rua ¡Ia Bahia man -Cenlru r eu - ::n 3014-4500 ~ E-n1ail: :arteriovêcartoriojaguaraeconthr 

Encerramento: Esgotado a ordem do dia, foi franqueada a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso, e não tendo nenhuma manifestação foram encerrados os 
trabalhos para lavratura da presente ata. a qual tendo sido lida e aprovada por todos é 
assinada pelos sócios presentes, quais sejam: Carlos Roberto Ferreira da Silva, 
Eduardo Henrique Moreira Alves, William de Abreu Leal, Alexandre de Mendonça de 
Oliveira Graça, carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior_ 

Belo Horizonte. 09 de janeiro' de 2015. 

William de /S o ( .._. 

canospotérto Ferreira fã Silva  
Eduardo HeTtrique Moreira Aives 

//7'T\\[37 A /r- /rx/ 
1/ Vvíflia e Aõreu Lea¡       :andre de endo ,ea Oliveir ça 

Carlo ~    
  

Eduardo Paskoücarvalho Júnià-      
 . 'ff 
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__ Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
ertiñco registro sob o n° 5484685 em 31fO3f2D15 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , Nire 31206710874 e protocolo 

.152259827 - 31103/2015. Autenticação: 8568064D5A3CC6B9BB3D4A2A9485B35CF6DDBC8. Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento. acesse www.juoemg.mg.gov.br e informe n” do protocolo 1512259625! e o código de segurança LH4D Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 06/0412015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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conferida e “confirmado np andar 7 

mencionado. (Lei n. 21.3?? de SiW/EMEI.; 1 

' Iisu ?Êrüein HerizunteJãliãl @ló 13:11:22 “ 

 À k, 
Junta Comercial de Minas Gerais - JUCEMG 

A sociedade lT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA registrada sob o NIRE 

31206710874, CNPJ NE 05.333.907/0001-96, declara, para os fins do artigo 79 da Instrução 
de Serviço N!? IS/03/201D, expedida pela Junta Comercial de Minas Gerais, que não é uma 
sociedade de grande porte nem integra um conjunto de sociedades sob o controle comum 

que teve, no exercício anterior, ativo total ou superior a -RS 240.000.00D,00[Duzentos e 

Quarenta Milhões de Reais) ou receita bruta anual superior a R5 300.000.000,00(Trezentos r¡ l Milhões de reais), conforme dispõe o art. 39 da Lei N!? 11.638/07. 

J 

Por ser verdade flrmamos a presente. r" 
 _x °' 

Belo Horizonte, 17 de Março de 2015 

Carl 

Diretor financeiro 

N Ft. Alberto Carina. "L$1.(3~a-1cr;1r Uniao 

33 160 370 8122;# Hunzoüic MG 

.IwíI1Ja*l" _ ' 
+55 (31) Liõ2-#v3r15Ll'3b2:l›346l) « VJbVIK'.!IONGJLIIJHLDf 

 '  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
-' Certifico registro sob o n° 5484685 em 31/03/2015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , Nire 31206710874 e protocolo 
152259627 - 31¡03l2D15. Autenticação: 856BD64D5A3CC6B9BB3D4A2A9485B35CF6ODBC8. Marineiy de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse www.jueemg.mg.gov.br e Informe n° do protocolo 15.225.962# e o código de segurança LH4D Esta cópia lo¡ 
autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. _  g. 5/5 t¡ ITAMAR¡ 
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aumento do capital sooiai com a incorporação cio pzarie  (Zonia ::ira 
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'I .í300.00i'.i!_0Ei 
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unanimidade_ foi aprox/sado o aumento de capita¡ no rrionizanite de 11235 
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Comprovante de Inscrição e de Situação cadastrei - Impressão 

*Somprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

,Qontribuinta 
"gionfira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

,RFB a sua atualização cadastral. 

 
^i 
"i 

A ' REPUBLICA FEDERATIVA oo BRASIL 

:E v CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA  ?ágagãiiâããíãê °°MP§j>TfJ^§g§g§Âg§g§§fL° E DE ãâiiãfáàiiãi““^  NOME EMPRESARIAL 

3- já, 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

Iillliüi 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAATNIDADE ECONOMICA PRINCIPAL  EVTYI-O-OO - Consultoria em tecnologia da informação 

"La CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS sEcuNoARIAs 
J* 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
' 'à 8539-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
j_ 4619-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 

1 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  7733-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
I 205-2 - Sociedade Empresária Limitada 

“k LOeRAoouRo NUMERO COMPLEMENTO 
¡ R ALBERTO CINTRA 161 ANDAR: 6;  CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF  31.160-370 UNIAO BELO HORIZONTE MG  ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

VERA@MARCSCONTABILIDADECONLBR (31) 3347-6624 
.L 

I 

.P 
F 

xa 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
úà-&ii 

srruAÇAo cAIJAsTRAL 
AT IVA 

:IATA DA SITUAÇÃO cAOAsTRAL 

1811012003 

_Pinto DE SITUAÇÃO cADAsTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
Rititi** 

“Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 
.V_:¡\ 
.. .¡ 

'L 
fa. 

\ 

'W 

Emitido no 
dia 26¡12I2016 às 10:32:37 (data e hora de Brasilia). 

DATA DA SITUAÇÃO ESPEC IAL 
i-iútlnrkk 

Página: 1I1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/12/2016 

Fhszlfwww.reeeitafazendagovtnr/Pessoatluridica/CNPJIcnpjreva/impressaollmprimePaginaasp 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto 
à RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 'ãâífêââããRTuR^ _ 

CADASTRAL 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

05.333.90Ti0001-96 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
Wiinttit 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

6104-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.51 -2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
8539-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
4649-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
95.11-B-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

R ALBERTO CINTRA 161 ANDAR: 6; 

CEP BAIRROIOISTRITO MUNICIPIO UF 

31.160-370 UNIAO BELO HORIZONTE MG 

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE 

VERA@IIIIARCSCONTABILIDADECOMBR (31) 3347-6624 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*Útil* 

SITUAÇÃO cAoAsTRAL DATA DA SITUAÇÃO cADAsTRAL 
ATIVA 1811012003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO cADAsTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634. de O6 de maio de 2016. 

Emitido no dia 19I05i2017 às 14:22:14 (data e hora de Brasilia). Página: 1I1 
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11104/2017 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS Aos TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 
CNPJ: 05.333.907I0001-96 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que não constam 
pendências ern seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11' da Lei :i9 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <httpzllmvw.receita.fazenda.gov.br> ou <httpzllwww.pgfnjazendagov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n9 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:36:04 do dia 22/02/2017 <hora e data de Brasília>. 
Valida até 21/08/2017. ' 

Código de controle da certidão: F3cB.A6D6.0B91.1083 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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1304/2017 SEF/MG - SIARE 

I  
._'_ '. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 13/04/2017 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATE: 
12/07/2017 

NOME/NOME EMPRESARIAL: IT-ONE TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA 

ÊZQSCRIÇÃO ESTADUAL* 052231914-00' CNPJ/CPF: 05.333.907/0001-96 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA ALBERTO CINTRA NÚMERO: 161 

COMPLEMENTO: ANDAR s, BAIRRO: UNIAO CEP: 31150370 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE UF: MG 

RessaIvado_o direito d_e _a Fazenda Pi_'ibIica Estadual cobrar_e inscrever quaisquer; dívidas de 
responsabilidade do Sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura, gública ou re istro de formal de partilha, ge 
carta de adJudicaçao expedida em autos de lnveritario ou de_arro amento, de sentença ,em açao 
de separaçao judicial, divorcio, ou deyartilha de bens na _uniao estavel e de escritura publica de 
doaçao de bens imoveisL esta Certidao somente te_ra validade se acompanhada da Certidao de 
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos o_s _estabelecimentos da em resa alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em IVÍJB Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

 A autenticidade desta _certidão deverá ser confirmada no sítip gia Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazen_da.m .gov.br => Certidao de debitos tributarios => 

certificar ocumentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO'. 2017000203712893 

J 

h :Hwwwzfazendamggombr/sol/ctrIlSOL/CDTIDETALHE__746?ACAO=V|SUALIZAR&numPrOtOcO|o=2017051291020&a1.ilenl¡cacaOMOdeI=rO0ABXNyADxn.. 1/1 
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Prefeitura Municipal ;de Belo Horizonte 

Secretaria Municipal de Finanças 
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações 

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA 
Número de Controle: AHFKMHMNNL 

Vaiidade: 18/05/2017 
Certidão de Débitos n°: 8309388/2017 
Emitida em: 18/04/2017 requerida às 09:44:58 

Nome: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

CNPJ: 05.333.907.D001.96 

Ressaivando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a 

Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipai Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, 
certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, 
Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa. 
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Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na internet no endereço: 
http:Ilcndonline.siatu.pbh.gg.br 

httpzlfcndonlinesiaiu,pbh.gov.brICNDOnlinafguiaCNDxhimi 
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    ÇAFXA ECÊÕN MiCA 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 05333907/0001-96 
Razão Social: 1T ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 

Endereço; R ALBERTO CINTRA 161 ANDAR 5 / UNIAO / BELO HORIZONTE j MG/ 31160- 
370 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
Obrigações com o FGTS. 

Validade: 07/05/2017 a 05/06/2017 

Certificação Número: 2017050702375844038477 

Informação obtida em 19/05/2017, às 14:21:16. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 

verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br 
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cAixA ecc: NÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 05333907/0001-95 
Razão Social: IT ONE TECNOLOGIA oA INFORMAÇÃO LTDA 

Endereço; R ALBERTO CINTRA 161 ANDAR s / UNIAO/ BELO HORIZONTE/ MG/ 
31160-370 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere O Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/04/2017 a 17/_05/2017 

Certificação Número: 2017041802284872429032 

Informação obtida em 18/04/2017, às 09:36:08. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

J 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: IT~ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 05.333.907/0001-96 
Certidão n°: 122888463/2017 
Expedição: O9/01/2017, às 14:13:29 
Validade: 07/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Qertifica-se que IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MATRIZ E I-"ILIAIS) 
, inscritota) no CNPJ sob o n° 05.333.907/0001-96, não consuma do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

(dois) dias 

INFORMAÇÃO ImoRrANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.hr 

e 
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE 

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNClA E CON_CORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a 

presente data, nas ações especificas de concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários, 
Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial. 
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra: 

Nome: IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
CNPJ: 05.333.907/0001-96 

Observações: 
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010 

do Conselho Nacional de Justiça; 

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados 

o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPFICNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(http:/lwww.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição; 

d) esta Certidão tem a mesma validade da emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça 
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos 
físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex- 

Projudi); 

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas 

aqui mencionadas. 

Certidão solicitada em 04 de Maio de 2017 às 14:07 

BELO HORIZONTE, 04 de Maio de 2017 às 14:07 

Código de Autenticação: 1705-0414-0748-0121-7249 
Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (wwwlimgjusbr) em Processos l Certidão Judicial I AUTENTICAÇÃO 2 informando o 

código. 

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 

de fraude. 
1 de 1 
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 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTANIOS para os devidos fins que a empresa iT ONE Tecnologia da Informacão LTDA, 
situada à Rua Aiberto Cintra, 161 - 6° andar, Bairro União, em Belo Horizonte ~ MG, inscrita no 

CNPJ sob o n° 05.333.907/0001-96, forneceu os produtos de tecnologia abaixo iistados para 
esta instutuição: Prefeitura Municipal de Contagem, situada à Praça Tancredo Neves, 200 , 

Bairro São Camilo , Contagem - Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n° 18.715.508/0001-31, a 

saben 

o 637 (seiscentos e trinta e sete) Unidades- Microcomputador Dell Optiplex 

o 04 (quatro) Unidades - Sewidfor Dell Power Edge 

ATESTAMOS que até o presente momento não existe nenhum desabono na conduta desta 
empresa como nosso fornecedor, tendo o mesmo observado todos os prazos de entrega e 

suporte estabelecidos, bem como providenciado de maneira satisfatória os procedimentos de 

garantia. 

      
Sem mais para o momento coiocamo-nos ao i'nteiro dispor. 

Rua da Bahia, uma e Cenlm- BH - (a1) sum-asim. Quan: :artoriugxzannrioiaguaraoxumxzr  1 z ã.. _ 
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29 TAaELioNATo DE NOTAS DÊ BÊLÕ HÕÊTZONTE TMG. " :An: 
TABELTÃO - .JOÃO CARLOS NUNES JlgNiüR " F1, 

   
 Contagem, 10 de Dezembro de 2013. 

 
  gério de Patria Barbosa 

Diretor Êeral 

@tem .Rogrãio- ePfãui/et/Éarbosa 
Cargo: Diretor Ger- l-deTecnologia da informação 

Empresa: Prefeituraghunicipal de Contagem CNPJ: 18715508/0 01-31 
Endereço: Praça Tancredo Neves, 200, Bairro São Camilo - Contagem - MG 

Telefone: (31) 3352-5131 /3352-5882 
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29 TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE l' MG 
TABELIÃO - :não CARLOS NUNES JUNIOR 

Rua da Bahia, |00|! - Eenlm - BH - (31)0014-4600 - E-mall: carturloecarimlcqaguarazncnmhr a!   

   ç- M4541: , , 

nua Milena lllntfaJlil- ¡Pander! 
 

 

   
  
 

llniãa em IlarIznntaJlIG fax: 31 as: m 
31.160-310 Brasil Emalhitonsmmnenumllr 
um : n5.a3a.9n1runn14aa 

Information Technology 

PROCURAQÃO 

OUTORGANTE F IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com sede em Beto Horizonte - 
MG, na Rua Alberto Cintra N°. 161 - 6° andar, inscrita no CNPJ sob o n° 05.333.907f0001.96, neste 
ato representada por seu Presidente Sr. CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHOJUNIOR 
brasileiro, casado, CPF n°.637.818.326-00 e RG: MG.3.666.597 expedida pela SSPIMG, domiciliado à 

Rua Rio Verde, n” 508 - apto 400, bairro Sion, Belo Horizonte - MG, e pelo Diretor Comercial Sr. 
EDUARDO HENRIQUE MOREIRA ALVES, brasileiro, natural de Belo Horizonte, casado, CPF n° 
882.359.716-15 e RG: M-5.021.515,expedida pela SSP/MG, domiciliado na Rua Bernardino Sena 
Figueiredo, n” 99-apto 702, bairro Cidade Nova, Belo Horizonte - MG 

OUTORGADO - ANTÔNIO JOSÉ DAS CHAGAS FILHO, brasileiro, natural de Belo Horizonte, 
solteiro, Representante Comercial, CPF de numero 851.092.316-72 e RG M3.779.657 SSP/MG 
emitida em 2810111986 domiciliado á Rua Caratinga, 451- apto 1701, Anchieta, na cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais. ANDERSON RICARDO ANDRADE FERNANDES, brasileiro, 
casado, representante comercial, RG M5.214.812, expedida em 22I07¡1987 pela SSP MG; CPF de 
número 752.841.896-04, domiciliado à Rua Engenheiro Alberto Pontes, 90- apto 201, Buritis, na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

PODERES - Pelo_ presente instrumento particulares e na melhor forma de direito a OUTORGANTE 
nomeia e constituiseu bastante procurador o OUTORGADO acima qualificado para o ñm especial de 
REPRESENTAR e ACOMPANHAR os interesses da OUTORGANTE em todas as LICITAÇÕES e 

CONTRATAÇOES ADMINISTRATIVAS no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, além dos órgãos da administração direta, dos fundos especiais, das 
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas das sociedades de economia mista e 

demais .entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municipios, bem como das empresas que compõem o "Sistema S'_' (SESI, SENAI, SENAC, SESC, 
SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE). O dito OUTORGADO PODERA, isoladamente, exercer todos os 
poderes necessários e pertinentes à venda de produtos. serviços e locações, e ainda elaborar 
propostas, formular ofertas por escrito e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de 

.interpor recursos, renunciar ao direito de interposição de recursos, analisar propostas, apontar 
rubricas nos processos, promover observações as propostas concorrentes, renunciar aos prazos 
recursais, assinar contratos para os fornecimentos de produtos e serviços objetos das licitações e 
contratações administrativas , e todos os outros atos que se fizerem necessários ser praticados em 
nome da OUTORGANTE. 
Poderá ainda, representar a OUTORGANTE no Sistema de Licitações do Banco do Brasil, ter acesso 
ao Sistema eletrônico, acesso a senha e a chave de acesso bem como demais procedimentos 
administrativos junto ao Banco para o perfeito desempenho das atribuições aqui descritas. Poderá 
ainda subscritar documentos cadastrais, declarações, defesas, juntar, retirar e requerer documentos e 

certidões, bem como praticar todos os demais atos necessários ao ñel cumprimento deste mandato, 
inclusive substabelecer. Este instrumento tera VALIDADE até o dia 30 de Junho de 2017. 

Belo Horizonte, 26 de Dezembro de 2016. 

Mk ÊZÊOFÍMOÊSZ 
   f.. 

"N. 

CARLOS¡ EDUARDO PASSOS o ARVALHO JUNIOR EDUARDO HENRIQUE MOREIRA ALVES 

CPF: 1537)818.326~00 
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 29 TABELIDNATÓ _DE NÇTÀS DE SEED HORIZONTE n' MG 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE PIUMHI 
Endereço: Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi - MG 

Cep: 37.925-000 

Referência: Instrumento convocatório Modalidade Pregão Eletrônico N! 0312017 

Processo NB 13412017 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

Anderson Ricardo Andrade Fernandes, portador da Carteira de identidade n° M 5. 2014.812- SSP/MG_ 

representante legal da empresa IT-One Tecnologia da Informação Ltda, CNPJ N9 05.333.907/0001- 

96, sediada na Rua Alberto Cintra, 161 -6_9 andar- Bairro União - Belo Horizont3e IMG, DECLARA 50h 

as penas da Lei, que, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Declaramos ainda, que esta empresa não é declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder 

Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual. 
E 

_J 

Belo Horizonte, O9 de Maio de 2017. 

05.333.907/0001-96 
li -ONE Tecnülenia (la lnlermagão Lida 

nun ALBERTO  161 45° "NNW 

3.003,5:: o CEP 3145947” 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE PIUMHI 
Endereço: Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi- MG 

Cep: 37.925-000 

Referência: Instrumento convocatório Modalidade Pre ão Eletrônico N! 03-2017 - 
Processo N!! 1343017 
 

DEcLARAQo QUE NÃO EMPREGA MENOR 

A empresa IT-One Tecnología da Informação Ltda, CNPJ. 05.333.907/0001-96, por intermédio de seu 

representante legal o Sr. Anderson Ricardo Andrade Fernandes, portador da Carteira de identidade 

n° M 5. 2014.812- SSP/MG e do CPF: 752.841.896-04, declara, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (X). 

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2017. 

Escliiórios 
Run ¡xínuvo Ciúfru i6! = ó' :Jmkr  2112150 Rio de- Jumríw) - En¡ n - G.; fi' ; - 

Belo Horizonte/MG - +55 fi) 3524-3450 - uma” 2" t! .i 
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J¡ 

 
7-3. Endereço: Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi- MG 

a¡ Cep: 37.925-000 

Àx  Referência: Instrumento convocatório Modalidade Pre ão Eletrônico N? 03-2017 -  Processo NE 134[2017 

*É 

' *É  DECLARAQO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS CDNTIDAS NO EDITAL 

“t f¡ ' 
_sx K A Signatária IT-One Tecnologia da Informação Ltda, CNPJ. 05.333.907/0001-96, neste ato 

a representado pelo Sr. Anderson Ricardo Andrade Fernandes, portador da Carteira de identidade n° 

à” M 5. 2014.812- SSP/MG e do CPF: 752.841.896-04, DECLARAMOS, para fins de participação no 

a' processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os 

H termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e 

m¡ resoluções cujas normas incídam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços 

“ñ cotados já estão incluídas todas as despesas com imposto, taxas, seguros, descarga da mercadoria, 

p: bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social,  encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada. 

"W 

 'w 
“X  Belo Horizonte, 09 de Maio de 2017.- 

'L 

ÉÊÍõ5.333.9o7/ooo¡-9Z"l 
:If-ONE Tecaclogia da Iniarmação Lida 

¡ÚA ALBERTO emma, 151.9 ANDAR 
"Ê 

&UPJIÃO - CEP 31.163-370 

BELO aomzourt - as _J la-  _ . Mclliz ESCIIÍÓIÍOS  NWWJlOFlQÁÊOITLÓF' Rum runwhr) (Íiwiru “éi -- 6 :ri-ficl' - Usher) Ri:: cl mor-Er.) - En» J - 1'?? "  Belo HOIÍLOIHEÍMG - +55 3! 3524-3450 - ...LH "r -,l .z 
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Belo Horizonte, 09 de Maio de 2017 . 

Ao 

Serviço Autonomo de Água e Esgoto -SAAE PIUMHI 
Endereço: Praça Zeca Soares, 211 - Centro - Piumhi- MG 

Cep: 37.925-000 

Referência: Instrumento convocatório Modalidade Pregão Eletrônico N! 03-2017 - 
Processo NB 1343017 

Prezados Senhores, 

A Proponente lT-One Tecnologia da Informação Ltda., por seu representante legal, submete 

à apreciação do Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE PIUMHI, a sua Proposta de Preço para 

fornecimento dos equipamentos, nela descritos e assume o compromisso de mantê-Ia válida, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias dias contados da data de abertura da licitação. 

A Proponente declara que a referida proposta foi elaborada considerando seus conhecimentos e 

experiências e em conformidade com os dados, diretrizes, condições e exigências estipuladas pelo 

Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE PIUMHI. 

Assim, a Proponente declara ainda que conferiu todos os dados e valores ofertados, e que, em J decorrência, assume integral e exclusiva responsabilidade por eventuais erros e omissões existentes . 

em sua proposta. 

Atenciosamente, 

.Px 

935333007100010? 
*Ti-ONE iecneiagia da laiotmaçãu Lida 

"Ma. memo CINTRA. 151-0** ANDAR 

*x &uam; . cep 31.100-310 

'“ BELO HORIZONTE u EG _J 

  
Matriz Escritórios 
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Matriz 
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1.1 Dados da Licitante Re resentante Le al 

.Rãgâàígaciàif n n  _ lT-ONETECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA : 

;ÇltlPigde __ _ - 05.333.907/0001-95 

lngcirifãío Êgtíaldoarl-ÚÚN*  l l a -062.231.914-00a4 

inn-iaíayikjâniiiiçgnicfpai  3;: -. e 175.455/001-0 

*Endereço *F ~'= 
0 Rua Alberto Cintra, 161 - 69 andar - União, Belo Horizonte/MG - CEP: 31160-370. 

~ré;§r'anê_Í'ÍÇ a ““  (31) 3524-3450 

_QFaxÊ 7 _  ' (31) 35243450 

Óadoã- Bançários-  _ 

.í. 

' Banco Brasil Agência 3068-6 

j Conta Corrente 380000-8 Praça de Pagamento Cidade Nova 

.Nome dcLS-lgnatário f-rlàepreaentantá .- 
_ Anderson Ricardo Andrade Fernandes 

Estadopiíiildoisigñatãrio  - j' g Casado 

3Identldadedoisignatário' M-5. 22014.812- SSP/MG 

Naêlonaiiçlaude do signatário ' n 

' Brasileiro 

cefiioíàignarárioa   í  3 É . n 752.841.896-04  _ _  Diretor Comercial 

E-rnall doÍSlgnÊatárIo- ¡ Anderson. fernandes@itone.com.br 

l-rnpogtoa' _ K '- Incluso. 

-Pr/_etei A   n' j" _ ;L K " Incluso. 

.Vaiicliade  Proposta _r -n H n ,n A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregnão . 

!Loçiaide Entrega' -y - t Praça Zeca Soares, 211 - Centro Piumhi/ MG \ 

Pfaààdé Pagamento -  " e .. - Por meio de deposito em conta bancária 07 dias. 

_Prazbide,.a_ia'“rantiaií   j_ _ W r Até 09/05/2020 

tempo dejatieriillirnento l 24 (vinte e quatro) horas por dia 

Terriiioide-gbitloão' 3 d: - 07 (sete) dias.por semana 
* _ _ _A l - 45 (quarenta e cinco) dias e será contado a partir da ordem de fornecimento n( Nota de 

Prazo-de entrega. ' Empenho) quando solicitado pelo SAAE que será enviada via email/ fax ao setor 

_- r - * - ' -' responsavel. ' 

Preços_ Fixo em reais. 

Matriz 

RLÀu Aiheiltb Citiim irfãi - 5° und: u - foiniíirg 

Belo Horizonte/MG - +55 31 3524-3450 
?i0 “e FH¡ @i'm - ÉÊEHÇIiL: - (Ínicíriici - ?ij-i ilr-z 
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1.2 Proposta de Preços 

Serviço Autonomo de Água e Esgoto ,- SAAE PIUMHI 
' Pregão Eletrônico n! 03/2017 

Processo M9 134/2017 

Razão Social IT-ONE TECNOLÇGIA DA !NFORMAÇÃO LTDA 

CNPJ 05.333.907/0001-96 

inscrição Estadual 062.231'.914-0084 

Inscrição Municipal - 176455/001-0 _ 

Endereço Rua Alberto Cintra, 161 - 69 andar, União, Belo Horizonte/MG - CEP: 31160-370 

Telefone geral 31 3524-3450 ' 

Fax geral 31 3524-3460 

e-maii Anderson.fernandes@itone.com.br 

93H05 Bancários Banco Brasil- Agência:3068-6 Conta Corrente - 380000-8 Praça de Pagamento: 

Cidade Nova 

[TEM _ (mas) _ ” _ DESCRIÇÃO ~ VALOR UNITÁRIO. vALon TOTAL ;U " '  _ , . o - (RS) i- . .(R$)' a 

_S_ E Desktop OPtiglex 5050 IBRI R 5.44000 R5 54.400,00 

R3 26.000,00 ' R5 26.000,00 
4 0_1_ Servidor Power Edge R630 [BR] 

VALOR TOTAL R 80.400 00 Oitenta mil uatrocentos e reais 

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2017. 

j» 

   
 

o5.333.9s7¡0oo1»9Z' 
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Resposta técnica-comercial para 
Pregão Eletrônico n! 03/2017 

Processo N9 134/2017 
Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE PIUMHI 

09 de Maio de 2017 

Matriz 

?Lu AÍMPHI) (Êinhu. íó] - 53° (IHLÍLH - Liwiür) 

Beio Horizonte/MG - +55 .'31 3524-3450  



Descritivo Técnico 

ITEM 3 

Marca: Dell Computadores 
Modelo: Optiplex 5050 

Gabinete tool-less SFF de 7.8O0cm3, com circulação de ar interna, entrada frontal e saída traseira 

Fonte de alimentação com potência de 180w e 
Placa-mãe fabricada pela Dell Computadores, com suporte a Flash Recovery, Plug&PIav, SMBIOS 
2.3.1, ACPI 2.0eWFM 2.o 4 

?ê geração do Processador Intel* Core” i5-7500 (4 núcleos, 6 MB, 4 TB¡ 3,4 GHz) 

Disco rígido (HD) de 500 GB (7.200 RPM) - 2,5", SATA 3.0 com cache de32MB, taxa de transferência 

interna de 6Gb/s e tecnologia S.M.A.R.T. 

16 GB (2x8 GB), DDR4, 2400 MHz Dual-Channel 

Leitor e Gravador de CD/DVD (DVD+/-RW 8x) - 9,5 mm _ 

Teclado USB, ABNTZ 104 teclas, com apoio ergonômico, da mesma cor do gabinete e fabricado pela' 

Dell Computadores 
Mouse óptico USB com resolução 800 DPI, 3 botões, scroll, da mesmacor do gabinete e fabricado 
pela Dell Computadores “ ' í 

1x Conector VGA e 2x Conector DisplayPort 
Windows 10 Pro de 64 bits - em Português (Brasil) 

DVD de recursos do 0ptiP|ex 5050 
3. anos de garantia DELL ProSupport 24x? 

Matriz 
FÊI_,:,_i AlLieilnti (Íiiiiici Iól - 6° l :mir ll - llriifin 
Belo Horizole/MG ~ +55 3I 35243450 

Esciilóríos 
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ITEM 4"_ 

Ma rca: _Qell Computadores 
Modelo: Poweredge R630 

Chassistool-Iess, para até 8 Hard Drives de 2.5'_' e 2 PCIe Slots, altura 1U 

Trilhos Deslizantes ReadyRails” Com Organizador de Cabos 

Fonte  Alimentação Redundante Hot Plug, 495W 

Ventiladores redundantes e Hotswap/Hotplug 

2x Cabo de alimentação, C13, BR14136, 6 pés/1,8 metros, 250 V, 10 A, para Brasil 

2x 300GB 10|( RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, com tecnologia S.M.A.R.T. 

4x 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, comtecnologia S.M.A.R.T. 

1x Controladora RAID PERC H330, com RAID via hardware 

1x Processador Intel” Xeon° E5-2609 VS 1.9GHz, 15M Cache, 6.40GT/s QPl, Sem Turbo, Sem HT, _ 

6C/6T (85W) 

2x 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Datagwidth, com ECC 

1x DVD-ROM Drive, Interno S' _  t_ É n 

1x_ Placa auxiliar de; rede Broadcom 5720 Quad .Port de 1 Gb 

iDRACS, Enterprise com OpenManage Essentials, Gerenciamento de Configurações de Servidor 

Windows Server 2012 R2, Standard Ed, Com Instalação de Fábrica, Sem Mídia, 2 Sockets, 2 VMs, sem_ 

CALs 

3 anos de garantia DELL ProSupport, 24x?, com atendimento-em até 2 (dois) dias úteis 

Matriz Escrilórios 
Rim .iilhtnlcim Cililirl lól - 51° mirim¡ - Llnlfn) 

Belo Horizole/MG - +55 .Bl 3524-3450 ' U Cel I CJ "itfl Í ;J 
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Information Technolog'  
Belo Horizonte, 09 de Maio de 2011 

A Proponente IT-One Tecnolo ia da Informa ão Ltda. inscrita no CNPJ n? 05333307/0001¡  
96, por intermédio de seu representante iegal, Anderson Ricardo Andrade Fernandes portador da 

Carteira de Identidade n9 M 5.214.812-SSP/MÊ e do CPF: 752.841.896-01, APRESENTA para fins de 

referência os equipamentos base que compõem a sua oferta técnica para o ed¡_tal em questão: 

 
f¡ DELL configurado conforme exigido o edital. ' 

sERVmoR pgwER Egg¡ R530 (gm ' DELL _ configurado conforme exigido o edital. 

Atenciosamente, 

”\ 

W5.333.9ó7/oo01«9í9 
li-ONE Tecnoãogia da lnianraaçfza Lêda 

' nun ALBERTO C|NTRA,161-6° ANÚAR 

mamão - cep 31.100-310 

L_ sem HORIZONTE - os __ 
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Resposta técnica-comercial para 
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Processo N! 134/2017 
Serviço Autonomo de Água e Esgoto - SAAE PIUMHI 

09 de Março de 2017 
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CHECK LIST PARA COMPROVAÇÕES TÉCNCICAS 

ITEM 4 

Marca: Dell Computadores 

Modelo: Poweredge R630 

o Tipo Rack mínimo de 1U; 

Anexo 1 - Página 9 

f_ _ Descritivo Técnico 

o Deverá ser fornecido kit de trilhos do mesmo fabricante do equipamento ofertado, para 

equipamentos em rack 19 polegadas; 
Descritivo Técnico 

fixação dos 

o Os trilhos devem permitir o deslizamento do equipamento a fim de facilitar a manutenção; 
Anexo 1 - Página 38 
Descritivo Técnico 

o Possuir fonte de minimo 495W, redundantes e hotswap. 
Descritivo Técnico ' 

o Deverá entregar 2 (dois) cabos de energia, padrão NBR 14136; 
Descritivo Técnico 

o Por questões de eficiência, a fonte utilizada neste servidor deve constar no 80 PLUS Certified Power Supplies 

and Manufacturers, publicado no site "httpJ/www.plugloadsolutionscom", em nome do próprio fabricante 
do equipamento, na categoria 80P1us Platinum; 

Anexo 2 

o Possuir ventiladores redundantes e Hotswap/Hotplug; 
Anexo 1 - Páginas 11 e 36 

o Possuir minimo 8 (oito) baias para discos; 

Anexo 1 - Páginas 10, 11 e 15 
Descritivo Técnico 

o Possibilitar a instalação de discos SATA, SAS, SAS Near Line e SSD; 

Anexo 1 - Páginas 24 e 25 

o Possuir tecnologia para retirada/inserção de partes e peças sem utilização de ferramentas; 
Descritivo Técnico 

o Deverá suportar minimo 2 (dois) processadores; 
Anexo 1 - Página 10 

o Possuir minimo 24 (vinte e quatro) slots de memória e suportarfrequência de 1600 MHz, 1866 MHz e 2133 

MHz, possibilitando a expansão de até 768 (setecentos e sessenta e oito) GB de memoria com a inclusão do 
segundo processador; 

Anexo 1 -- Página 10 



) 

J 

o Possuir minimo 2 (dois) slots PCIe 3.0; 

Anexo 1 - Página 10 

o Possuir placa de video com mínimo de 16MB de memória; 
Anexo 1 -- Página 51 

o Possuir 4 (quatro) portas USB externa; 
Anexo 1 - Página 15 

o Possuir 2 (duas) portas VGA, sendo 1(uma) frontal e 1(uma) traseira; 

Anexo 1 - Páginas 13 e 14 

o Possuir instalado, no minimo, 1 (um) processador com 6 (seis) núcleos cada, 6 threads e Iitografia de máximo 

22nn; 
Anexo 4 - Página 1 

o A frequência de clock, por processador, deverá ser de no mínimo 1.9 GHz e 15IVIb de cache 

Anexo 4- Página 1 

c Arquitetura CISC de 32 bits, com extensão 64 bits e AVX 2.0; 
Anexo 4 - Página 3 

o Deve implementar Hardware-Assisted CPU Virtualization; 
Anexo 4 - Página 2 

o Deverá possuir minimo de 16 (dezesseis) GB de memória em módulos de 8GB. LRDIMIVI ou RDINIIVI, 

frequência minima de 2133IVIHz e ECC (correção de erros). 
Descritivo Técnico 

o Slots DIMM's deverá suportar as tecnologias ECC (correção de erros), Mirroring (espelhamento) de memória 
e suportar memória de spare; 

Anexo 1 - Página 21 e 23 

o Deverá possuir O1 (uma) controladora de disco padrão SAS; 

Anexo 1 - Página 27 

o Recurso de RAID de discos, implementado pelo hardware da controladora, suportando no mínimo RAID 0 e 

1. Não será aceito RAID via software; 
Anexo 1 - Página 27 
Descritivo Técnico 

o Possuir canais suficientes para controlar a quantidade de discos suportada pelo equipamento, permitindo 
que eventuais acréscimos de área em disco sejam feitos apenas pela inserção de discos fisicos; 

Anexo 1 - Página 27 

o No mínimo 2 (dois) discos, com as seguintes características: 
o Capacidade minima de 300 GB cada disco; 

Os discos deverão ter perfil de 2,5 polegadas; 
Padrão SAS; 

Hot Swap ou Hot Plug; 

Velocidade minima de 10.000 RPM,- 0000 



O 

O 

O 

Taxa de transferência de dados mínima de 12 Gb/s; 
Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T.(Seif Monitor Analysis Report Test); 
Todos os discos deverão ser instalados no gabinete do próprio servidor, não sendo aceitas gavetas 
de expansão externas para o atendimento à capacidade minima requerida; 

Descritivo Técnico 

o No mínimo 4 (quatro) discos, com as seguintes características: 
O Capacidade minima de 1TB cada disco; 

Os discos deverão ter perfil de 2,5 polegadas; 
Padrão NEAR LINE SAS; 

Hot Swap ou Hot Plug; 
Velocidade minima de 7.200 RPM; 

Taxa de transferência de dados minima de 12 Gb/s; 
Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T. (Self Monitor Analysis Report Test); 
Todos os discos deverão ser instalados no gabinete do próprio servidor não sendo aceitas gavetas de 

expansão externas para o atendimento à capacidade mínima requerida; 
Descritivo Técnico 

"É . Deverá possuir unidade DVD ROM, SATA, interna. 
Descritivo Técnico 

o Deverá possuir 1 (uma) placa de rede com 4 portas de 1Gbps cada, podendo ofertar placas on board; 

Descritivo Técnico 

o Sistema Operacional Windows Server 2012 R2, Standard Edition, instalado em fábrica, em regime de OEM; 

Descritivo Técnico 

o Software de gerenciamento do mesmo fabricante ou de fabricação para uso exclusivo do fabricante do 

servidor com as seguintes caracteristicas: 
O 

O 

O Servidor ofertado deverá possuir recurso para monitorar, no minimo, os discos rígidos, a memória 
e a CPU, por meio de limites de normalidade que possam ser definidos pelo usuário, e informar 
quando houver o funcionamento fora dos valores de normalidade pré-definidos por meio de 

notificações de alertas. Tal recurso poderá se apresentar na forma de "display", LED, alerta sonoro 

ou outro dispositivo que avise da falha; 
O Servidor ofertado deverá possuir uma interface Ethernet exclusiva e dedicada com interface RJ-45 

para gerenciamento do equipamento; 
?W Anexo 5 - Páginas 2 e 5 



o Deverá ser fornecido um software de gerenciamento que permita a utilização de interface web e de Iinh 
comando 

o O equipamento ofertado deverá possuir recurso de gerenciamento compativel com o padrão IPiVII 

2.0 (intelligent Platform Management Interface) que possibilite o gerenciamento remoto por meio 
de controladora de gerenciamento integrada com porta RJ-45 dedicada; 

o A controladora de gerenciamento integrada deverá suportar as seguintes caracteristicas: 
I Compativel com os protocolos de criptografia SSL para acesso a console WEB; 

I Deve permitir controle remoto por meio de Chaveador KVM mesmo quando o sistema 

operacional estiver inoperante; 
I Deve informar o status do equipamento indicando componentes com falha e notificando via 

e-mail ou trap SNMP; 

o Deve possuir 
" Emulação de mídia virtual; 
' Deverá ser possivel a inicialização (boot) do servidor por meio de midia instalada na unidade 

de DVD fisica; 
- Capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor; 

Anexo 5 

o Deve permitir desligar e reiniciar o servidor por meio do console de gerenciamento, mesmo em condições 

de indisponibilidade do sistema operacional; 
Anexo 5 

o Deverá comprovar conformidade com as normas FCC, CE, UL e IEC 60950; 

Anexos 7, 8 e 9 

o Energy Star comprovado através do link wwwenergystargov; 
Anexo 6 

o Apresentar documento comprovando que a proponente está apta a comercializar o equipamento ofertado. 
o Será aceito documento do distribuidor autorizada juntamente com o documento que ateste esta 

condição para esta comprovação. Poderá apresentar link do fabricante onde consta a condição de 

parceiro para revenda; 
o Documento do fabricante assumindo o SLA (atendimento e solução), quando for de sua responsabilidade ou 

da assistência técnica autorizada pelo fabricante 
o Apresentar comprovante do fabricante que comprove a compatibilidade com os seguintes softwares: 

o Windows Server; 
o Linux Red Hat Enterprise; 
o Novel SUSE Linux; 

o Windows Server Storage; 
o VMware vSphere; 

Anexo 1 - Página 40 

o Todos os equipamentos de Hardware fornecidos neste item do edital deverão possuir garantia do fabricante 

seguindo as seguintes regras: 

Periodo de garantia: 36 meses 
Tempo de atendimento onsite: até 2 (dois) dias úteis: 
Intervalo de cobertura: 24 x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana); 
Os serviços de garantia de funcionamento deverão ser realizados pelo fabricante e/ou empresa por 
ele autorizada e o prazo de garantia contará a partir da data do faturamento do equipamento; 
Para garantir maior disponibilidade de uso aos equipamentos ofertados além das caracteristicas 
descritas nos itens acima os serviços de garantia deverão incluir: 

O OOOO 



O fabricante deverá disponibilizar acesso por telefone (24 horas por dia, 7 dias por se  = 

~ inclusive feriados - 365 dias por ano) para os membros da equipe de Tl uma Central r: _ 

Atendimento onde deverá haver especialistas técnicos capazes de ajudar na assistência para 

reparo de problemas de hardware e software no idioma português; 
O suporte telefônico, preferencialmente em português, deverá buscar equacionar os 

eventuais problemas remotamente sem prejuízo dos prazos de atendimento on-site 

estabelecido termo de referência; 
Na tentativa de abreviar o tempo de indisponibilidade do equipamento a Central de Suporte 

Telefônico deverá: 
Disponibilizar um Analista Técnico capaz de interagir com o cliente de modo a obter 
informações relacionadas ao incidente para: 
Identificar mensagens de erros recebidas, analisar historico de ocorrência, apurar 

procedimentos realizados pela equipe de Tl; 

Executar procedimentos com o objetivo de diagnosticar problemas. 
Quando não resolvido o problema remotamente, deverá ser feito envio de técnicos 
certificados para o local de instalação da máquina para suporte do mesmo, 
observando os prazos de atendimento e solução previstos neste Termo; 

Anexos 11 e 12  Descritivo Técnico 
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lTEM 3 

CHECK LIST PARA COMPRDVAÇÕES TÉCNICAS 

Marca: Dell Computadores 

Modelo: Optiplex 505OSFF 

1) Processador 

Arquitetura x86 de 32/64 bits; 
Processador Intel core i5; 
Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e FSB de 1.333 MHz; 

É Anexo 2 - Páginas 1, 2 e 3 

Descritivo Técnico 

2) Memória 

Instalada 16 GB (2 x 8 GB Dual-Channel) 
Padrão DDR3, clock de 1.600 MHz; 

Expansível a 32GB; 
Deve implementar tecnologia dual-channel; 

Anexo 1 - Página 18 
Descritivo Técnico 

3) Placa-Mãe 

Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime 

OEM ou personalizações; 
ONBOARD, com arquitetura ATX/ BTX ou superior e FSB de 1.333 MHz: 
BiOS Flash ROM com suporte a Flash Recovery (4 Mb) e compatível com Plug & Play, SIVIBIOS 2.3.1, ACPl 2.0, 

WFM 2.0; 
interface/Controladora de video com O1 (um) conector VGA ou DVI e 02 (dois) conector DispIayPort, on- 

board; 
Controladora de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector RJ-45, on-boa rd; 

Controladora de drive com O2 (dois) conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s); 

Acompanha: 
o 02 (dois) cabos SATA; 

o 01 (um) slot PCI Express x1 ou x4; 

o O1 (um) slot PCI Express x16 
o 04 (quatro) slots de memória DDR3 1.600 Dual-Channel; 
o 04 (quatro) conectores USB na parte frontal do gabinete, on-board; 

o 04 (quatro) portas USB 3.0; 
o 10 (dez) USB, on-board no total sem o uso de adaptadores; 

Anexo 1 - Páginas 10, 19, 21 22, 34 

Descritivo Técnico 
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4) Disco Rígido 

Armazenamento de 500 GB mínimo; 
interface SATA 3.0 (6Gb/s), 7.200 RPM e Cache de 32 MB; 

Taxa de transferência interna de 100 lVlB/s; 
Tecnologia SMART integrada, isto é, o disco rígido deve ser capaz de identificar e relatar estado de iminência 

de falha, e, isolar setores defeituosos de maneira permanente; 

Anexo 1 - Páginas 45 e 55 

Descritivo Técnico 

5) Drive Multimídia 

Gravador CD/DVD-+RW; 
Suporte a DVD-+R DL (Dupla Camada) / DVD-ROM / DVD-RAM; 

CDROM 24x/DVDROM 8x 

' Anexo 1 - Página 53 
Descritivo Técnico 

/w 6) Fonte de Energia 

"N. 

Possuir eficiência de 85% ou superior a uma carga nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power 

Factor Correction); 
Fonte de alimentação da mesma marca do fabricante do equipamento, com consumo e potência de no 

máximo 260 Watts Real; 

chaveamento automático bivolt 1l0/220 VAC; 

50/60 Hz; 

Possui PFC ativo; 
Padrão ATX/ BTX ou superior; 
Total compatibilidade com a Placa-Mãe e componentes fornecidos; 

Anexo 1 - Páginas 10 e 32 
Descritivo Técnico 



7) Gabinete 

Small Form Factor (SFF) com volume de até 12.000 cm3; 

Possui Sistema de Circulação de Ar interno com entrada frontal e saida traseira; 

Possui Speaker interno; 
Possui Conectores frontais: dez portas USB sendo que no mínimo quatro portas deverão ser 3.0, pelo menos 
2 portas 3.0 deverão estar na parte frontal do equipamento. Não serão aceitos hubs; 

Deve possuir conectores frontais para Headphone e microfone; 
Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete; 
Não será aceito Gabinete tipo monobloco (integrado ao monitor); 
0 gabinete deverá ter características "tool less", isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: 

o Abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica e unidade de disquete. Não serão 
aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; 

O gabinete bem como todos os seus componentes internos devem estar em conformidade com o padrão 

internacional Rol-is; 
Gabinete com volume de até 12.000 cma permitindo a utilização na posição horizontal e vertical sem 

comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador; 

,X Anexo 1 - Páginas 22, 23, 24, 28 
- Anexo 3 

Descritivo Técnico 

8) Monitor de Vídeo Colorido 

Teia plana de 19.5" (polegadas) podendo chegar a 21"(polegadas) LED do mesmo fabricante do 
equipamento, devendo seguir o mesmo padrão de cores do gabinete, não será aceito regime OEM, 

mantendo os mesmos padrões de garantia do gabinete; 

Resolução WXGA+ (1600x900); 
Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 mm; 

Contraste Estático de 1000:1; 
Luminância de 250 cd/mz; 
Tempo de resposta máximo 8 ms; 
Possui Controles Digitais para todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho, posição horizontal e vertical da 

tela); 
Seletor de tensão automático AC 100/240V - 50/60Hz; 

Devem possuir regulagem de altura; 

Â Anexo 4 
Descritivo Técnico 

9) Teclado 

Enhanced Brasil ABNT2, 104 teclas; 

Possui Apoio Ergonômico; 
interface de conexão USB; 
Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do ga binete; 

Descritivo Técnico 



j; ;ou J .u ;uma 

10) Dispositivo Apontador 

u Mouse óptico com resolução de 800 DPI; 

o 3 botões com scroll; 
o Tamanho padrão para desktop; 
o Interface de conexão USB; 

o Acompanha Mouse-Pad; 
o Mouse do mesmo fabricante da CPU e manter os mesmos padrões de cores do gabinete; 

Descritivo Técnico 

11) Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado e Mouse da mesma cor e do mesmo fabricante; 

Descritivo Técnico 

12) Sistema Operacional Windows 10 Pro 

o Idioma Português - Brasil; 
o Última versão disponível quando da entrega do equipamento, com todas as Atualizações Criticas instaladas; 

o Deve estar ativado e pronto para utilização pelo usuário; 
o Licença de utilização da Microsoft; 

Descritivo Técnico 

13) Softwares 

o Acompanha Softwares e Drivers necessários à perfeita configuração e operação dos dispositivos instalados 
no equipamento (mouse, vídeo, discos, placas, etc), compatíveis com o sistema operacional fornecido, 
incluindo manuais e midias de instalação para cada unidade de equipamento fornecida; 

o Todos os softwares que acompanham este equipamento devem possuir as respectivas mídias de CD-ROM 

e/ou Disquetes de instalação, bem como certificado de autenticidade; 
o Todos os softwares devem estar instalados e integrados ao Sistema Operacional, prontos para utilização pelo 

usuário; 
De acordo 

14) Descrição Técnica 

o Relacionar fabricante, marca e modelo do equipamento e seus acessórios, anexando documentação 

comprobatória das informações e suas respectivas páginas na proposta do licitante; 

Checklist de comprovações técnicas 

15) Garantia 

o Computadores: 36 (trinta e seis) meses; 

Descritivo Técnico 
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16) Confiabilidade e Certificados 

Não serão aceitos equipamentos fora de linha, mesmo que ainda estejam disponiveis comercialmente no 

mercado; 
O fabricante do equipamento deverá ter o nome presente na lista do conselho (Board) de tecnologia do site 

DMTF 

o httpz//wwwdmtforg/about/list; 
Certificação EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) na classificação Gold, do 

equipamento ofertado, disponivel através do link http://www.epeat.net; 
A proponente deverá apresentar documento, especifico para este processo licitatório, em papel timbrado, 
declarando que a mesma possui credenciamento do fabricante para fornecimento do produto; 
A proponente deverá apresentar documento informando que a fonte suporta a configuração máxima do 

equipamento ofertado; 
Devem ser atendidos todos os itens deste anexo, sob pena de desclassificação: os requisitos minimos _ 

obrigatórios, a sequência dos itens e o formato desta especificação. 

Anexo 5 - Página 2 

Anexo 6 

Descritivo Técnico 

17) Qualificação Técnica 

0 equipamento possui conformidade de compatibilidade do equipamento com o sistema operacional 
fornecido, ou seja, com a da fabricante, na categoria System/Desktop, certificação Windows Logo' d Product 

List para Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10; 
Comprovação de que o fabricante dos equipamentos ofertados possui banco de dados disponibilizado na 

internet que permita obter a configuração de hardware e software ofertado, periféricos internos e drivers 

de instalação atualizados e disponíveis para download a partir do n9 de série dos mesmos; 
Nenhum dos equipamentos fornecidos conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 

cromo hexavalente (Cr(Vl)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difeniI-polibromados (PBDEs), 

em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) 

comprovado através de certificação emitido por instituição credenciada pelo INMETRO; 

Os equipamentos possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por 

instituição acreditada pelo INMETRO; 
O Fabricante possuir 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; 
Apresentar documento comprovando que a proponente está apta a comercializar o equipamento ofertado. 
Será aceito documento do distribuidor autorizada juntamente com o documento que ateste esta condição 
para esta comprovação. Poderá apresentar link do fabricante onde consta a condição de parceiro para 

revenda; 
Anexo 3 

Anexo 7 

Anexo 8 

Anexo 9 
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- 'Specifications "x 
“Export specifications 

Íveentials 

6M Cache, up to 3.80 GHz 

\  
Product Collection 

“s  . v L 

“Code Name 

Ôv/\cal Segment 

&HEEÉÊSHSTÓ  ?ñ 137335. 

ÓStatus 

Launch Date 

:yLithography 

“Recommended Customer Price 

'gr ormance 
»a  of Cores 

3mm.” llllA . ANJ 

fiàfÍÍÍÍhÍeíÊÊr 

ÍProãessor Base Frequency 

* Max Turbo Frequency 
ñrwvvvvvvw/«w/«MN !v1 . _ _W 

mCache 

“Bus Speed 

.W _r__ _e 7 

3x#f?_'°°?'7”'CCFCÍCÍÍÉ5 

"WTDP 

......m«=... mm rum-mw vn¡ w WGWMMJW:: vo: 

Ípplerníenteít infpolrmafionnn n 

"N 

?Embedded Options Availabíe 

- Conflrct Free 
"N  . 
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“H 

 

7th Generation Intel** Core" i5 Processors 
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“xmory Specifications 

;Max Memory Size (dependem on memory type) 

?Memory Types  e 135v' 

“Max # of Memory Channels 2 

'WECC Memory Supported * No 

:Ààhíes spéigiriçãíaon 
'É 
'Wrocessor Graphics* Intel” HD Graphics 630 
ñvrríMuu4¡ n_ o  _ kmy  MW    _ y'.  . U M... em - 
x Graphics Base Frequency 330.00 MHz 

qmmunwe MWÚW.. =.w.l.__.. wow. .m. .m. MM' ,._... WM., , !v4 m_........~.,~,,...__..._... um. 4hzwih _w , .. ¡bq q §4-,7›í« .. e em ._... 

¡Graphics Max Dynamic Frequency 1.10 GHz 

?Graphics Video Max Memory 64 ea 
of¡ 7: x-    :AMOIIN m... MMM  0X M-..  ,  .  2   ÀINV'  .. o  l . m." àNAqMnw-A 

'4K Support Yes, at 60Hz 

;xP/lux Resolution (HDMI '|.4):l: 4096x2304@24Hz 

ÍWviax Resolution (BPN: 4096x2304@60Hz 
q .-l . ....:¡:.4_- mw _ -- a_ i_ mu. . ._.=. um_ uma:: »Nmww -.  :M ____ _4WMQM ,- ..:›<.,:::... «.› m _ » ,._ ,, ':" _ 

'HMax Resolution (eDP - Integrated Flat Panel# 4096x2304@6OHz 

ÓDirectX* Support 'i2 
_ñ    -..Momo _me su., em. .._.._,.M...,.m   -s--._._  e  .. _ . . .. . 7 _ . ,-__.. vw (www ..W 

* OpenGL* Support 4.4 
Àfxwwm..  .  ,_____ s-. _. .s_ o _ 11-4: _ _ _me ,. em_ M  me , o IA» e... .,  w -.o c_ -n v" 

qlntel** Quick Sync Video Yes 

“intel” inTru” 3D Technoãogy Yes 

_l . . “intel” Clear Video HD Technology Yes 

Hlntel” Clear Video Technology Yes 

d  'u 
* 'itresDisplays Supported t 3  M_ .. _h ,,  ,_ n _.. __ ..._. .... ..  , W ,  .. ., .e  . .. _ . ,e , 

goevice lD 0x5912 

'Fiflpansimon Options 

.,_.\ ,.,., . _. c, 

-"\ ._._.m,, _M » -:....~M~MA~Anu¡n-n- ., m. *N17*  __.._ Al __._  wmmm. A» _MWM_  A ..  nuv- "WWW ÀMFMAD 

É¡ Scalability s.. "wwe.  .... "M _.._ 4x __... PYVVVV à PC! Express Revision 3.0  PC¡ Express Configurations 'F Upto1x16,2x8,1›<8+2x4 

:N Max t# of PC¡ Express Lanes 'l 6 

Ílckage Specifications 
"W 

;N Sockets Supported FCLGA1151 

.m. 24m - _ 

 Max CPU Configuration 'l 

) 'J' UV) 3 
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"W 

“Thermal Solution Specification 

*x 
-rJUNCTIO 

nPackage Size 375mm X 375mm 

'Íow Haiogen Options Available See MDDS 

“íuçgçr M.  WW, reme.  ...... _... .W __.   _ _.  
l/gãvanced Technologies ..  se_  .____... .....- ._ _   .m. e MW - www m- ¡pAAMQAM M.. 

.ntel Optane Memory Supported Yes 

“X uouwww. .o ,... .._...............e., [VVWMW-.ÀÃW ....mw. _ ..._..._ mm., . ......em ... ....me.  . m ..www _..._ _-.. nnv... . .t ,_ . . ... . . ,... ... . . . .n. .. ... ¡vyy _ ,,,,, ..._e . . 

“Intel Turbo Boost Technology* 2.0 

"Wntelt vPro'“ Technology* Yes 

intel* Virtualization Technology (VT-xP Yes 

AinteF Virtualizatíon Technology for Directed l/O (VT-d) i Yes 

ñlntel” VT-x with Extended Page Tables (EPT) * Yes 

,WW .. __ ., "Õ TSX-Nl Yes 

*wlntel* 64 * Yes 

jwmstruction Set Êêfêãit 

d _. .. , W x(  _m_ _.___..., V~V~\y'  . me \ÇÇVVYÇV MMMMMM .M. now s. rw* .www _. , _m_ ., ..  , , ., . h  .. ..  _..._ _ m, 

,wlnstruction Set Extensions SSE4.1 14.2. AVX 2.0 

/Íêdle States Yes 

E hanced inteispeedstep” Technology Yes 

»xThermai Monitoring Technologies Yes 

“intel” Identity Protection Technology * Yes 

d _..._ _... . ......~...... .. ....uu-mm .. t _vn-www »  .. ... nminnvvnnm NVWPNNVV! »...-... »... 

,_\llntel° Stable Image Platform Program (SlPP) Yes 

rWeÃData Protection Technology .dM  .. . WM.” ...... uma,..- ...V ., 'AM/V ._.. àh1NVvVívVwvvyv . ..._www e t _e . .WWW e ,........ _._-. 

.xInteP AES New instructions Yes 

«Secure Key Yes 

intel” Software Guard Extensions llntel" SGX) Yes 

"Neem, , .. ..  MMM., _.-._ . ,. ._ _ -.._w_ ,. MWM ,. _wmewe   _ ,  . , _. . .  
qlntel” Memory Protection Extensions llntel” MPX) Yes 

IÍÍEeIQ Platífaorrri .Protection Tâhnology 

;NOS Guard Yes 

'Ffrusted Execution Technology * Yes d ...“oww . ., vv e ,NW AAAAAANAAALLLLLLLLNA .. ._  Nvvwvvyv ,A .- _ _ _. ......e v¡¡vy1 v ........W.___.. ....e vn _, , .........  , v . ... _... ... .. .  \gv . . 

"SÊÍÊÊÍÉÍE nissablâÊítssí-  .. s. , _ e   , 

“Âintel” Device Protection Technology with Boot Guard 

.J 
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»N É: 

“Compatible Products 
'Â 

“Ordering and Compliance 
'I 

*x 
fÃ 

| 

»eu information provided is subject to change at any time, without notice. Intel may make changes to martufactalrirag life cycle, 
specifications, and product descriptions at any time, without notice. The information herein is provided "as-is" and intel does not 

"Naka any representations or warranties whatsoever regarding accuracy of the information, nor on the product features, availability, 

rtunctionality, or compatibility of the products listed. Please contact system vendor for more information on specific products or 

systems. 
"N. intel classífâcations are for ¡nformationai purposes only and consist of Export Control classification Numbers (ECCN) and ilarmonized 
diariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of Intel classifications are without recourse to intel and shall not be construed as a 

x-sepresentation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importer andfor exporter is responsible for 

determinin g the correct classification of your transaction. 

ñãefer to Datasheet for formal definitions of product properties and features. 

,_"4\nnounced" SKUs are not yet available. Please refer to the Launch Date for market avaiiability. 

z-Qo/uníproducts can support AES New Instructions with a Processor Configuration update, in particular, i7-2630QM/¡7-2655QM, i7- àf. Mfi7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-241 5M. Please contact OEM for the BIOS that includes the latest Processor 

'Nonfiguration update. 

?This feature may not be available on all Computing systems. Please check with the system vendor to determine if your system 
“lelivers this feature, or reference the system specifications (motherboard, processor, chipset, power supply, HDD, graphics controller, 

rqtemory, BIOS, drivers, virtual machine monitor-VMM, platform software, and/or operating system) for feature compatibility. 
-unctionality performance, and other benefits of this feature may vary depending on system configuration. 

f-\Conflict free" and "Conflict-free" means "DRC Conflict free", which is defined by the U.S. Securities and Exchange Commission rules to 
“pearl products that do not contain Conflict minerais (tin, tantalum, tungsten and/or gold) that directly or indirectly finance or benefit 
' armed groups in the Democratic Republic of the Congo (DRC) or aclioining countries. Intel also uses tne term "conflict~free*' in a 

.iroader sense to refer to suppliers, supply Chains, smelters and refiners whose sources of conflict minerais do not finance Conflict in 

^he DRC or adjoining countries. Intel processors manufactured before January 1, 2013 are not confirmed COHllÍCt free. The confiict 

'Área designation refers only to product rnanufactured after that date. For Intel Boxed Processors, the Conflict free designation refers 
.o the processor only, not to any additional included accessories, such as heatsinks/coolers. 

'W .see httpz//wwvinintetcomfcontent/wwwfus/en/architectore-and-tech nologyfhyper-threadingfhyper-threading-technology/.htmlíf 
'“\rapkw=hyper+threading for more information including details on which processors support Intel” HT Technology. 

'Wax Turbo Frequenc refers to the maximum single-core processor frequency that can be achieved with lntels Turbo Boost 
7 Y 

»Technology See wwwjntelcomftechnoiogy/turboboost/ for more information. 

fílñecommended Customer Price (“RCP") is pricing guidance for intel products. Prices are for direct Intel customers, typically ,represent 1 ,Ooo-unit purchase quantities, and are subiect to change without notice. Taxes and shipping, etc. not included. Prices may 
- ary for other package types and shipment quantities, and special promotional arrangements may apply. If sold in hulk, p¡ ice 

rsepresents individual unit. Listing of these RCP does not constitute a formal pricing offer from Intel. Please VJOik with your 

,appropriate lntel representativa to obtain a formal price quotation. 
,Xsystem and Maximum TDP is based on worst case scenarios. Actual TDP may be lower if not aii I/Os For chipSeZS are used. 

' ow Halogen: Applies only to brominated and chlorinated flame retardants (BFRs/CFRs) and PVC in the final product. Intel 
components as well as purchased components on the finished assembly meet JS-709 requirements, and the PCB l substrate meet 

“PEC 61 249-2-21 requirements. The repiacement of halogenated flame retardants andfor PVC may not be better for the environment. 

?or benchmarking data see httpz//wwwinteLcom/perforrnance. 
dntel processor numbers are not a measure of performance. Processor numbers differentiate features within each processor family, 

"not across different processor families. See httpz//wwvxtinteLcom/content/www/us/enfprocessorsfprocessor-numbershtml for 
details. 

'W 
,Processors that support 64-bit Computing on Intel** architecture require an Intel 64 architecture-enabled BIOS. 
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Worldwide Regulatory Compliance Engineering and Environmental Affairs 

'n 
MARKETING NAME .......... ..OptiPlex 7050 Micro l OptiPlex 5050 Micro l OptiPlex 3050 Micro Dell Inc. 
rxEGULATORY MODEL.......D10U www.deli.com 

:ÉGULATORY TYPE............D10U002 
FEFECTIVE DATE ............... ..January 18, 2017 

“RMC EMISSIONS CLASS.....B 

'i 
IABLE OF CONTENTS 1:' GLOBAL ENVIRONMENTAL INFORMATION ....................................................................................................... ..2 
'Ó NFPA 99 CONFORMITY ....................................................................................................................................... ..2 
“K POWER CORDS AND USER DOCUMENTATION ................................................................................................. ..2 

M. DATASHEET RESPONSIBLE PARTY NAME AND ADDRESS .................................................................................. ..2 
x.. TRADE lIMPORT/EXPORT) COMPLIANCE DATA ................................................................................................ ..2 “l SYSTEM DIMENSION AND WEIGHT .................................................................................................................... ..2  PERFORMANCE DATA (ErP Lot 3 information is located in section XIV Appendix A) ........................................ ..3 
'VIH/í PRODUCT MATERIALS INFORMATION ............................................................................................................... ..4 
.j PACKAGING .......................................................................................................................................................... ..5 
>H BATTERIES ............................................................................................................................................................ ..5 
7g. DESIGN FOR ENVIRONMENT .............................................................................................................................. ..5 
_c_.'|. RECYCLING/ END-OF-LIFE SERVICE INFORMATION ........................................................................................ ..5 
WII. HELPFUL LINKS ..................................................................................................................................................... ..5 

XIV. APPENDIX A: ErP Lot 3 Product (Energy Consumption) Information .............................................................. ..6 

"TATEMENT OF COMPLIANCE ;his product has been determined to be compliant with the applicable standards. regulations, and directives for the 
,countries where the product is marketed. The product is affixed with regulatory marking and text as necessary for 
_ie country/agency. Generaliy, Information Technology Equipment (ITE) product compliance is based on IEC and 

_NISPR standards and their national equivalent such as Product Safety¡  and European Norm EN 60950-1 
;Sr EMC, CISPR 22/CISPR 24 and EN 55022/ 55024. e"?  › 'd,ü^êetT§ÉlÊã"iFã“g Íü§i:eÍd;t§§oínplygyiíitp  
*p.i'r_'"fggg=ly7”âigg;íãáljifâ§jã~g Dell products do not contain any of the restricted substances in concentrations and 

::ÍJPIÍCÔÍÍOHS not permitted by the RoHS Directive. 

;MC Emissions Class refers to one of the following use environments:  ,NEMC Class B products are intended for use in residential/domestic environments but may also be used in non- 
'j ,sidential/non-domestic environments. 

EMC Class A products are intended for use in non-residential/non-domestic environments. Class A products  may also be utilized in residential/domestic environments but may cause interference and require the user to  take adequate corrective measures. Por Product Safety and EMC compliance, this product has been assigned a unique regulatory model and regulatory 

jãpe that is imprinted on the product labeling to provide traceability to the regulatory approvals noted on this a_ tasheet. This datasheet applles to any product that utilizes the assigned regulatory model and type including 
marketing names other than those listed on this datasheet. ErP compliance is tied to the CE mark. 
\ EACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, 1907/2006) Is the European Union's 
mu) chemical substances regulatory framework. Dell complies with the REACH directive. For information on SVHC 

.Clubstances of Very High Concern), see www.dell.com[REACH. 
Ãompliance documentation, such as Certification or Declaration of Compliance for the product is available upon 
*request to regulatory complíance@dell.corn . Please include product identifiers such as marketing name, 
'Õgulatory module, regulatory type and country that compliance information is needed in request. 
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GLOBAL ENVIRON MENTAL INFORMATION 

r¡ ~ .         

           

   S ec Version 6.1 

Gold 
Yes _W 

Yes _MM____V_____+_ 
Yes 

Yes _ 
Yes 

Yes 

ENERGY STAR i 

EPEAT( 
CECP 
TCO Certified 
CEC 
Green PC Label 
Eco Label 
Greenmark 

uration 

De  Global 
Variesb count 
.China 
Global 
China 
Ja n 

South Korea 
Taiwan 

            
   - see EPEAThet ent)                   

NFPA 99 CONFORMlTY /Yfieiect Dell systems have been tested and found to comply with the touch current requirements as defined in 

10.35 of National Fire Protection Association standard NFPA 9912012. The touch current does not exceed 100 

uA with ground wire intact (if a ground wire is provided) and 500 pA with ground disconnected at 127 V AC, 
60 Hz when tested in accordance with 10.3.55 of NFPA 99: 2012. To determine if this product complies with 
the above requirements, send a request to recrulatorv complianceeàdellcom. Please include product 
identifiers such as marketing name, regulatory type and country for which compliance information is needed. 

POWER CORDS AND USER DOCUMENTATION 

   

Í* ' Dell products are provided with the power cord and user documentation suitable for the intended country of 
«x deiivery. Products that are relocated to other countries should use nationally certified power cords and plugs 
* to ensure safe operation of the product. Contact Dell to determine if alternate power cords or user  documentation in other languages is available for your market. 

"x 
D1¡ DATASHEET RESPONSIBLE PARTY NAME AND ADDRESS  Dell Inc. c." Department: Global Regulations and Standards 

"t MS; PS4-30 q Round Rock, Texas 78682, USA 

* r-ulãgoulatorv Compliance©Dellrcom 

il.; TRADE (IMPORTIEXPORT) COMPLIANCE DATA 

#É For any questions related to importing :St exporting classification of Dell products, please obtain information  from the following link: wwwdelLcom/import export compliance or send request to A 

Á¡ WW Export Comoliance@deli.com 

il. 
Vi. SYSTEM DIMENSION AND WEIGHT 
1+. :trevas: e       Ffíít ' 'ÍÍ t  t na    A ” '  1  .  mmrcm w' ;í _tz-»smm/;Cm ê:-  -5.mm-/c;;.míi áêã      Weght:: kgs Í' ' É A Í Tt 

__ 2.82 Kg 
""\ 178/178 36/36 182/182 (depending upon installed options) 

à 
"W 
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PERFORMANCE DATA lErP Lot 3 information is located in section X|V Appendix A) 

l System Configuration 
The Ene Consurn tion data is based on a con urationincludi . 

intel Core ¡7-7700 3.6GHz 
SOOOGB 

32GB 
e , UMA 

.à NfA 
' External 

130W 
. Level VI 

Pro ess ' í ~ :as: .  .. K z 

.Hard " »  - ~ e   
'Me 

êbf 

     

 

_f_  u ,j Pá¡ k ú; .r \  Fãgw.      , _ v_ í« ,  ,_. z  
“-  953795” .  ;i -' , i e   .  .   .. y -  

-' _COn$li,mRti0n~,  z . “ Qesçriptiõnrof-SêrviceLeveI.  ' 3      , e   i    ,   
6530 ' 22333 consumption. 

9.52 32.56 As specified EPA Energy Star Computer mode. 

1.44 4.93 Suspend-to-RAM (low-powerlsleep mode) 
System Is lurnedñoibut still connected to Its AC power 

* (129 1_o1 source. if the product is a computer, the Low Power Mode 

, _  a:: É  feature is enabled via BIOS il available. 

' External ÊQWBE 
;supgjiy*?irq5ili;g?q?_t o_1 3 0,51 AC adapter connected to mains with system detached 

[if ahi-p' ¡ggifà b-¡gygrsg othenrvise known as "No-load" condition. 

* Energy consumption results are based solely upon the laboratory testing of the System Configuration listed 

above. Energy consumption is tested at 230 Volts f 50 H2. 

"W.  Energy Consumption* 
'N  Energy efficiency benefits the environment and lowers the total cost of equipment ownership by reducing 
-c power consumption. Dell offers energy calcutators that help estimate power needs, potential emissions 
'W avoidance and potential cost savings. Click here for Dell's Client Energy Savings Calculator, Data Center 
;N Capacity Planner, and Monitor Power Savings Calculator. information on Energy Efficiency is available here 

' 'k This document is informational only and reflects laboratory performance. Your product may perform differently_ depending on the 

D software, components and peripherals you ordered. Accordingly. the customer should not rely upon this information in making decisions 
...x about electrical tolerances or otherwrise. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or impiied. 

« For more details visit wwwdellcom/environmental information 
*W 

f? 
rw 

^~. 

"N 

"w 
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il-lii. PRODUCTMATERIALSINFORMATIONI 
Information on Dell's material use is available here.  To review Dell's Restricted Material Guidance document click nem. 

"f. o The case material is, > Metal: SGCC < 

Fx_ o This product contains 11.8% post-consumer recycled plastic 
l o Marking of plastic parts greater than 25 grams are done in accordance with ISO 11469 [see below) 

*_) Product is BFRIPVC Freeionly for 0ptiPlex 7050 Micro) E Yes E! No 
Flame Retardants Used in Motherboard 

Part Flame Retardant 
Motherboard 3050 & 5050 2 Brominated Epoxy 

7050 I Phosphorus-based flame retardant 

Flame Retardants Used in Mechanical Plastic Parts > 25 grams 
..r    

 

_ _ v Listàppiíggíbfuajfí 

a   ›  “*'P.:;::ís*9*i  
Reêlfífãeà  me? TBB2PA*"tr'ary›l a '_LSt-a'tei¡"é'?t(s-i,l1é.r   EU Directivàe.: ; 

É õ7l54êilEEügrálir-zf 
1272l2oo8¡«7? 

N/A 

Mercury information 

'Í' Numberojfgbulbs Í  u'   .  _ Aiíeragye per bulb ' Éfââêfí-:íf  
0 _ N/A 

mdia RoHS Declaration 
“ECLARATION OF CON FORMITY WITH GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY, E-WASTE (MANAGEMENT S: 

HARUNG) RULES (INDIA ROHS) 
Êañü/facturer Name and Address: 
'Well Inc. 

ne Deii Way 
..ound Rock, Texas, USA 

*E682 

;eli Inc. deciares that aii Dell branded products have been designed and manufactured in compliance with E-Waste 
:ianagement S( Handling) Rules? on the reduction in the use of hazardous materials in the manufacture of electrical 
'Tld electronic equipment and their maximum allowed concentrations by weight in the homogenous material 
Iexcept for the exemptions listed in schedule Ii). 

“Waste Handling. Local reguiations should be observed when disposing of this product due to the presence of the materiais and subslances as 

Iiãted above. 

#TE-Waste (Management 8¡ Handiing) Rules 2011, by the Ministry of Environment 8- Foresls. Government of India daled May 12, 2011. 

"W 

"N 
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D substance concentration 
d a Lead 01%   'i Mercury 0,1%  PBB (Polybrominated Biphenyls) 01% 
cx_ PBDE (Polybrominated Diphenyl Ethers) 01% a Hexavalent Chromium 01% 

Cadmium 0.01% 

mpliance has been verified via interna¡ design controls, supplier declarations, and/or analytical test data. The 
undersigned below possesses the complete technical documentation relating to the declaration of compiiance. 

u¡ :- For additional information please visit:  e Restrictecl Material Compliance www.dell.com!environmental information 
o Products MSDS (Material Safety Data Sheets): 

D. Batteries: Battery MSDS Documentation and Deciaration 
Printer Toner and lnk: MSDS Documentation  

 
 

 
   

É* ^i 
13g. PACKAGING 
É¡ Information on Dell's sustainable packaging effort available mg. ~ Additional materials restricted in Packaging as per Dell's Restricted Material Guidance document found here.  ?  * 1 151;*  0'    "Í,  Tljcítíàlíweíighti??? its-it# .g%-of Pozsti-Gons-wrñer RecycledContentiiêyCéRj_ A '  
à  _i   ,, ,_  2    . E_  
Ó Corrugated Fiberboard 55% 63°., q EPE NA NA 

“à Molded paper pulp 100% 100% 
t LDPE Bags 0% 0% 

BATFERIES 
Below is a listing of batteries that could be present in the product: r  BatteryfüeãçriptioiàÍagísatteries :..;-_ '.  fÍBátterÍr=T§p,eA~  fãBfiâíttery _Weight (kg) 

rxlr_ CR-2032 coin cell Lithium 0.0032 

DESIGN FOR ENVIRONMENT 
Dell systems are, when applicable, designed for easy assembly, disassembly. and servicing. 
For more information on product Recyclability please visit wwwdellcomfenvironmental information 

RECYCLINGI END-OF-L|FE SERVICE INFORMATION 
Take back and recycling services are offered for this product in certain countries. li you want to dispose of 
system components, contact Dell for instructions by emailing recycling emeaábdeilcom or visit 

wwwdelLcom/recvclinuworldwide and select the relevant country. 

HELPFUL LINKS 

Environmental Policy 

http:f/Ldell.com/sites/contendcorporate/corp-commianíDocuments/dell-global-environmental-polioypdf 
Environment Website 

roduct Safety, EMC Si Environmental Datasheet 
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?í 
'W 
,N xvwwdelleom/eartl¡ 

- 0 Corporate Sustainability Report 

'X blg):Mvmvdeil.com/Leamfus/en/uscoro1lrebort?c=us&l=en&s=corn&delohi:::retrue 

:X o ISO 14001 Certification 
- _k _ httpzi/i.dell.conUsites/content/corporate/corp-comm/enfDocuments/deli-isoi400l-worldwide.pdf 

"x '_ o_ , Materials Restrictcd for Use 

' ' httpzffwwxv.dellcom/downloads/globalfcorporate/environfrestrictedjnateriais_guid.pdf 
,W o Chemical Use Policy 

1-¡ http:f/i.dell.conl/'sites/doccontentfco1porate/environme11t/en/Docu1nc11ts/cherrúcal-use-poiicy.pdf 
- - o Client Energy Calculator 

"N hi1o:flwwxvdeli.cont/contenur/topicsHtopicaspx/eiobalforoducts/landi¡tg/enfolient-energzv-eailcula1or?o=i1s&l=en 

,N c Product Carbon Footprint 
' http:ll/content.deilLorn/us/en/corpfd/corp-cmnrn/'environment_carbonjootprint _products 

*W o RoHS Compliance 
xvxvwxlellootnfrohsinfo 

"W o REACH Colnpliance 
p¡ ,w xvwvsrtcletlxzoln/REACH 

;W Ilecycãirhg Information www. c .em reage mp 

,X o Supplier Responsihility 
. hltnz//cositenl.delLcom/us/en/coro/d/corb-comrrL/standards-for-supnliers.aspx 

W 

UV. APPENDIX A: ErP Lot 3 Product (Energy consumption) Information 
ñne ErP Lot 3 Standard includes requirements for certain product specific information to be provided by the 
*ínanufacturer This is applicabte to Desktops, integrated Desktops, Notebooks, Tablets, Slales. Notebook Thin 
' tients, Desktop Thin Clients, Workstations, Mobile Workstations. Computer Servers, and Small Scale Servers. 
.JP Lot 3 provides certain exciusions based upon product type, screen size, and/or the amount of power consumed 
“x idle mode. Product energy and acoustic information might be reported for products that are out of scope of ErP 

Apt 3 for informational purposes only. 

  

1x5 Category › grego 

L Processor Speed in GHz *à 

Ç Number of Cores :É  installed System Memory in GB 
'o Graphics  
:E WOL enabled in "Sieep" Mode 
,Lj WOL enabled in “os” Mode g .  o 

_ 14215 Tesred: Lowest Power State 
LAS T ÔSÍECÍI Poffiw) WOL Disabled 

;É Tcsted: Poff(W) WOL Enabled _¡, , ' ¡Íls Tesred: Ps|eep(W) WOL Disabled 1.44 n 1.04 1.44 

É Tôsfed: Psieep(W) WOL Enabled s - ' ' 

Lv 
.AS T ested: Pidle(W) p* H 

'Ése TEC Limit (kWh)    
_W 

_sbt 9.06 p, 

'    r   
    

"W 
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[Tec Adders Linút (kWh) F . . 

Case + Adders TEC Lmnt (kWh) 

'Óesults TEC 
"N 

P w ' S l Int 1 . . E5 01V:: dela: y - Eíãfnãr Linkto efñclency report j 
E H A130PM1 60 External httpz//oetznrcan.go.caípml-lmp/index.cfm?action=app.fonnHandier&opcration=delails- 

g dctaiis&ref=166679998capp1iance=EPS8Lnr=1 

R D A130PE1_00 External http://oee.nrcan.gc.ca/pnll-lmp/index.cfm?action=app.formI-Iandlerâcoperationñdciaiis- 
,_ detai1s&ref=5478056&applianco=EPS&nr=1 
[j LABOPMLZI External httpzlloeeznrcan.goca/ptnl-lmp/indeiccftn?action=app.f0rrr1I-land1er&operation=details- 
;T detai1s&ref=14419074&app1iance=EPS&m=1 

[N L A6 SN S201 External É:ÍÉÀZHÉÊE:élêlilsñãiáããgglzãífglfiãlãflfêíãàgãíljííãllün=flpp.fOFmHHlICUCI'&0pCi'E1llOJ1=d©if111S. 

LN W65NS5_00 External httpzffoeenrcarrgc.cn/pml-lmp/iitdex.cñn?aciion=app.formHaltdicr&opcration=doiails- 
detaiis&ref=5470487&appliance=EPS&nr=1 

External httpz//oeenrcan.go.cn/pmi-lmpfindoxt:fmÍiaciion=app.fonnHandiorãaoperatioiwdetaiis- 
details&ref=547805 1&app1ia.nce=EPS&n1=1 

LDA6SNIXIEI 11-00 

o à) f) f) o zu a; 'a u 
* Energy consumption results are based solely upon the laboratory testing of the System Configuration listed 

v above. Energy consumption is tested at 230 Volts i' 50 Hz. 

Energy consumption* Energy efficiency benefits the environment and lowers the total cost of equipment ownership by reducing 
power consumption. Dell offers energy calculators that help estimate power needs, potential emissions 
avoidance and potential cost savings. Click h_er_e for Dell's Client Energy Savings Calculator, Data Center 
Capacity Planner, and Monitor Power Savings Calculator. information on Energy Efficiency is available Liga 
"k This document is informational only and reflects laboratony performance. Your product may perform differently, depending on the 
software, components and peripherals you ordered. Accordingly, the customer should not reiy upon this information in making decisions 

about electrical tolerantes or otherwise. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. 

For more details visit wwwdellcomfenvironmental information 

Õ-eclared Noise Emissions in accordance with ISO 9296 (tested in accordance with ISO 7779) 

”'\ 

gr/\ilex 3050 Micro 

Ôomputerscategory B' g _ 

r n) E E. 0 j ?b F' |-¡ 

'x  n   r o     e “Soündrressure      serviteLevel  :(_ wgdyybelsi_ (1bel=10*d_eí(c_ib_els;ê vv;   - *Bystander Position :j 2 ~ .  _  .- ~-~,,»r _s íí~ ,sfãç  _of ?e ,gs 3,; ».35 . _. _ , - . . . _ ›_.  
A "'     x  g; a:  -i §M;;jre~10:%2 Watts¡   é  V(LpAnq¡ decibels) (re 2x1O'5;Pa)ê , 
a 'Hard Drive 'Acàgssinçji 4.3 29.1 

“N s9.pt'°a5:D'=' NA NA 
~ . &Accessrng fx andre: g _e   2.9 16.7 

“a *Computers Category C: g    ~N   r 3 ¡s- “É '” É**   .f f;   41:_ «spundlpréssurç . é”.  ak: q  *Service LJeÊÍeÍl, LwÂ-d, Bels_ lbelzlosdefci els,.à=__.g,síy à _ i gBystander Position; à -, Í” 
à  'i5 l  f*   l #à  ÊeiAIÕ-ínswaftítsi e      &term; decibelsi- (re inc-tina)   
- [H_ardíDr'¡vé~Aca“e§s¡iíig,; 4.3 29.1 

'\ 
'N 
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NA NA 

2.9 16.7 

   

  

g2  
z   ,  *    Àeàlàgl;pglglgâdêíêilíàfskâààggs =Í _nã_ gâBystayhÍciêr Position ; _j_ 

' É  91ÕÍIE§WÔÍÊÉ)FÉ&; . < 1T* É: a .›- J-parààfdeéibels) (re ZxLQJítPaF  
4.3 29.1. 

  
 

  

  

 

A* 5:3» 3M” 
  

NA NA 

16.5 

 _SoúVncPPressure .-  ›      
t; @Byàtqnder Position 

Ã i=fbnêt=toíêêcittzelsãt» _. 
p -êttetttdetatwattgt  :é ,::.  (LgAp-nl-_decibül-S) (re zxlo-ãl-P 

4.2 28.7 

t-  , o _ NA NA 

tAccessmg« ,- N¡ glpdle. ::à  “  fi 3.2 18.3 

     

 

  
 

à") JU J' 

         
  'Wampnters Category C: _ __ ÍÍ' ~ wa e '. ;gs ,§tá_-Ã;Í$ouFntj.jêPoWÊíí? 3~*<“Ê'='§*Íl“”" “' - ;Sound Pressure Ã** À” '        

À-&Setviçe Leça?, -" t v ;a =: Bystander_ Position  53%; 
p» =“' ~ Sé 

íLgÍ,w,t__;§,Í.Ê'ê1É) (1b=jé1=*1tajd*°é&¡be1s; _ __ _ _u   x1075,Pá)*¡a§:. 
A' .É§Í“jr_fê_,;;ü;t12“twaêtsrt*iter ?a ;gar-L  t$(-L2;,A,§t;_decibels) (re 2' 

4.2 28.9 

NA NA 

3.1 18.2 

;nara 'Drive AcÍ ___M,Bs¡*r"t'  
?Obticátl Driüe'   ;é “A  ,   _wgvgg -xaâàkah 5,.” 

:Accessmgt t ; .  
íldleã .Í ~= -   as 

-› t.) à) J Ir 

 
  Jr) 

“oñuters Category D:  =              É   Sound Pressurlé   ~ 

ÍEWAÉ.›:_bS1-§),(1behlàigêíçgxoe  ã » Bystander Pos_ition""fÊ Ã _; 

“ .g  .à __ §t,.'-=;_tt=~_ ' t;;re;;1pt%z-:§;WatWÍ-$)Í%  E5  ÊÚÉS' êtl-batãgrlecibels) (re 2-x10'5Pa)'='  
fltêííàrd ¡Élritre Aoígeeesiln  4.2 29.o 

m” «é  :b: $ervice;:_.Lev.el›=  t 

E. 

  th) Í 

  NA NA 
w-Açcesstng  ›, 3;¡ v, 

ittate*   ._,;: 3.2 13.4  .àt)') _5 J' 

ptiPlex 7050 MicroK-SW) 
s.    (M) 

“ *omputers Category B: _ 

í” -     É;  ;_§5*,§pu_n§IPowãe:i'R~v_**“ z;?4:%:;:;á~_:_;?  ~*  soundPressure _  _KLWÇAÇL bgls) (15 béhlgjciecipelsínf ^ ”  ?jBystander Position”  
w g à' re_ 10'??5WaÊt_§)Ê“?«°*í  ..  _kiilsáu-.á, decibets) (re'2x10'5:;Pa)_ 

P _,~ "Vit ,. a ,_..=¡- ,na __'( 

  z 5 k      J Â) J' 
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4.4 30.7 j 
NA NA 

3.2 19.0 

    »à “É u "á  . 

eHard “riüã"Acffcz.,g.siíaã .í  s UX u- 'n 

  '“'fí"fí,-êã%uiñd*powe e' “ e 

 
We 'l _  'a 1.' - - ._  @já  

” wíáâêigeisiiãçgel=lo;..degíi_iagis¡ E**  '        §pÍÃihdÊPre$$uÍré ;. M_ 

“Bystafpdçr Eçsigipn z »- 

ühaaáã. àeãíbetÊ) (ré zizx1orsíáâihj<  
4.4 30.5   

ÍACÓGÉSÍJÓA m?  - 

r: 'xe , < , '- e. a ; ,    ;eitiaãâl-:á  "“  h.  NA NA  3.2 18.3 

 'Íamputers Cat 

*NH-  
..  e 

     *“*-“í"“59uríd .Pressuré .  
.g3 w_§§*%337,steñder«P.osit'ión§_§~,  = 

_;.(Lpaaa.'dec'ibe1's) (rie -zxm ;Ra  @Já 

   
  4.4 30.4 

NA NA 

3.2 19.7 

   ;gi 

   
f -pêLSii-I.belájsgígeqube   10fÀ1§i§Wait§sÍ=     A fSogndPressuÁré' .”- à;  

_~?›Ê;B_ystan.der Position' ?MÉÃÍ _W é, 

giLpÁài. ciecíbets) (re 2x10* Pa) “ . a  
g4» w  

ÍHard- DriveÊ/\jêcewssing  4.4 31.0 

'f9ptiíc:al“b_riv;e~i=““ 
Accessiñgüiíag' 

  NA NA  nÍClle 'É    3.1 18.0 

J .JJ .I)',4)f) 

f' 
,J ófÚuters Categ 

:*~~ 
g. . 

ory C: 
'arca N” v"?    

a 

' h :ÍAííSbUEnÊi Poweá» "ix. f 
Aaã-ggçlsjiv e b<=-_l=19, 

"-' .Çre 10-12 wafisr* -* .  . 

   .31  ..   "ghâoundgbressttiré    
_  Byetander Position   üécibeis) (ré=2'x10:§~_l2ja)'à' y   

4.4 30.7  Drhêê .. 

~Aêcesçsinga  @à e 

“à _Hard Diivé Aõfcêíásiñg, 
' ' s › =*.. _ g; 

NA NA 

Êidiê"  '  *Í  3.1 18.6 

J") Ji-) .-2 

*nrnpyterscategwoüry   ísêrviceíeiíâl_ ÍÍ 
. . .  '   ;ía        Poxii”erÍiíã  

Íbeiàiil bel=1QjHÍecjb   
?ti êre-10212eW-at1$li,i=: a*   A 

 à 'às'   'âÊàundfPressúre E À 

í :Bíystglnder Position 
eêlsi e' l - . - :r 

“ A i (LípAm. 'ciejcãibelsi (re 2x1O'-5Pa)'; 

  
ÍÍàrd orweggees Smáêw 

4.3 30.6  Optitál .Drigxííiêi ¡ e 

ÊêAçcesâiñã sã:  f' ;à 
  NA NA 

“IJ .J * 3 i) 2) 
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3.1 17.9 :|  
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_p_ YouTube [httgs:Irwwwqoutube.comiclDmtforgi 
_z Newsletter Sign-Up 1httpnileegurLcomibVxlmzi 

/ÍSQDà/right © 2017 DMTF. Ali rights reserved. fdW 

“Policies (iaboutlgolicies) | Site Map (lsitemag) | Contact Us ilcontacti i Administrative Lociin iluseri 
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- EPEAT Registry 

Product Detail 

Quick Search 

Search by Manufacturer 

Search by Country 

Full Search 

r- Back 

ABOUT EPEAT PARTIC|PANTS RESOURCES 

DELL 0ptiP|ex 5050 SFF 

Company List 

J  

 _ 7;_ _________ _à _ _r, 

Product: 

CAB: 

Country: 

Product Type: 

Ildanmacmrer: 

URL: 

Rating: 

Registration Data: 

Product Status: 

Excenlions: 

Manufacturer Par¡ ir": 

UFC: 

EAN: 

Consumer or Institutional-i: 

Qptions_:______ _ 

i PrizzicrFsiendly I 

DELL üpliPlax 5050 SFF 

Green Electronics Council CAB 

United Status 

Desktops 

Dell. Inc. 

h tmn 

1 f24f20i 7 

Active 

Registration is valid only for producta configured with sn operating system with ENERGY STAR sompliartt 
owar mana ementfaaàures and power supply. Computers withcuts-:nh "calmas ma; nntconfornz tc 4 5. 
NERGY ST R and would nnt ba in ccnformance wllit EPEAT. 

Not Indicated 

i Printer Frlandly 'Nrlh Dmtlstraiêan Detail i 

I Exnaá ta EXCEL I 

I Exfsurtâo EXCEL Vlhth Declaration Detail  
Eat# 

Cnteria Category Summary Optional 
Points 

4.1 Reductlontelimination olenvimnmantally sensitive materiais 515 

4.2 Materials selection DIS 

4.3 Besign farend aflita Sir; 

4.4 Prudurztéongevítyiliie cycle extension 2?: 

4.5 Energy conservation 

4.6 End oflife management 

4.7 Corporate performance 
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,x1 Tata! Optional Points: 18524 

"W d This Product is also registered in: 

Australia 
*X Canada 

China 
rw¡ Fmiand 

France 
Germany ñ India 

Japan b” Mexico 
New Zealand 

#W Poland 

Swçzden 
'É Switzerland 
_x United Kingdom 

*x 
About EPEAT Partícâpants Resources My Account 

I 

Mission Piartners criteria ?viana e Account »W Q 

_,.\ History Manufaculmrs Training Login 
' Expa' asaclng is-:ucs »v1.9.- 

Global Reach Purchasers For Purchasers Elm¡ 

Advisory (Jouncãl PRES For Manufacturers 

/Wonmonlal Beneãts Veràñcaiion 

FAQs Clariñcations and Interpretauons 

"N 
“ EPI-ZA? as a PRE Recycling 

'a' Markat$urvetilance EntilyfMSE) © m” 9'99"' EWWÉF 

.A1 Staff Usr ef company Logan 

'#5 Careers mt ¡mmy E 

*W 

*W 

'N 

rg 

"É 

,x1 

""\ 

rx 
“W 

#1 

^\_ 

"N 

"N 

"N 

*M 

'N 



4. 

ê 

À' -) a f  .m .> 2 212W; 3» 

23,2: 

A nexo 07 

J 
L:: 

.g 

Matriz 
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q (httjHardware Dev Center (httpz//msdnmicrosofLcom/en-US/windows/hardwaref)  Pgvknãni/“Hàrfwighjíijga 

'W 

"N Home (http:l/msdn.microsoftcornlen-USlwindowslhardwarel) 
Exolore f htlos :l/msdn.microsoft.com/en-USlwindowslhardwarelm1269771135ox) 

\Hardware peu centei- [hftp;f/msdn_m[cm5oIt_:om/en-US/wlndows/hardwafen › Windows Compatible Products List (/12n-US/Hardware/LPUProductDetaiIsaspx?ProductlD=B50TB3tOrqan¡zation|D=70) 

"N 

Windows Compatible Products List 

OptiPlex 5050 

By Dell Inc 

"Yompatibãlity details 

Verification report: 1924791 e Certification Report - 11/20/2016 (jen- 

us hardware/Lo oVerificationReportasÊxÍ/sid:1924791) 
1 26318 - Cart¡ ication Report- 1/23/ 016 (jen- 

uã/hardware/LçfgoVerificationRe ort.asgx?sid=192õ31õ) 
1 26323 - Certi Ication Report- 1/23/ 016 (jen- 

uã/hardware/Lo overificationke ort.as5›x?sid=1926323) 
1 26351 ~ Certl Icatlon Report- 1/23/ 016 (len- 

us/hardware/LofgoVerilicationRe ort.as5x?sid=19263ô1) 1926412 - Certi ication Report ~ 1/23/ D16 (jen- 

us/hardware/LÇP oxferífícation Re ortasgxkid =1926412) ca J 1926590 - Cem l ion Report- 1/24/ O16 (jen- X86 

13515235"?ÊÉÊ?HÉÊÍÍÊ›'ÉÍ"ÊÊEÊP:RÊ ?ãffâãfãülag3aôsgol x64 8.1 x54 

uã/hardware/LofgoveríficatioraRe ort.asEx?sid:1926788) 1 26811 - Certi ication Report- 1/27/ 016 Uen~ 

us hardware/LorgoverificationReportasgxkid:1926811) 1 27433 ~ Certi Icatiori Report - 1/30/ 016 (len- 

oã/hardware/Lo oVerífícatioiwRe ort.as5›x?sid=1927433) 27486 - Certi Ication Report- 2/01/ 016 Uen» 

us hardware/Lo oVerifícationRe ort.asEx?sid=19274B6) 
1 27457 - Certi cation Report- 2/01/ 016 t/en- 

uã/hardware/Lo oVeríficatiostReportasExÍ/sid:1927487) 1 27500 - Cart¡ Icatlon Report- 2/01/ 016 Uen- 

us/hardware/LogoverificatioitReporLaspxkid=1927500) 
compatibility status: Windows 7 

Windows 7 x64 

Certified for Microsoft Windows 8.1 Client family, x64 

Certified for Microsoft Windows 10 Client family version 1607. 

x64 

Product types: Desktop  Feature and ACTs: 

J 



SystemCHentAero 

System.CIient.BIuetcothControHenBase 

System.CIíentBluetoothCuntroHenUSB 

SystemCIientBrightnesscontrols 

SyStemCIienLCPU 

systemClientFirewali 

System.CIient.Firmware.UEFLGOP 

Systemílientüraphics 

System_C|ientMediaTranscude 

System.CIientPCCQntainer 

System.CHenLSystemCúnfiguration 

SystemclientsystemImage 

Systemclientsystenn Partition 

System.clientMadeoEncode 

System,CIíentVideoPIayback 

System.CIientWLAN.Basicccnnectivity 

SyStemCIienLWLAN.HangDetectíonAndRecovery 

System.C|ient.WLAN.5upportMACAddressRandomization 

SystemCIíentwLANwiFiDirect 

SystemFundannentalsDebugPort 

SystemFundamentalsDebugPodusB 

Systemfundamentalsfirmware 

Systemfundamentalsfirmwareaüot 

Systemfunclamentalsüraphics 

System.Fundamental&Graphicsbispiay 

SystemFundamentals.GraphicsDispíayfirmware.VBE 

SystemfundamentalsôraphicsbisplayRender 

systemfundamentalsHAL 

SystemfundamentalsJnput 

SystemfundamentalsMarkerFile 

SystemFundamenta|s.Network 

SystemfundamentaIsNX 

Systemfundamenta|s.PowerManagement 

SystemFundarnentaIsPXE 

SystemFundamentalsReliability 

SystemFundamentalssectnriry 

SystenLFundamentalssignedDrivers 

SyStemFUndamentaIsSMBIOS 

System.FundamentalssystemAudio 

SystemfundamentalssystemAudiojrdPartyDriver 

SystemfundamentaISSystemPCIContrUIIer 

System.FundamentalssystemusB 

SystemFundamentaIsIFPM.NonCS 

systenmFundamentalsJPM20 

Systemfundamentalsfru stedPlatformModule 

System.Fundamenta|s.USBBoot 

System.FundamentaIsUSBDevice 

System.FundamentalxwatchüogTimer 

Systemservensase 

SystemServenGrapF-«Ics 

System.Server.GraphEcs.XDDM 

SySIemSerVeLSMBIOS 

SyStemSerVeLSWP 

SystemservenSystemStress 

System.Servenvirtualization 

SyStemSerVELWHEA 

e) 

2  e 

J) 

rNNEÍWOVk sites 

r\(http://msdn.microsoftcom/en- 
US/) 

Windows Dev Center 

Windows Dev Center home 

(hltpst/jdes/.windowscom/en-US) 

Windows Store apps 

(httpJ/msdrLmicrosoftcom/en- 
US/wíndows/appsj) 

Microsoft Edge (httpsz//devwíndowscom/en- 
US/microsoft-edge-íar-devs) 

Hardware Dev Center 

(httpz/¡msdnmicrosoftcom/en- 
U S/wíndows/hardwa ref) 

Other links 

SUPPORT (hltpz/,ImsdnmicroscfLcom/en- 
USfwindtnv5/hardware/gg45-152B) 

Microsoft Coamect 

(httpz//connectmicrosoftcom/J 

OEM (femus/hardware/oem) 



\ 

"W 
© 2015 Microsoft. AI¡ rights reserved. 

"N 

Fermsofum(hitp:fimsdn.mimosDftcom/en-US/\Míndows/hardware/CCEOOSSQ!) | Trademarks(hrlpzffwwwmicrosoftcorn/Iibrary/tuulhar/&OitrademarkS/en-USJYISPX) I PHVJf3'EIÍ-DOÍIÍE'S 

fjhttpzj/vnvw.m¡crosoftcom/info/prívacymspx) | United States ÍEHQÍiSh) 
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1_ _nv _vhvuvv 

,JN (httpzl/wwvmdeii.com/suppoñ/Contents/br/pt/brdhsi ¡category/Contact- 
Information?~ck=mn) 

»W Premier Login (httpszl/signin.deiLoom/premiarlportaI/I 

2 
"Ni“Eáâwàiãrêñiíiüímwaéiriàammaeizsmaâàwaeieiáiasãuhsacsêaórãns°rr° Suporíe 

"É (Fbfiãlñmwñdféaâçyzpbrdiâlqâone (hnp:f/wwmdeII.com/supportlhome/hript/brdhs1) Supone ao produto A É 
U 

,N Comunidade (hIIpJ//ptcommunity.dell.com/?~ck=mn) Ê 
"W 

q - Minha conta (httpsz//wwwdell.com/identity/giobai/in/d60b8d93-fa26-4d4a-955a-ef51baebdei 2? 

' redirectUri=http%3A%2F%2Fwww.dei|.com%2Fsupport%2Fhome%2Fbr%2Fpt%2Fbrd hsi %2Fproduct- 
support%2Fproduct*Vu2Foptiplex-SDSO-desktopairwbr&l=pt) 

“W 
0 que podemos ajudá-Io a encont Pesquisa “i 

“E b” Suporte para OptIPIeX 5050 
(hitpszl/ecommdel[com/deIistore/baskeraspx? 

Alterar produto (lsupport/home/hr/pt/brdhs1/PruductselectorfModalPs? 

app=modalacancelurl=htip9a3A9a2F9b2Fwivw.deII.comia?FsupportãszFhomeãezFbrmFpiâslFbrdhsi%2Fprodum-supportvnzFproduciãazFoptiplgtãgfg- _ _ desktoparaturnUrI=http%3A%2F%2Fwww.delLcom%2Fsupport%2Fhome%2Fbr%2Fpt%2Fbrdhs19e2FprUduct- c' r 'Pt345'd“33=°5'b'dh57) 
k supportãcouniryürñlang=pt8icustSe1=brdhs1&cDntex1S1yIe:TagândProductRvpsConIext)  iagnóstícos 

_. support/home/brfpt/brdhsi !product-support/producuoptipiex-SOSO-desktop) 

Tópicos e artigos de suporte 

(lsupport/homefbr/pt/brdhsi/product-support/product/optipIex-SDSG-desktop) 

Drivers e downloads 

(fsupport/home/br/Ptlbrdhsi lproduct-supportiproduct/optiplex-SOSil-desktop) 

Manuais 

(lsuppori/home/brlpt/brdhsi/product-support/product/optipIex-SDSO-desktop) 

Garantia 

(lsupportIhome/br/ptlbrdhsi (product-support/product/optiplex-SOSO-desktop) ¡ 

Configuração do sistema 

(lsupport/home/br/pt/brdhs1lproduct-supporl/product/Opíiplex-SDSD-desktop) 

' Peças e acessórios 

(Isupport/home/br/pt/brdhsi /product-suppori/produci/optíplex-SDSO-desktop) 

“Otimize seu sistema com drivers e atualizações. H 

PN; Quero orientação Encontrar sozinho 

Detecta automaticamente atualizações de driver para o seu sistema. 
'W a 
”\ _.__....._,_  _- ...____. -ZÉ. 
@Ajuda e Tutoriais de driver (httpzlfwww.deli.com/support/contents/artícle/Product-Support/SeIf-support-Knowiedgebase/software-and-downioa::is/Download- 

ácenter/drivers-ancI-duwnioads/drivers-help) 
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j. 

..J 

Pro-glmna de pazceri1(hnpgliwww.deFl.nom/contentlpuhlic/xdbredirect.a5px?!inlcglobalznavzpanners) 

'Tecãacenter (lunar/ipicommunity.deIl.com/techcenlerldefaultaspx) 

Sobre a Dei¡ -F 

ênformações da empresa (http:f/www.deII.com/learn/ahout-dellíisworp) 

Responsabilidade sç-cial corporativa (httpz/Jwvirwdell.comllearn/críiscorp) 

Compromisso com c¡ clienáe (httpJ/'wwwdeII.cum/lisarn/customer-engagement?s=corp) 

Ceira-Eras profissionais (httpzlfwww.dell.comfleam/careersílsworp) 

Ncíicías; (http:ifwwwdell.com¡Iearn/about-deIl-newsmom?s=ccrp) 

Deli 'Technnioçjíiis (m:pwwwwdeIltechnologieacom/pt-brlíndexhtm) 

Informações Legais + Comunidade 'l' 
Âizüficíds e e-mails (httpz/!wwiwadeli,com¡iearn/pclicies-ads-and-emaiisí-'s=corp) 

Duciaração de Príva: idade (htlpz//wwwdell,c0m/Iearn/policies-privacyí-'s=corp) 

Informações Legais 1 Reguiararias (htIpJ/wwwmieli_comflearnltermsíis=corpj 

Turnos e fxirsdições (hnpz//wwvitdelLcom/iearn/terms-of-salensmorp) 

Folííics¡ de Arreperzd mento, w voc» cs ue solução (hup:r/wwwneu.com/Iearn/policies-returns?s=ccrp) 

?armas e Condições (h11pzl/wvwvmdellcom/Iearn/terms-of-salekpcorp) 

Deciazacân de Pnuacittnde (httptí/www_deII.corn[learn/poIicies-privacy?s=corp) 
Anúncios e e-naaiis (http:ífwwwdeII.comiIearm'pollcies-ads-and-emailskzcorp) 
Informações Legais e Regulatórías (httpzl/www.dellnom/Iearn/termsíis=corp) 

,Poiftãcas (httpzfiwww.del1.com¡learnfpolicies?s=corp) 
cumprimenta dos REQUISÍÍOS Regulatório:: [http:f¡www.de1I.cum,›'Iearn/regulatoryrcompliancek =corp) 

Reciclancun Dell (httpzilwwwdell.cam/tearn/de!T-environment-recycling?s=cnrp) 
Faia Cnnoscc (hnpr/Iwww.delI.com¡suppnrt/Contentsibr/pubrdhü ,fcategoryIContaci-In1orma1ion?~ck=mn) 

ranma do sua (http:I/wwwdellcombr/siternap] 
Fale Conosco 

Ccanunadade (hupz//Ptcommunilynell.Comü 

Leia Nnsso Blog (hltpsz/íblugkdellxromf) 

Fóruns do Suporte (httpzl/pt.communaty.dell.comlsupport-forumshjefault.aspx) 

Eventos (hitptl/eventsdell.com.u'?lang=pt) 

Fa|e cenas' 
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Anexo O9 

IBAMA-  

Certificadode 
Re ularidade 

Mulriz Escrüórios 
R¡ (1 PÀIBHrItJ CÍHIHJ 16¡ - 5° und( lr - Uwifln 

Belo Horíonfe/MG - +55 3T 3524-3450 ' ULHIJLTILI¡ g 

.Êitja HP lu¡ (-'¡r(› - Rluadíu - ("›r1i:"1¡¡in1 - 91-¡ Hz: 
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Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasilairo do Melo Ambiente a dos Recursos Naturais Renováveis 

_ CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 
CONSULTA PUBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 

Registro n.“: 2121?10 Data da consulta: 27ID4I2U17 CR emitido em: 1810412017 u CR válido até: 18f9-77ÉÕ17 

Dados básicqgj 

cum: l72.331.1a9r09os-25 1 

Razão social: !DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA _ J 

Nome fantasia'. DELL w 

Data de abertura: 22iQníã-liâõãgn _W www u .__ _Míq      
“Efflíííiííl- ' " '” 

Logradouro: ÊNENIDA DA EMANCIPAÇÀO, 5000 l Complemento:    -í w  -    
N.°: E000 A I Municipio:  - V V' u 

Bairro: EÍJARQUE DOS PlNHEIROS ] UF: [SF 
cap; 531534551 _ _ 

Cadastro Técnico Federal da Atividades Potoncialmente Poluidoras a Utilizadoras da Recursos Ambientais - CTFIAPP 

Categoria Detalhe 
5 - Indústria de material Elétrico, Eletronico e Comunicações 2 - fabricação de material elétrico, eletrônico e ettuiaameníos Datítelecomünicação e informáhca. 

_21 - Outros serviços 1 ~ reparação de aparelhos de refrigeração 

Conforme dados disponíveis na presenta data, a pessoa ¡urldica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais a de prestaçã 
de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do ibama, por melo do CTFIAPP. 

O certlncado de reularidado emitido pelo CTFIAPP não oesobriga a pessoa inscrita de obter licenças. autorizações, permissões_ concessõns, alvarás e demai 
documentos exigíveis por instituições federais. estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de suas atividades. 

O Certiñcado rie Regularidade do CTFIAPP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e taunlsticos. 

Í Fechar; 

 



i 

J 

\ 

a 

1 

J) 

J 

Matriz Escritórios 
?LU,íkHJHI1(_)CÍi¡1ÍIL1 Iól - 6° curtiu¡ - |,Ir1ir'1r_› ?in r"r-'- \ur @Hdr - ÊIHHHiC: ° Êüiünirl U ?H JÍH 

Beio Horizonte/MG - +55 31 3524-3450  



t) J j) J 

J e e 

\ 

Information Techno 

Anexo O1 

Dell PowerEdge 
R630 Technical- 

 Guide  

Matriz Escritórios 
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:Star cm mm wubm..wm.on m_ 3 co_m..w> _ .uam :USE 

.cmvEnrñz. &Ucum Ucm vatsaca m_ .uE sua É CDEEFEMQ custa, mr: 505.2. não.. psmzxaouxmá_ É umããõa . . .. . r  . . . 

_m5 ucoawn VÍO» mí» É «É Êm É cozsmcmb .õ câuunmotumm .nmãnwm. 55h.: Ê. _um_ :me 05m EESQOUQ . .. . . fÍf. x33. . . . 

magna. É . 

..twrâo É mwEmc num 5:5: @E c_ «$235 bmywtao._a 

MÇÊnJUmMÚ :me .üusvoa .EE. ..o mUEmC _Em ?MEE m5 @E563 ma; :à ma: ..maya 8 53. 9 ucwEzuou . sã., ..saum  
m:: c_ nã: mn_ ..EE wmE? mnmz vc... »xhmãunnb 550 .UE _mau ..à E UUUCN>U< ..o Éhmíuuanu ?m 

._J.:..._.: Éawgmpznãou Uta 5.10:; .rca. .GSE. .magnum ümzcD m5 m_ _am _ _Mann Uãwugmu_ 9309892 

_Em 502k .im. .mwcÉaou :E5 ?a 35m cmg:: u:: c_ .uc _õaoz _o wvtmíhwümb uwaummw. Em umjm 

_uam :u›o2 .moãcsou 55o .oxucm 258m UBE: m5 cw :Quñhúahnu coach:: _o mx..mãmumku »o mfmEwvmz 

üwhgwõwk ..MEME Em _PLDQEI UEM .._U._O._Qxm $2.53_ Koêuxu .$50.25 ;UÊMM m›>o_uc_a› .MÊOUCQS .tOmOhUFà 

mmEcsou ..N50 uam .má Êu :_ :o__.m._oa._ou _BE »o mãmEwUmb vEwüõm. Em comx vã EE_ .uc. _zum _o 

mfmpzaum: Em mzmmavmum _uam uuiv. .ummcmãcwao .samêuâoa .uôcdmauw _umuwhwãua .cmo. .nua u.: .zoo 

 

 

É: 

Êm ..o mwzcmtmà nwzacc_ »o mmEaxw 305:... Ucm m_ um m_ nuuSEa ucuucou É... .E935 &uavokw .Em 9 mono: 

..agtsh 502:..., momcmxu 9.2.: o.. Em: or: mwEwmm: ...um .aco mwmoahaa _mcozmE._oÉ_ .o. m_ .cmcçauou mf# 

145-; 



.uuÍu .ão w . 

...Lam ucm.w>tv-oa õ.. .mama ..ohcou Du.. 

39.o .Amp ü>íü.m .o. .mama .ozzou mu.. 

   .Emi .mcõuc. mamnru ...mp .ma aÊnLqm 

1     .......,w.> ..uma 

    _ ...vhímm lt?) ...,:..__> ?Lñíu 

...Nan .aUrEB Em? Mao... 25...... _amu_ @Zhñíím 

..mnmn 305.» Em..., ago... mnmmzu ..me o>.._u-o._ 

...James 3o....? 2.65 ..got müwuzu .En. G>_..U.@ 

 

 

 

 

 mmuãomm_ .mconõvq 

.MCÚÊEUEWU ...EMU 20m_ 

uma... b_ n22...? ..mx 
mmnoE own.: Uutonajm 

 .... .. ...mcozwucüwam ...naum .wãoa 

  «são» mñmmcu 

mcowmõno ÊmzTnTwza BCN mco.o..mco 

....._wm.._n._w.cm ncm maw._axu muân.. õ., comtmaEou Enzo... 

m.. memo ncm m: 55:.. .MSDÉCOU 29.02... sua.. mwqio_ 

 toma.: rozmwzmat..., 

......... ...aqua Em?? mczãono  ...Ew.m›m._m_ .um. vwtoaaam 
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cozmEnEou m .õ üiccu wcouaõm ucwEmmmcmE »Emüã mmmcmãcuao .mmõmcou _cmEmmmcmE _Em 
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mmmcmãcwao .mõium umuuhmãoa _En_ _o_ bsmcomucâ ucmãmmmcmE wümumc: _atum mEÊcwmm 
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x. cuzfzmccou uuoEmz 3 Emçm m.: Sachê 

x, :onxu boêmsc_ x. Buu:: _m::_> 
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x ?uma B cozüoamzou !ousou _m:u.r> uutmuvucu ucm mnEnxu mudam: ..E :cmtnaEcu 0.33M_ .na 2mm... 
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20:5: ..usou Ewan 3 905mm ou 
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.uCmÉCnÉBCw vce? m c_ muuw: cozmzmmyc_ mag:: m5 _uma x. aaxumm :onmsmzccu .mama 
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.muuaunzzu :oumãoím ..oucwu Eau ucm mmunêa 
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1 -400 2 
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ln F 50H50  Rated ou 495 otage current #J 

Note: All measurements were taken with input voltage 211230 V nominal and 60 Hz. Enpul AC Current Wavetonn (ITHD = 3.91%. 50% Load) 

!RMS PF tmn M) Load Fractlon Input External DC Terminal VoItageWN Dc Load Current (A) ompm 
A M) of Load Watts Fan (W)' 122v 12Vsb “Falls Efíiciontzv "A 

0.28 0.91 7.68 10% Low 7 59 0.53 12231336 11.94¡'U.2B 4": 83.72% 

0.49 0.96 5.80 2094-¡ Light , 108 0.53 12231158 12.ü1fU.56 9:": 92.36% 

1.16 0.99 3.91 50% Typical É 263 0.53 1221/1897 1211.41 245 94.4922. 
2.31 1.00 2.55 100% Full Í 530 0.79 1219/3188 11.9?r'2.81 49c- 93.47”/n 

' Fan power is nol included in the afticiency catculations 

"um and output Pow” Efticiency of the Power Supply 
sou 100% z 
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50o 9M ' ' "' " * 

_É_ 40o ¡npugwatm H 80% ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ° ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' * ' ' ' ' * " 
N E: à ›. 79% 'm7 “7 7 ' “ _' ' ' 
a 300 â 

ê  60% zoo w 

50% 

Output Walls 
100 40% Êéí_ 

í :v-»Etñoiency ?S 

0 r 3o ' = 

20% 50% 10°** 0% 25% 50% 75% 100% 1252. 

Loading Vá m' Rated output P°w°d Loading Wu of Rated Output Power) 

  These tests were conducted by a third party independent testing firm on 
ñfu: . __ behalf of the 80 PLUSQ Program. 80 PLUS is a Certification program to  I  I  m S promote highly-efficient power SUDDÍÍBS (greater than 80% efficiency in the 

< - active mode) in technology applications. httpJfvvwwñDphJz-Lorgl Fil-ug” 
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.mDSNU 859mm mr: »e EEE ?Eu m5 mmzuwnw .ovos. 

:enganam :cão 
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nei ou Em: EE _bm .É q.? c_ 356mm (him ..câmara kun. .no33 352mm m5 É ma? mSEu m5 5mm 

.no25 _monge mm :uam mooàmú mÉmE 
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.Umñmcm Êmâm m_ teaním mea ...aos a3_ 5 .DIG _ou_ 

.toaaâ woã .cu E2 9. “EO 9 e. uam .temiam moi mñmcm ou 

a5... B pac a.: «om .mãe ...É c_ »actuam «Fdm BuuBEm _an_ .mai. buscam m.: E ma.: ?Eu m.: 2mm 

:orgão d 

_ :um 
Ifõn_ 

u_ Bon_ u ton_ 

corno 

M? 
m 

.amei _S23 mm :uam mmoãmu müuE 

uãniuEu. B.. uocnunr _ .gar u...? ,o..v._u En: É_ no _Êumamu _SD of.. nunñouu Ênñmuu 

 

.con FEM ue. B. uÉuSum ?Eu É ma: m5. umcüanm uma» mZhü 

.muSmõ 359mm ms: ...o _nuca_ mão m5 mmEucaw .ovos. 

cozatomoo :oÊO 

_Erg mãâm n_ :aaa moi _cuca aaa a _uxq an_ 

.recuam M05 to E3 2. uIO 9 e. ..um .Banana MDE @Emcm E 

9.3( o.. _UHE nã» Hum .mUDE (F4. c_ musica 4.56 uonvoaãm .Ôu. .mesma 352mm m5 .õ an:: 63.6 m5 aum 

.agua _wanna mm :uam wwoãmu mam:: 

mzsõsm_ ..E Bcnmu:: m_ :m: 25. ,waü Em: u.: .õ 2h38 _SB m.: “fumam, àtnamo 

.com 5km m5 S Etapa ma... .É wnã m5 mwgumnm E... 9.5 

433mb @$360 @E .õ _much mÊn mr: 353mm .ovos. 

:QEÊND :cano 

.Essa msmãm m_ :Sam woa _mtos_ .E42 .õ .O14 ..ou 

.tonta mam_ to E3 e _to 9 u. ã ...sua mea n32» S 

aê B na". E. É .n85 4.5. c_ 35:3 «Em ..cruzam É .83. EÊÊ m5 a RE 9% 2. msm 

.mmÊU _anão mm :uam mmoãmu mÉuE 

mEEáEE .ê vação:: m_ uma mÉ. .v2.5 Em; nã B .camas. _EB m5 “atacam ..tucano 

.con «Gm m6 2 Bauman !eu B os.: m5 mmcüonm nã... ?to 

.S33 35mm: m.: _E _much 2,5 m5 328mm sua: 

cozatommo :atuo 

.$595 mãâm m_ touunn woñ .82. 03x õ .O14 É 

.recua mQm to E3 B. Êo E u_ 5m .recuam moã uñnca 9 

n54 9 .got m:: Em .muoE «Ea :_ mmcrumn <._.<m ÉÊEM .ou. .mesmo _umõâmn ma_ É waà ?tu má 5mm 

..wmkü _R350 mm :uam mmoãmu sum.: 

mñmãuãm.. .e Karma:: m_ Em: m_:._. .não Em... 05 »a Êumamu _BB m5 mwEumam .Fõaamü 

.tou <._.<m. !t o.. 369mm mai. .õ mQà m5 mmEDmnm uni... ?to 

.wuàmu uouwww». me: ..o _mUOE 93.6 m5 mucüwnm .mtos. 

..ganga ..cão 

...apura &mâm m_ :O83 mea .auge @É õ "uma É 

.Kanaan moñ to E3 9 ...E0 E u_ “um .Canaã mQm mñmcu u. 

sua( 9 .Eur. nz. “mm .ovos 4...( _.__ 32.2.... <._.<m ..Sumiu .ou. .ousou _uwuumím m5 _o waã @sua m5 2mm 

Goa ?Eu M95. íÉw canoagem E» .ocmEEoo @E mmñmmü ..e mmhmcm 

.woUoE _vid_ ...Em «É ..É 2:0 

mãmoãnm m_ ..são mf» HMOn_ Sã_ 32.6 Swim., acusam_ m..." 9 UcmEEcu gua.. mNuEu_ ?a3 ?Em 

433% E 

.ora. 9 É u, :não »É .manos nã». .o ..uzq .42. _to o.. uma S 2 :não «Em Banana» o.: moram 

coracowmc 

W, 

Otan. 
Otan_ 

m fun_ .q. ton_ 

»gama 25s 

..a3 

»nani _atacam 

Scam Euvseu 

:não 



mm 

fx 
x!! 

.acusaram _ . 
. . ..sata .E Êaãm n_ qm mm: Baum o.” mm: um 993a ...n33 8.a... 55 233.... 3o.» .. 

s¡ me.: ...a E... ..ã a c. 85%.¡ u_ ..cama .z 5.a 2.: .N52 É _on mu... @sua es.: mamão É.. .. ...ao São u... ...meu .caem om mm: ...s ...amb .o »mamã acusam ...m ma: 

...DE 3:53.. m5 c. SEEC_ ..não !Un _o cozmoãtn m5 mõhcou :oümünvñ w «Em Coüarümwü E0510 

:oüatnüuo 39m _mzo._o... um umsmüxo 0.5 2:23 :no.3 303mm vauEuoÉ_ 9.... 

@É 393m0 EEF:: 

.qxvx .c .mu. uapsn m. 5..... mx m .o. &Êsmccco B... 

 

.vxwzwxvx .o .wxwx .nota ::mwmu m_ 5.» m? m .E :ozüamccoo mz... 

..obcoo .E w_nm__m>m 

Em Emãã 59._ z. pcwmmñ Em E5 22m ...EO 49m UmEuwam m5 »o cozwazatn. m5 _Eucou E ao... mwãmcm :ozmnãtm uoñ 

.monica vouEunÉ_ «Eu ...amam wOE E895 m5 ...o .e 

.E55. Em 29...... _uma Em ..zoa ...são m... .53 .E235 

m_ É¡ m5 u.. .aÊSm 53m? c_ Emma mmmamo .a ãzm 95.930 v5 BC_ 9.83 Ecmêa 98 _Emzntwn_ .moi :sam .Êu _c ::m5 ...EE nãmw m m5 :O .n 

3.5.... m5 ..Ea ...ã no58... S É... ...gm ..gm E583 e... .._ no.3... n98 ...um .o ..oumsmccã e...? .c. ...a ...sua 5o.. E5. 

m... wõbcoo 22mm. .cwEmzmmü _ea ask .Empmã .ax. ...a 32m wõn_ Magma. m5 $535 õ mmzmcu 2.95335_ 51W ...a5 9.a .menos :na: 8 Eneas a5 ..E 22s _mu_ ..uma ...g E23 uma. B »Sana Eneas mctEuao 5o... _= "E02  

.gãmu E unãncw mu w vêem o: mauwm ...mamã u E 

9 «um m_ cotas m_.._._. ..CoEmE .õ Bcaoãm mmñ. uma.: _E5 mmoSmU 20a_ ..e :Eua a5 mmñmnu .o wwñmcm. 3.a.: 305m3. _wmmmmwã Q5223_ m5 mma ...g ..mtu ZQEÉE_ Nu_ mami .m 

 

,EEE m5. CD uuwtw Êm mà; ê wwou EB m5 _ngamwwu m5. .E203 ..ã ruim.. ..O .C0 Cuz... .r 

333a 3 «mm m_ :são m5 cm...? ..wrEH m5 35.5.... EEEF» mczEmao m5 .vuñacu 9 .um m_ :año m5 .EEF 

_ .. ...É .Emamam 9.5.39 ...as ..o 393m.. m5 c_ mu¡ ..mhz moucuam.: m5 9.9.38_ 39m Emñã 5o._ e. $3.22... m0 _ouvem 9:39:95 m5 Ethan_ .Comba 3032._ E592... m5 3m..., o... 

m_ ..são 2..... ..$0.56 907mm. Sãgmês ox. .com 29.5 .o ceãamucoo moñ »E 3.53... .a «mamã _E05 >o..«.w 

.vazia ou uma m_ ?Ema .$3.23 0035 vantagem m5 t :mam ..mama .recta m5 mm tam: 

. ...Êuããã m. .m..EE8 Bu..., Euumneu m5 ..m5 .Guímc. m. Emo 359m ...uma c.. _m_ E.: Ema¡ .EÉES 

~ , .m5 ..__ Ê_.nmn.mu 5a.... ...ao m5 u. .$9.80 amu..., EunBEm m5 ... .nau ...,563 m m. :cão .u=EEau Sus vovvoaEm . 9...... 

. .. ..asma 

0035 333.5. t 33...... 225o É... :$22.00 8o... 503.35 m5 É 95m 59:3 m5 mam_ m5 E 95m E26 «com mm: m5 _Em ..marina a3. UEEuwÉ_ 

3:03:00 ..m__a.._=..ou amu... m... mcüa.3_ mmnsmu nuuEmwwc_ ..m .o 355mm m5 @amazon _ucm 3o.... .S ...mmhü »notam .umvEmBz. m5 um... :no ao... 

...saga E 332w a .m. m_ .são u.: ..são .$3.53 8B.. Eugen m... 55...... a 352m ..aos ?museu 395o gemas. 

.P559. DE# Cana QNÊÉDW UEM ÊNBULNL @Lu 5.3.1.0 259.5. .CQunD  m5 mgnmun L0 mmñmcm_ üigm   

.Emma. m5 .o manga... pcmcõmEmE 0.2 m5 mai: .E ...cano no.2 .Em 

_.92 novUmnEm m5 2292.00 .covas ::no ñoãwz 35.35. m5 ..EE ozmsbxm àmÊÊ m. :não N92 

É... 5.2 333.5 9.... .mamã ..uma Êzmama ..E252 9m.. .E 9.... ..m5 Éêmã E 292.95 ...S Em 
»corno no.2 Em _.92 vantagem PF ..m__o._..cou ucwEmmmcmE vmbumnEo 0.... .E mmwoom vtüãúmr_ E55 Ê magna E ...um EE 0.2 a5 ...E985 E .um u_ .mzuano no.2 _uam 5.2 8.93.5. m5 B2B... ..c @amam 

 

.moêu _nocao um :uam $033 n69: 

... !no ...eãuz Keane:: 2.3559 .o. .$5.85. m. 2mm mg... ..zen Em.. .E .a 5.938 .22 m... nmzuuaw ...nano 

nã.. ao.. ou .Bu Eus# .a mas.? ...ã .E ...anna ao.: ...a 5.2 33.55 2.... ..P62 É 5.2  ...ã «Em E. s ..somam 9.... .a a.. m... «atacam 2595 

r vao .mesmo 53a... m... ..o .unas @eu o... &soâm _ovos_ 

.Emo E55.. 3.593... m5 553a .o mmñmcu Eneas: 308m3... :amarga ...não 

. ..u__D.«:o0 

_ãmmu .E 232m S www m_ :São ..E ..m__o.u:u0 DEN. UEEmQC. m5 mmñmwã. .o 332m_ DE». E363... _twñmcm 9.6.5.» n_ :caíam wQm _mUoE 0.4.1 .õ _D14 .ou. 

525mb R_ 333m_ o.. Em m_ ...naun ME. .toa mm: .mchmac. m5 3.235 ...u mmñãm ton_ mma _mEuE_ ...Bangu mem to EE o. UID 2 u_ .um .temiam ma... mñmco B 

ai... B um... a... .mm .mãe 4...... c_ mação... ..Fã vantagem .ou. .S32. E528 .E. ..o RE 2..... u... 3mm . _. tan_ 

.mEzuwou 0419 3 woooun 305mm. um¡ 

..E te.. Easmmmcws mm: a5 33MB t0 Ena_ _a vã ...o Eua_ ..eum ...no mcuuuüw _P52 E .Éh .muzho 8 soam mansa. nua.: 

. . .uwñmmü Em atoa EDNDOEE ..Q 35.59.: m. uma. 5..... dão Em.. a5 »a Éumamu .95 m.: 358% 3.0.3.3 m5 t «.53 S: uu mago.: _Em _uaonxewv_ mw: m5 .mmgnrcau m. mmwuoã .com m5 5:4. 32.0# mcawruac .toa «Em m5 8 E595 ...SVU «o 3a m5 «mguonw nã... 0:20 
:não c_ 389.. .a3 mes,... 22H... 33s .Em Émâwx mu: m.: _mta mm: ..m $596 t0 as.. ...tum mu: 

.E. m:.«um_mm _wtoa mm: En.: m5 $535 :O 88m ...uam 3:0 932mm .atoa mw: m5 mwñmuv ..n mmñmcm_ 29333_ .uma ...orgão ...ODQO 

cochtowoc :o..EO coragem .são 

 



8 

mnumm Emumam n um 

_mamã E526_ E: wow na... hum zmugumãc... mu. @Em .m 

.Emwgw ..:c› turu.? ..o ...õ 6.5... .p 

_mamã mãà..a. m5 Êatma .comõm musxwm Ítnzn_ Emwnam m5 Em..., n: 

EcÊmm. sean. EBBGÊÊÊ 

 

3:.. 33mm 

..cgumncãc .miau mm ...uam 325m wÉmEBtwa ..C906 363m mñmco 9 :amam 325mm !toi 539m o... uma :mu ao.; 

ameaçam sua,... E226 

 

.ãmãu .E Enem_ unem 

B _em H ...cano mf... _Sumo_ m_ E293 9.525 ê Em...? ...ouuguã mõmcoo MDE ma: mâammb ..o minmcm_ .etc. 60502501 

mai... 

...ñEmu .É cum &Íooa .H5 S _Em m_ Conan mf... _mms_ _MEEÉH mõmcoo SoEw. m5 9% _msctuh w380i 

...asma à S um S e. Ê u. ...são m:: 

..ummcañ mn_ S: uma.: ma.? m5 Em _ma_ &Ewüa mc.. t. 25 uma... m. Em. naun mumâmw mí.. ..swzâzoãn 
m5.. uam: m5 8.8.98 E BnEwtm moñ E... ._._c:uw.__um._ Bencao õ.. 9m_ ...E »Enga m5 @usam 93_ ..Em EEE_ 

._. 00.200 

_atom ..o acima #DÊ v5. 2. 9:53 «Ea tê @não É... ...mE FEE.. usava moñ m5 55...... En.: 

35:3 ....83 mea u... acaso.. .uên. c_ ?São 3 zEmucâuuc_ ..E ?Em x:: _atom , 

@Fr Uga_ :.. v9.6» ?DE X35_ _atum m5 mocaw wgm m5 .W502 ..caíam m5 mEz ?gw _wbOZ x.. 

.W033 ..atua m5 vam. camvuwãuw. 9.99.50 ..ow EEE¡ En.. @Eua @na !amazon ...Ow 

.E :Ensinou @Basco um: 0P .com. 25 _Q0513 ê tem... o.. :me N 325o .atum 2:0 ..mwoz E 

...não m_r_« msm... _É 833 numca,... ...ug-ua 

$55.01 m5 _O .W 33mm_ _atum .w 003mm_ .atom 9 _OHODCCOO _wtmw _atuam Uru. mumücmmm Du à 3.93M_ _atom E55 

._. 8.3: ...Em S acima 

::Sun m5 uu actuam x35. _atom m5 E?? mas?? ao: ams.. 32.5 naus» mOE m5 ....23 E2.. 

mmcêum ::Eau mQm m.: mcamq.. _aqua_ c_ uâcâu 2. ...EbEâuvc. ..E msgs x:: _mron 

2:. .Q4195 _v2.5 955m xa... _atum m5 «UEG M05 m5 .Ecos E33» 9.... !ctg _Ebz E .au_›m_u _atoa 05 _Em :o_aum..__u2 93:3 .na »units ton_ @Eau m5 Eamucae ...Om .E zozuwavw.. 28:8 25 o.. .E33. Som. :S .go _atom m5 ê u 8.2x_ ..uam ...E E: E... .É _uBz É 
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Intel® Xeon® 
Processor E5-2609 

Matriz 
Rum rÃÊíít-!IIIJ 'ÍÍIHTIU Iól r 5° (Juni: n r LI¡ Iiüu 

Belo Hrizonie/MG ~ 4-5531 3524-3450 

?in r :(›= 'ul Hit¡ - 

- Uz;ení,›":níif; 

31:13.11:: - FÂNÃEII Iiu v ?M iii: 



J 

TSM Cache, 1.90 GHz  
Specãfãcations 

n¡ Export specifications 

»Rssentíals 

d MM mxmwmaruannmamnm. .: .._..._,.=.= . _.= , m . 4›.-- c _.. . , .m. ,  7%,; 

Product Collection 

"N Code Name 

W 
"W 

z¡ Processor Number 

Vfjcal Segment 

A' Status 

Launch Date 

»Px Lithography 

'ñ Recommended Customer Price 

WN.- ._.__.__._ _ ._ _. ..  
;ãerformance 
q #of Cores 

_q #ofThreads 

f¡ Processor Base Frequency 

,_\  , .. . _. .mu, , . _. r ._..-. 

*x Bus Speed 

f” #ofoPl Links 

qnn__.._....._.....v. v¡ nun em *vwvvtwr ›'VW" r u ...- _.__._ 

'w “ÍP  M _e __ ___  
d VID voltage Range 

;upplemental Information 
W 

"JW Embedded Options Available 

Conflict Free     -.. .  _  
r¡ Datasheet 

lntel® Xe0n® 'Processor E5-2609 v3 

Inteã” Xeon' Processor E5 v3 Family 

Products formerly Haswell 

Server 

E5-2609V3 

Launched 

Q3"I4 

22 nm 

$306.00 

1.90 GHz 

15 MB SmartCache 

6.4 GT/s QPI 



Product Brief 

Additional Information URL  Specítications 

Max Memory Size (dependent on memory type) 

*X Memory Types 

ñ Max# 

q”, 
"N 

Ú Physical Address Extensions 

of Memory Channels  
Max Memory Bandwídth 

ECC Memory Supported *é 

âraphics Specifications 
,No ,___W,M .   ---H  MIW%MW , 

Processor Graphics * 

rãxpñsíon Options 
ñomwmwmuguw . a¡ 4 u,..- _. ..-. ., \Ai'4 - ..n na _ 

o Síalêbúiiy. .' o  vn u» 

*W PCI Express Revision 

PCI Express Configurations * f¡ _ WWW % _   vn"¡vvj¡«'  uu¡- .- vn 

q Max # of PCI Express Lanes 

“ackage Specifícations  W^"^^M'N-IMA...N. _ M) 4_ 

»x Sockets Supported 

Max CPU Configuration 
*N 
,AN TcAse 

Â @Kage Size 

Low Haiogen Options Available 

Advanced Technologies 

Intel” Turbo Boost Technology *F 

Intel** vPro*” Technology i 

Intel” Hyper-Threading Technology t 

Intel” Virtiualization Technology (VT-xP 

intel° VT-x with Extended Page Tables (EPT) * 

intel” TSX-Ni 

Intel” Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) 1 

None 

25 

3.0 

x4, x8, x16 

40 

FCLTGAZOH-B 

2 

70.9°C 

525mm x 45mm 

See MDDS 

No 

Yes 

NO 

Yes 



,z 

"É 
d.. __  . c,    .. _mw_ g5¡ ___.._ , yyyq v , _ c_ .......................... __ 

Intel” 64 t 

m, Instruction Set 

d lnstruction Set Extensions 

;xx _.__,,,m.,wm, .s, . .awwwmmmmwgmm ..    _  ,  _ .,_,_ WMM_ _..., ._ _, . ._ .   .. .  x4;í V, cá# em... 

Idle States yes 

"N Enhanced Intel Speedstep” Technology yes 

Intel Demand Based Switching yes 

o¡ Thermal Monitoring Technologies yes 

n” Intel” Flex Memory Access No 

,WS me w» ~ *- w-à' ~ n-wmm «mw» -›-- »m ›--« a «~-- -  w -_--. --e---uwmm num-mn.  .. . . ,. . .m, _ .. .m _ 
Intel* Identity Protection Technology f No 

»witelt Data Protectionmifechmnology 

   

intel” AES New Instructions Yes 

ñ 5- _are Key yes 

_ntelf Platform Protection Technology 
»a 

OS Guard Yes 

h Trusted Execution Technology 4° Yes 

t ..._.- .  IV a WM.  _W , 44Awmu~v nun/uu YVVNV . w . o  ANIMA» uu 

f¡ Execute Disable Bit f Yes 

,x Compatible Products 

"N. Bench marks 
*N 

' Ordering and Compliance 
»sx 

.q *x 
*a 
"W All information provided is subject to change at any time, without notice. Intel may make changes to manufacturin life c cle, E. Y 

_á specifications, and product clescriptions at any time, without notice. The information herein is provided "as-is" and Intel does not 
make any representations or warranties whatsoever regarding accuracy of the information. nor on the product features, availability, 

"N functionality, or compatibilâty of the products listed. Please contact system vender for more information on specific products or 

systems, *N 
,N Intel classifications are for informational purposes only and consist of Export Control classification Numbers (ECCN) and Harmonized 

Tariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of tnteã classifications are without recourse to Intel and shall not be construed as a 

”“\ representation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importar and/or exporter is responsibíe for 
determining the correct classification of your transaction. *x 

_a Refer to Datasheet for formal definitions of product properties and features. 

*X "Announced" SKUs are not yet avaiiable. Please refer to the Launch Date for market gvailabiiity. 

"W Some products can support AES New Instructions with a Processor Configuration update, En particular, i7-2630QM¡i7-2635QM, i7- 
,W 2670QM/i7-2675QM, ¡5-2430M/i5-2435M. i5-2410M/i5-2415M. Please contact OEM for the BIOS that includes the lares J. «e  

configuration update.  '  ,c _. o 

*N 

”\ 
.J 
J 
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"W memory, BIOS, drivers, virtual machine monitor-«VMr-i, platform software, and/or operating system) for feature compatibilâ :g 

a¡ Functionality, performance, and other benefits of this feature may vary depending on system configuration. “ 

"Conflict free" and “conflict-free" means "DRC conflict free", which is defined by the U.S. Securities and Exchange Commission   " 
mean products that do not contain Conflict minerais (tín, tantalum. tungsten and/or gold) that directly or ¡ndirectty finance or benefit 
armed groups in the Democratic Republic of the Congo (DRC) or adjoining countries. Intel also uses the term "Conflict-free" in a 

broader sense to refer to suppliers, suppãy chains, smelters and refirsers whose sources of Conflict minerais do not finance conflict in 

the DRC or adjoinínrg countries. intel processors manufactured before January 1, 2013 are not confirmed Conflict free. The Conflict 

"N free designation refers oníy to product manufactured after that date. For Intel Boxed Processors, the Conflict free desãgnation refers 
,W to the processor only. not to any additional included accessories, such as heatsinksfcoolers. 

;a See httpz/iwwwinteLcom/content/www/us/en/architecture-and-tech nology/hypenthread¡ng/hyper-threading-tecíinologyhtml? 
r wapkw=hyper+threading for more information including details on which processors support Inteê” HT Technology. 

Max Turbo Frequency refers to the maximum single-core processor frequency that can be achieved with intet° Turbo Boost 

Technology. See wti-wintetcomltechnology/turboboost/ for more information. 

The Recommended Customer Price ("RCPÚ is pricing guidance for intel products. Prices are for direct Intel customers, typicrally 
^\ represent 'LOGO-unit purchase quantities, and are subject to change without notice. Taxas and shipping. etc. not included. Prices may 

vary for other package types and shipment quantities, and special promotional arrangements may apply. If sold in bulk, price 
rx represents individual unit. Listing of these RCP does not constitute a formal pricing offer from Intel. Please won k with your 

*x appropriate Intel representativo to obtain a formal price quotation. 

'N System and Maximum TDP Es based on worst case scenarios. Actual TDP may be lower if not all I/Os for chipsets are used. 
A? Low Halogen: Applies only to brominateci and chlorinatecl flame retardants (BFRs/CFRS) and PVC in the final product. intel 
r¡ components as well as purchased components on the finished assembly meet JS-709 requirements, and the PCB f substrate meet ñ IEC 61249-2-21 requirements. The replacement of halogenated flame retardants andfor PVC may not be better for the environment. 

b; For benchmarking data see http:/fwww.inteLcom/performance. 
A, lnteã processor numbers are not a measure of performance. Processor numbers differentiate features within each processor family, 

' not across different processor families. See httpzi/wwwintel.comicontentjwww/usfen/processors/processomzumbershtml for 
'W details. 

A” Processors that support 64-bit Computing on intel” architecture require an intel 64 architecture-enabled BIOS 
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   T integrated Dell Remote Access Controller 8 
(iDRACS) with Lifecycle Controller 
The Dell lDRACB with Lifecycte Controller is designed to increase the productivity of 
server administrators and increase the availability of your Dell PowerEdge servers. 

The next generation of remote server administration, the 
integrated Dell Remote Access Controller B (iDRACB) with 
Lifecycle Controller, is embedded in every PowerEdge server 
to provide secure and remote server access for a multitude 

” , ommon management functions. 1T administrators can 
perform management tasks through the iDRAC web 
interface, including remote access to the keyboard! 
video/mouse (KVM) of the server operating system. The 
¡DRAC with Lifecycle Controiler offers a compiete set of 
server management features - which work regardless of 
operating system state or the presence of a hypervisor - including configuration, OS deployment, firmware 
updates, health monitoring and maintenance. 
The ability to manage a sen/er without having physical access 
to it and even when it's not loaded with software, provides: 

o increased availability: Early notification of potential 
or actual faitures can help prevent a server failure or 
reduce recovery time in the case of a failure. 

o improved productivity and lower operating cost: 
Extending the reach of adminlstrators to larger numbers 
of distant servers can make IT staff more productlve 
while driving down operational costs such as travel. 

o Security: By providing secure access remote servers, 
administrators can carry out critical management 
functions white maintaining server and network security. 

' Enhanced embedded management via Lifecycle 
Controller: Lifecycle Controller provides local 
deployment and Simplified serviceability via Unifled 
Server Configurator and WS-Man interfaces for 
remote deployment integrated with Deli OpenManage 
Essentials and partner consoles. 

An integral part of the iDRAC, embedded Lifecycle Controller 
simplifies server life cycle management- from provisioning, 
deployment, patching and updating to servícing and user 
customization - for servers located both locally and 
remotely. tifecycle Controller is a collection of out~of- 
band automation services, embedded pre-OS applications 
and remote interfaces that provide deployment, update, 
and maintenance capabilities. Lifecycle Controller includes 
managed and persistent storage and systems management 
features that eliminate the need for traditional media-based 
system management tools and Utilities. Part of the Dell 
OpenManage portfolio, iDRAC8 with Lifecycle Controller 
works alone or in conjunction with OpenManage Essentials, 

OpenManage Power Center, Dell integrations for Microsoft 
and VMware consoles, and Dell connections with third- party 
management tools to simplify and streamlíne JT Operations. 

 
Monitor basic memory, CPU, and I/O 
performance metrics through ¡DRAC 
No need for OS agents to monitor 

Êgent-Free performance! And no impact to the erfçrménce OS or any of the components. Plus 
Monlmnng customizable thresholds can alert via 

SNMP, RACADM, or WSman when 
warningfcritical levels are crossed. 

Agent-Free 
SAS Monitoring Monitor 12Gb SAS and PCIe-SSD storage 
and PCte-SSD via ¡DRAC with no OS agents. 

Monitoring 

Easy Restore 

Dell servers can automatically 
restore hardware configuration and 
license information during system 
board replacemenl. Return system 
to production in mlnutes using the 
trt-chassis backup with configuration, 
service tag and ¡DRAC license. 

¡DRAC Direct 

Secure front-panel USB connection to 
iDRAC web interface which eliminates 
the need for crash carts or a trip to the 
hot aisle of your data center. You can 

use the same port to insert a USB key to 
upload new system profile for secure, 
rapid system configuration. 

¡DRAC Quick Sync 

Monitor and configure server wirelessly 
in seconds via free Dell OpenManage 
mobile app and supported NFC-capable 
phones/tablets. 

Real-Time Storage 
Configuration 

No need for storage agents when 
you can configure storage devices in 
real~time through the iDRAC interface 
without rebooting, which also provides 
greater system avaãlability. 

Zero touch 
deptoyment and 
provisioning 

When ordered with DHCP enabled from 
the factory. PowerEdge servers can be 
automatically configured when they 
are initialty powered up and connected 
to your network. 'This process ensures 
that each server is configured per your 
specifications and, optionalty, can be 
configured to periodicalty check to 
ensure that it remains configured to that 
specification, even applying changes as 
directed with no direct lT intervenfo. .y 

This feature requires an ¡DRAC 

Enterprise license. (É, a0 O; _ 

.S9 o 
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Agent-free management 
Delts agent-free management puts IT administrators in 

control; once a PowerEdge server is connected to power 
and networking, that system can be monitored and managed 
wherever it or the administrator may be: in front of the system 
with just a USB key or in a distant location. With no need for 
software agents, an IT administrator can monitor, manage, 
update, troublesnoot and remediate Dell servers regardiess of 
operating system or hypervisor presence. With features like 
zero-touch deployment, iDRAC8 with Lifecycle Controller 
extends administrators' reach to larger numbers of remote 
servers and increases IT staff productivity. Note, for customers 
who desire to continue with legacy monitoring techniques, 
Dell provides two alternatives: 

- OpenManage Server Administrator lOMSAi, a software 
agent available for a variety of Linux and Windows 
operating systems 

- ¡DRAC Service Moduie, Dell's new, lightweight service, can 
perform most of the tasks OMSA does but with a much 
smalter footprint. 

Secure remote management 
Security is a top priority for iDRAC users, so, with that in 
mind, the iDRAC8's web interface, remote RACADM utility, 
a WS-MAN interfaces aii support TLS 1.2. Every web page 
s d by the ¡DRACS web server is delivered with TLS 

encryption at 256-bít strength unless configured otherwise. 
Dell also supports encryption on the virtual KVM (virtual 
console redirection) and virtual media over TLS. The iDRAC8's 
Virtual Console and Media also benefit from SSL encryption. 

    
When the virtual console is used, all outgoing keystr 
mouse cticks, as weli as incoming video display info 
are delivered with 256-bit TLS encryption. Virtual m 
content is also encrypted in the same fashion. Additi 
the ¡DRACS firmware ls equipped with a default secun - _ 

Certificate, which can be repiaced by a customer with one 
their own choosing. 

Automation of hardware management 
Dell PowerEdge servers with iDRAC8 and Lifecycle Controller 
are ídeatly suited to "bare metal" deployment due to the 
easy-to-use but advanced automatíon Dell provides. When 
ordered with the appropriate settings, Dell servers can simply 
be pluggñd into power and the local network and »viii begin 
deploying themselves as configured by your IT administration 
staff. Another time-saving idea from Dell: when your server 
ships from our factory, it will have embedded driver packs 
for supported operating systems to help get your system up 
and running quickly. When you installyour OS, the drivers 
are automatically pulled from the Lifecycie Controller as 

needed. Additionally, the Lifecycle Controller can be directed 
to the Dei¡ support website to easily check for updated 
drivers. With ¡DRACB Enterprise. auto-reconfiguration of 
replacement parts, including the main system board, simplifies 
infrastructure maintenance. Embedded management features 
give customers the ability to update to previous coníiguration 
settings - including firmware. No more wading through 
several settings, one at a time, to finailze part replacement. 

¡DRACB with Lifecycle Controller feature and license options 

200-500 series 
rack/tower 
(standard) 

Server model 

' grfiaces/Sta 7 

IFMI 2.0 

DCMI 

Web-based GU! 

DM command line (local/remote) 

-CLP (SSH only) 

Telnet 

SSH 

Network Time Protocol 

Remote CLI 

Web GUI 

c i a a] 

Shared NIC 

Dedicated NiC¡ 

VLAN tagging 

I\J 

200-500 series 
rack/tower 
(upgrade option) 
600-1- rack/tower 
(standard) 

All MIOOOe blades 
and VRTX server 
modules 

All servers 
(upgrade option) 

X 
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DHCP 

Dynamic DNS 

OS passthrough 

Front panel USB 

Role~based authority 

Local users 

SSL encryption 

IP blocking 

Directory services (AD, LDAP) 

Two-factor authentication 

Single sign-on 

PK authentication 

e. 

control 

Boot control 

Seriai-over- LAN 

Virtual Media 

Virtual Folders 

Remote File Share 

Virtual Console 

VNC connection to OS 

Qualily/bandwidth control 

Virtual Console collaboration (6 users) 

Virtual Console chat 

Virtual Flash partitions  rLGEL; a     
Real-time power meter 

Power thresholds S( alerts 

-time power graphing 

Historical power counters 

Power capping 

Power Center integration 

Temperature monitoring 

Temperature graphing 

!Hâãlth _ on¡ j '    
Full agent-free monitoring 

Preclictive failure monitoring 

SNMPVI, v2 and v3 (traps and gets) 

Email Alerting 

v' 

./ 

J 

1/ 

J 

J 
J 

v' 
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DHCP 

Dynamic DNS 

OS passtlwrough 

; 

Front panel USB  '--,--_;  
Role-based authority 

Local users 

' SSL encryption 

IP blocking 
l l 

. Directory services (AD, LDAP) 

Two-factor authentication 

Single sign-on 

PK authentication 

Power controi 

l 

'fTSerêaÍ-over- LAN 

Virtual Media 

Virtual Folders 

Á Remote Fike Share 

Virtual Console 

VNC connection to OS 

Quality/bandwidth control 

Virtual Console collaboration (6 users) 

Virtual Console chat 

Virtual Flash partitions 

' egrràíât-ír 11_ r   x   
r Real-time power meter  Power threshotds :S: alerts 

Real-time power grapning 

_L cal power counters 
_ Power capping 

' Power Center integration 

Temperature monitoring 

Temperature graphing 

Full agent-free monitoring 

Predictive failure monitoring 

;Al SNMPVI, v2, and v3 ltraps and gets) 
1 Email Alerting 



Configurabie thresholds 

Fan monitoring 

Power suppiy monitoring 

Memory monitoring 

CPU monitoring 

RAID monitoring 

NIC monitoring 

HD monitoring (enclosurei 

Out of Band Performance Monitoring 

Remote agent-free update 

Embedded update tools 

Sync with repository (scheduied updates) 

Auto-update 

_ Discovery 

Embedded OS deployment tools 

Embedded configuration tools 

Auto-Discovery 

Remote OS deptoyment 

Embedded driver pack 

Full configuration inventory 

Inventory export 

Remote configuration 

Zero-touch configuration 

Embedded diagnostic tools 

Part Repiacement 

Server Configuration Backup 

Server Configuration Restore 

Restore (system configuration) 

r-iealth LED/LCD 

Quick Sync. (requires NFC bezel) 

iDRAC Direct (front USB management port) 

iDRAC Service Module (iSM) 

Embedded Tech Support Report 

Crash screen capture 

Crash video capture 

Boot capture 

Manual reset for ¡DRAC 

m: 

4g¡ 
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Virtual NMi 

OS watchdog 

Embedded Health Report 

System Event Log 

Lífecycle Log 

Work notes 

Remote Sysiog 

License management 

1 Not available with blade servers 
1 500 series and lower rack and tower servers require a hardware card to enable this feature: this hardware offered at additional cost 
*Requires vFlash SD card media 

"W 

End-to-end technology solutions 
Reduce IT complexity, lower costs and eliminate inefficiencies by making lT and business solutions work harder for you. 
You can count on Dell for end-to-end solutions to maximize your performance and uptime. A prover¡ leader in Servers, 
Storage and Networking, Dell Enterprise Solutions and Services deliver innovation at any scale. And if you're tooking to 
preserve cash or increase operational efficiency, Dell Financial Services” has a wide range of options to make technology 
acquisition easy and affordable. Contact your Dell Sates Representative for more information." 

Discover More at Deiicom/OpenManage. 

©2015 Dell Inc. All rights reserved, Dell, the DELL logo. the DELL badge_ PowerEdge. and OpenManage are trademarks of Dell inc. Other trademarks and trade 
names may be used in this document to refer to either the entities claiming the rnarks and names or their products. Dell disclaims proprietary interest ln the 
rnarks and names or others This document is for informational purposes only. Dcll reservas the right to make changes without further notice to any products 
herein. The conte-nl provided is as is and without express or implied warranties or any kind. “Leasing and financing provided and service:: by Dell Financial 
Services LLC. or its affiliate or designee l'DFS'i for quatitied customers. Offers may not be available or may vary in certain countries. Where available offers 
may be changed without notice and are subject to product avaítability. credit approval, executiort of documentation provided by and acceptable to DFS. and 

may be subject to minimum transaction size. Offers noi available for personal, family or household use.  



J 

' a '. i, i_ _ __ . r xi _' 5_ _A _l _É _ e iu g_ N 

à 

I 

"É 

J 

Anexo 06 

ENERGY STAR 
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 ABOUT ENERGY “STAR PÀRTN ER HESOUHÊÉEÉS 

rñpwer Ed g e 
ENERGY EFFICIENT ENERGY SAVINGS ENERGY EFFÍCEENT ENERCÍY STPATEGÍES PGR 

@Éucàgwome new homes buildmgs & 

 
 plants_ 

Home » Certified Products » Product Finder » ENERGY STAR Certified Enterprise Servers »DELL - EZQLEQMLEd ge 13630 

Certified Products 

;JJ 

All Certified Products How a Product Earns the Label 

Product Specifications Search 

J 
Find product models that have earned the 
ENERGY STAR and compare features, 

savíngs and more to optimize your purchase. 

EN ERGY STAR Certified 

Êííifter 

3 

< back to results 

 se eiQÉÊrÉQÊHÊ  

Save Energy at Home 

Your source for energy efficient product information 

Join Our Movement í 

 Access tOWENEHfSÇW i 
Languages: English STAR 

Français: API, Data Set or 

Select a product category of interest to 

'I you. 

Get details on specific qualifyíng 

2 models. 

Make informed purclntsi 

Specifications 

ENERGY STAR 

Partnerú: 

Typeü: 

Form Faclorô: 

Resilient System 
0: 

Managed Server 
IB'. 

Available 

Expansion Slotsñ 

Operating 
Systems 
Supported 0: 

Power Saving 
Features 
Availableñ: 

Available 
Processor 
Sockets: 

Dell Inc. 

1 or 2 Socket Server (neither Blade nor Mult¡-node) 

Rack-mount 

ND 

Yes 

Windowsiinux 

FlNDER i 

- i3. 5x11?, RG Y STFAR 

ptrlnurs sponsor rcbates % on 

Enter :a 2.151 cod:: below u) find 
(leais nem you! 

SUBMI" 

LEARN MORE 
ABOUT 
PRODUCTS 
L noking for 111011: information 
about how 

ng alocisíous. 

Visit the Enterprise Servers page CHÂÍWÊÍÊE 
for usage tips and buying “aim” 'iateww 

guãdeâines. 

REBATE 

cer-ti ticd pmd ucts. 

to save ivilh 
[ENERGY STAR products?  i 

Variable speed fan control based on power or thermal readingsPower 

capping,Low power memory statestow power I/O statesProcessor or core 
reduced power statespynamic voltage and frequency scaling of processada) 

2 
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Slotsíüj: 

Maximum 

Memory capacity 

(GBJZG: 

installed 
Processors for 

Typical or Single 
ConfigurationÚ: 

Cores Per 

Processor Typicai 
or Single 
Configurationú: 

Number of 

Threads for 

Typical or Single 
Configurationü: 

Processor Brand 

Typical or Single 
Configuratíonü: 

Processor Model 

Name Typical or 

Singie 
Configurationíi: 

Processor Speed 

for Typicai or 
Single 
Configuration 
(GHz)3': 

Num. of DDR 

Channels for 

Typical or Single 
ConfiguraiionB: 

Memory Speed 

Typical or Single 
Configuration 
(GHZW: 

Typical or Single 
Configuration 
Size Per DIMM 

(GBIB: 

installed Num. 

DlMMs for Typical 

or Single 
Configuratiorüi: 

installed Memory 

for Typical or 
Single 
Configuration 
(GEM): 

IIO Device 1 Link 

Speed Typical or 
Singie 
Configuration 
(suma: 

Typical or Single 
Configuration 
Redundant Power 

Supplyzü: 

Voitage for ldle 
Test Typical or 
Single 
Configuratíonñ: 

Max. IdIe Power 

768.0 

'i2 

24 

In1e| 

E52690 v3 

2.6 

24 

2.13 

16 

128 

Ye s 

115V 

309.0 
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Configvuratiomã: 

ldle Power Typical 
or Single 
Configuration (W) 

ü: 

SERT Versionli: 

64-bit 

Architectureú: 

Date Available On 

Marketü: 

Date Qualified 0V: 

MarketsB: 

Energy Efirrienr 
Products 

Find ENFRGY STAR 

Pro ci me": s 

Energy Jravâaags at HOW e 

"fake :im Piedge 

Learn about (Iiinaate 

Change 

 

168.5 

1.0)( 

Gti-bit supported 

09/01/2014 

08/14/2014 

United States, Australia, New Zealand, Switzerland, Europe, Taiwan, Japan, 
Cairada 

Eneragv Savíngs 

At Hime 

Starr Saving Now 

Take the Piedge 

Home Asstzssmen.: Tools 

Seai and Insuiaie Tour 
Home 

Learn about ENERGY 

STAR Prodects 

àeam about Homo 
Performance with 
ENERGY STAR 

Additional Product information 
No additional information provided 

Energy Erfijent 
New Homes 

Find íiuâldegs and 
lnczemives 

Home Features and 
Benefiis 

Homeowner Testimoniais 

Resources for Partners 

Energy Strategies for 

Buiidinds S» Piants 

Faciiiiy owners i; 
Managers 

Service Providers¡ 

Energy Eiiiciency 
Program Administrator.: 

Teuants 

Tools 8a Reaources; 
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“DECLARATION OF CONFORMITY 
“according to EN ISO/IEC 17050-122010 

*Manufacturers Name and Address: EU Authorised Representative . 

Dell inc. Phone 5123384400 ' Deli Products Europe BV 
“One Dell Way Fax _512.283.9264 Raheen Business Park 

MS: PS4-30 Web mvwdelicom - Limerick, Ireland 
f-\Round Rock, Texas USA 78582 - mvwdelLcom/reguiatogy compliance Email reguêatory compliance deII.com 

AYPE OF EQUIPMENT: Server Computer _ . 

,RYEGULATORY MODEL: E268 1 4 
..EGULATORY TYPE: E26S001 Year CE making Was first 

[ÁRABE/BRAND NAME: DELL' affixed to deciared product 

W 
,Qell Inc., as the responsible party for regulatory compliance, declares under our solo responsibility that as delivered the described product is in 

onformity with the Low voltage Directiva (LVD) ZOOGIQSIEC, Eiectromagnetic compatibility (EMC) Directivo 2004i108IEC, Restriction of 
,dazardous Substances (RoHS) Dlrective 2011/6550. Commission Regulation (EC) No 61712013, following the provisions of Energy Related 

roducts (ErP) Directivo 2009i125iEC and carries the CE-marking. _ 

/Éhe described product has been assessed and determined compliant with the following standards: 
'W 

-ñAFEixz EN 60950422008 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011 +A2:2013l|EC 60950-1 :2005 ed2 +A1:2009 +A2:2013 
"W 

EMC: EN 550222010 +AC:2011ICiSPR 222008 'ñ EN 55024:2010¡'C|SPR 242010 
,N EN 61000-3-22006 +A1:2009 +A2:2009/|EC 61000-3-212005 +A1:2008 +A2:2009 (Class D) 

EN 61000-3-3:2013IlEC 61000-3-322013 

'W ;NERGY: EN 62623:2013I|EC 626232012 

J 
.toI-IS: EN 505812012 

"N. 

"WUPPLEMENTARY INFORMATION: This product has been tested and found to compiy with the electromagnetic compatibility (EMC) limits for a Class A 
digital device pursuant to the listed directivas, regulations and standards. These limits are designed to provide reasonabie protection against harmful 

fWteiference when the equipment is operated in a commercial/business non-residential environment. Operation of this equipment in a residential area is 

_Jgwly to cause harmfui interference, in which case you will be reguired to correct the interference at your own expense. The equipment was tested in a 
pical configuration. 

'N . ã ma U   @ ' Digitally signed by maur-regrvuiêdrrllmm  \pfêi cn:mauiite_wu.f_atl› iLcom 
i ~Date:2014.07.'iD?2;5Sf1+0R'00' 

_q Round Rock, Texas, USA den-Com ,a5 

»N Place of issue Signature 

'W July 1o, 2014 Maurice Wu 
"W 'Date of Issue Fui¡ Printed Name 

CDE26S0O1 Sr. Manager, Dell Reguiatory Compliance Engineering 
\ Dell Document Control Tracking Number Position/'ritie 

É* 
"N 

"N 

'N 

W 

'í 

lF0192l25.0 DELLW, the Dell logo and names of Deti products and services are registered trademarks and trademarks of atriz-xo” 
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?CC I lC CLASS A DIGITAL DEVICE EMC 

QERiFicATioN STATEMENT 
Manufacturers Name and Address: 

 “ii Inc. Phone 512.338.4.400    lt l' tavam' industria . : - e www. e .com reciu a orv .comoiance - e e Bound Rock. Texas USA 78682 Email regulatog compliance@dell.com nada canada 

,JQY PE OF EQUIPMENT: Server Computer 
.EGULATORY MODEL: E268 

»QEGULATORY TYPE: E26SO01 
TRADE/BRAND NAME: DELL 

jell"" lnc., as the responsible party for eiectromagnetic compatibility (EMC) regulatory compliance, verifies that the 
»above Class A equipment complies with Part 15 of the FCC rules and Canadian ICES-OO3JNMB-OO3 regulation. Operation 

is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
"Xccept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

"N 
HQEGULATIONS AND STANDARDS TO WHICH CONFORMITY IS ASSESSED: US CFR Title 47] FCC Part 2, 15 

'N ANSI 063.4 2009 
'W Canadian icesoiAiiNMe-smi. issue 5 

?his equipment has been tested and found to compiy with the limits for a Class A digital device pursuant to these regulations and 
fWtandards. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is 

,operated in a business/commercial non-residential environment. However, there is no guarantee that interference will not occur in 
.. particular installation. If this equipment does cause harmful interference with radio or television reception. which can be 

determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the 

»Qllowing measures: 
o Reorient or relocate the antenna of the radio/television receiver. 

"N - increase the separation between this equipment and the radio/television receiver. 
,x Plug the equipment into a different outlet so that the equipment and the radio/television receiver are on different power 

mains branch circuits. 
»a - Consult a representativa of Dell” or an experienced radio/television technician for additional Suggestions. 

_ his equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
..ianufacturefs instruction manual, may cause harmful interference with radio communications. Operation of this equipment ln a 

-^esidential area is likely to cause harmfui interference, in which case you will be required to correct the interierence at your own 
expense. The FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Dell” couid void your authority to 

'aparato this equipment. 
“this equlpments unique regulatory compliance identification is provided by the Regulatory Model and Regulatory Type. These 

,reg ory compliance identification markings are on the regulatory label aftlxed to your equipment and shouid not be confused iti. . arketing name or model of the equipment. To facilitate positive identification, request for regulatory compliance information 

»for this equipment should include the Regulatory Model and Regulatory Type. 

'TW 

rg the undersigned, hereby verify that this equipment conforms to the above regulations and standards. 

JC 

“W maurice_wu@ âjliflíigêffáêããicom 
x _DN: - = ' _ @d ll. 

KN Round Rock' Texas, USA delLCOrn ,f oaizíÊoTíãiÍÊ 3.15252 ::god 

d Place of issue Signature 

W 
July 10, 2014 Maurice Wu 

' Date of Issue Full Printed Name 

“W 
WN FDE26S0O1 Sr. Manager, Deil Regulatory Compliance Engineering 
,N Dell Document Control Tracking Number Position/Titta ' ' 

'W 

ñRQF0204 Dell” and the Dell logo are registered trademarks and trademarks of Dell inc. 
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à Nom et adrcssc du Llonmndeui' 

CB TEST CERTIFICATE CERTiFlCAT D'E 
Proclucl' 'i i 
Produit 

Name and address of the applicant 

Name and -addrcss oFlho manufacturei' 
Nom ct ::drcsse du Íilbfiâtâlfli' 

Name and mldruss uf Lhc factory 
Nom et adrcssc de Pusinc 

Noll:: When marc lluan one Ihntwry. plenos rcpslri nn page 2 

Nom; Lorsqlnc ll y pl os d'une 1155416, VLEIJÍJÍPZ uliliscr ir¡ ácuxiémc page! 

Ratinüs and principal charactcristics 
Va numinulcs ct caracléristiqucs principales 

Trzuiomarl( (if uny) 

Marque cfc lhbriqiae (sí ullc existe) 

'Type of klanulaczlilrcfs Testing Laboratories used 

Type dc _programmc du laboraioirc (Pessais construclew* 

Níodcl I' 'Type Ref. 

Ref. De: type    ._ song-Ê. . “ei-oaahfe; 
_saw " *a @p à. 

Additional infomlaLioll (ifncccssary may aiso be 

reported on page 2) 
Les informations complémcntaircs (si nécessaírc. 

pcuvcnt être indiqués sur Ea dcuxíéme page 

  :| 
a 

g 
.   A sample of the product \ivas tested amd found 

to he in community xvith 

Un échaniillosa de ce produit a été essayé ci a été 
considéré conforme à Ia 

As shown in the 'Fest Import Ret', No. which fozms part 
i' a Certificate 

Comme mdiuqué dans le Rapper¡ dessais tmtuéro de 

rófércncc qui Constitui: parlic dt:- ce Ccuiñcat 

This CB Test (Ícrtiñcatc is âssued by the National Ccifificatioi: Body 
Ce Cerlificat dcssai OC est établi par ?Organismo National dc Certification 

*x 
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'U suporte 
'biterenciado da 
#Dell pode reduzir 

o tempo de 
inatividade das 

empresas em 
até 22%? 

J 

_J 

J) 

“N 

,ÇO Dell ProSupport 
fornece uma organização 
simplificada de suporte, 

'N com um ponto de contato 
*N único e confiavel. Para 

m_ cfxjduer tipo de anomalia 
,W que ja encontramos, foi 

W ' compensador ter um 
W unico ponto de contato 

ñ com o Suporte Dell. Era 

' “W, tudo o que queriamos." 

«x - Gerente de Ti  
Intelligence Community  

 não na manutenção. 

 Diminua os problemas técnicos e o tempo de inatividade 
i A sua infraestrutura de Ti e configurada para atender aos objetivos e necessidades especificos 

  ®$QNÚ D5 

?Éh   
 

COHCGHÍTÊ SEUS TGCUTSOS HO CTGSCÍTTIG 

da sua organização, mas o suporte do seu ambiente exclusivo pode ser rlisiuerwctioso, arriscado 
e demorado. Ajude a minimizar interrupções e mantenha um alto nivel de produtividade corn 
o Dell ProSupportTM - um pacote de serviços de suporte que pode ser persanzalizado para atender  aos requisitos empresariais e de TI exclusivos e em constante mudar-ça da sua organização. 

Entrente os desafios tecnológicos atuais  Ajuste facilmente a izelocidade e o tipo de suporte para atender a cenários especificos da cada  elemento de TI, como Lisuãrios, dispositivos, aplicativos e data centers. Cori: o Dell ProSupport, voce 
pode proteger os seus investimentos por meio de uma abordagem simples, mas flexível que inciui: 

- Recursos de prevenção proativa de problemas, monitoramento remoto e autossuporte 
ajudam a maximizar a produtividade 

- Um único ponto de responsabilidade para a solução de problezrnas (ie hardware e software 

- Níveis de serviço de mão de obra e peças sob medida, incluindo resposta rápida que varia de 
duas horas ate' o proximo dia util, desde o suporte tecnico tradicional ate o Autodespacho 
on-line da Dell para profissionais de TI certificados 

o Experiencia com aplicativos e tecnologia especializados, como virtualização, gerenciamento 
de sistemas e Microsoft® Windows@ 7 

- Centros de comando globais que fazem o acompanhamento das pecas e da mão de obra 
24 horas por dia 

- Um profissional designado pela Detl para avaliar o seu ambiente, de 'f criar urn pLano de 
siiporte personalizado e gerenciar suas necessidades criticas. 

Um novo nivel de eficiência dedicada, com  uma ampla gama de serviços de suporte. 

 Dell ProSupport  Suporte tecnico especializado para profissionais de Ti 
Estando na linha de frente, a sua equipe de TI enfrenta muitos de-safios. :Xl-quis incidentes exigem  suporte tecnico especializado para que o problema seja diagnosticado s: 'esolviclci rapidamente.  ao passo que outros so precisam que peças sejam despachadas o mais !TvJÍdO possivel, poupanco 

g seus funcionarios da repetição de procedimentos de solução de problemas basicosja realizados.  O Dell ProSupport ;Jerrnite que você satisfaça às necessidades de seus clientes internos enouahtib  o libera para se concentrar em iniciativas de TI mais estreitegicas. O Dell ProSupport cterece: 
o Acesso remoto e por telefone 24 horas por dia, ,7 dias por semana, a especialistas 

Certificados pela Dell 

o A possibilidade de pular a etapa de solução de probiemas por telefone. com base em roteiros 
e despachar instantaneamente peças ou mão de obra usando um poital internacional corn 
a certificação Autodespacho on-Iine da Dell 

- Ponto de contato unico para o gerenciamento de atendimento de segundo riive com 
categorias de gravidade definidos pelo cliente e a opção de escolher 3 &Llporte do contrato 
empresarial ou de missão critica 

o (Lentros de comando globais para gerenciar situações criticas. rTlOflitítfíí" todos cs despachos 
de missão critica no local e oferecer gerenciamento de crise.: poatix-'o durante :eventos como 
desastres naturais 

o Suporte cooperativo para outros fornecedores de hardware e software selecionados 

- Atendimento no local no proximo dia útil apos. o diagnóstico remoto, com opções de 
atendimento no mesmo dia disponiveis? 



l 

'N 

^Dell ProSupport 
^Suporte 2-4 horas por dia, 7 dias por semana, para organizações que não 
opossuem equipe de TI ou que contam com uma equipe limitada 

x-\zluitas vezes, o maior desafio da Tl e não 'ter a equipe necessária para suportar os seus sistemas 

*n94 horas por dia. O Dell ProSuppiort combina instruções sobre como começar, suporte pratico 
e asslstencia para aplicativos de software fornecida por tecnzcos de nivel senior. Ao entrar em 

*W contato com a Dell, voce sabe que as suas necessidades de suporte estão sendo resolvidas  voce então pode se concentrar nas principais necessidades da sua empresa. O Dell ProSupport 

»qpode ajudar os seus usuarios finais com: 
o Suporte on~line e por telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana 

- Suporte pratico e instruções sobre como começar a utilizar aplicativos padrão, incluindo 
Norton AntâVirusTM, Microsoftf* Office, Microsoftã Small Business Server, Intuit QuickBooksP, 

Adobef” Photoshop? Adobe” Acrobatf-T', entre outros 

e Suporte cooperativo para outros fornecedores de hardware e software selecionados 

Ponto de ttonteito único para gerenciamento de ;atendimento de segundo nivel com 
categorias de gravidade definidas pelo cliente 

- Centros de comando globais para gerenciar situações criticas, irionitorar todos os despachos 
no local e ofereczer gerenciamento de crise proativo durante eventos corno desastres naturais 

qssisténcia para a configuração de redes wireless e com flo simples 

- Serviço no local no proximo dia util após o diagnostlco remoto 

&Opções de velocidade de resposta 
Escolha, dentre um conjunto de niveis de serviços, aquele que melhor atenda 
as suas necessidades de velocidade de resolução de problemas, do desktop 

“ate o data center. 
"N 

Missão crítica. Quando é fundamental evitar tempos de inatividade não planejados e reduzir 

a tempo de recuperação por me:o de respostas imediatas, conte com a opção de resolução 
*Wnais rapida da Dell. missão CrliílCizi. Identifique voce lnesmo antecipadamente o nivel de gravidade 

,We o tempo de resposta necessario para que a sua empresa volte a funcionar erri minutos em vez 
de horas ou dias. A opção de suporte Missão critica da Dell oferece: 

2 
- Serviço no local em duas ou quatro horas para que você retorne às atividades deforma rápida 

- Atualizações programadas; sobre a situação e um gerente de atendimento de segundo nivel 

designado que o manterá informado sobre todas as etapas do processo 

blução de problemas no local e por telefone simultaneamente para assisti-Io corn 
despachos de emergencia 

- Produção prioritária para expedir unidades para problemas críticos ídisponibilídade variável,- 

oferecida como máximo empenho) 

.JJ J) JJ 

,Nãesposta no mesmo diafserviço no local em 4 horas após o diagnóstico remoto. Se você 
“depender dos seus srstemas da Dell para operações com prazo apertado ou funções empresariais 

1'¡- criticas, a resposta no local no mesmo dia e a opção ideal. Apos a solução de problemas por 
telefone_ urn tecnico treinado pela Dell pode ir ao local em quatro horas para ajudar a resolver 

Ab problema. 

- Peças e mão de obra no local em quatro ou oito horas 

 "A Dell fornece. i?-  do Dell PrOSUppiJ lg_  o melhor suporte f  recebemos de qual  fabricante de 'nardwaref  'Terras', equipamsentos Dell  em todo o pais -- mais  do que de qualquer outra  marca m e sempre  recebemos o que  rarecisamos, quando  iarecisaimos. .baião dá para  compr-irar o siliporte Dell  com o de nenhuma outra  empresa, pois a Dell supera 
É todos os outros de longe." 

 
  

   fila 'T 

~ Gerente de '71 

Intelligence Community 

 "Qtlartío tive urra duvida  sobre rgorifiguraçào, falei  com o Dell ProSupport  pelo telefone e c tecnico  entrou no nosso sistema  remotamente e Corrigiu  o problema com rapidez. No  caso dos nossos aplicativos  e dados de missão critica  «contidos nessas unidades  tie arrriazeriarnerlto,  precisamos poder contar  com uma resolução  rápida para os problemas  que possam surgir." 

- Josh Merlin 
Administrador de rede, 

Alibris 
Abril de 2.009 



“Os clientes com Manutenção 
fbroativa relatam ate 40% 
^rnenos problemas do 

*que os clientes que não 

“possuem o serviço* 

"N 
'Crqse em uma analise interna da Dell sobre  

' numero medio de problemas relatados pelos 
clientes durante o período de garantia 

J 

 Deli transformou o 
g nosso suporte técnico. 
An es, era necessario muito 

"Ate. .ço para resolver os 

"Nproblemas e_ em nwédia, 

,açlevávamos dois dias para 
_ãresolvé~los. A Dell cuida 

'disso em 20 minutos. 

mrlrlrgora, a minha equipe e 

“muito mais proativa." 

"N - Petrie \ran der Westhuizen 
,o Gerente dos 

' especialistas tecnicos, 
Media 24 

Opções de proteção 
Selecione um dos vários serviços que ajudam a proteger seus dado 
e ativos globais. 

Proteção de ativos. Os serviços de suporte Proteção de ativos da Dell oferecem mais 
segurança para seus ativos de Ti por meio de reparos ou substituições de sistemas 
danificados e do SETVÍÇO estendido de bateria. 

a Proteção contra danos acidentais. A Dell realiza serviços de reparo ou substitui notebooks 
se eles forem danificados acidentalmente devido a quedas, derramamento de Ilquidos ou 
sobretensões eletricas? 

- Serviço estendido de bateria. Estende a opção de substituir bateria.; com tatha no segundo 
e no terceiro ano apos a aquisição do produto, A Deli descartada ,e :iateriei antiga usando 
um metodo seguro para o meio ambiente. 

Proteção de dados. Proteja os seus dados com uma variedade de ofertas que sejam mais 
adequadas as suas circunstancias. Ajude a proteger os seus dados importantes e confidenciais. 
ficando corn o seu antigo disco rigido e fique tranquilo, pois as suas informações poderão ser 
completamente removidas de forma segura em caso de falha no disco rigido. 

- Mantenha seu disco rígido. Permite que você tenha o controle sobre seus dados 
confidenciais, ficando corn o seu disco rigido enquanto ele for coberto pela gerrantia 
limitada de hardware da Dell* 

- Recuperação de dados de disco rígido. Ajuda a recuperar (lados importantes em caso 
de falha. 

o Destruição certificada de dados. No caso de falha no disco riigidc, a Deil DIJÕE apagar 
completamente o conteudo do disco rigido, fornecer cer:ifi :ação :Ir :axclursêêo de dados 
e descartar o disco rigido de forma segura. Isso pode ajuda-io a razcnder aros recruisitcins 
de conformidade com segurança. 

 
Opções proativas 
Os serviços de suporte devem ser muito mais do que um simples conserto. 
Trata-se de evitar problemas para @rue se possam prever, irlentificar e corrigir 
problemas antes que eles ocorram. 

Manutenção proativa. Ajude a reduzir o tempo de inatividade não planejado e a otimizar 
a estabilidade com avaliações programadas, gerenciamento de patches otimizado, geração 
de relatórios detalhados e muito mais. 

› Identifique e resolva possiveis problemas de forma proativa 

>› Realização e revisão da avaliação com você 
» Identificação das atualizações e recomendações aplicáveis rrrals 'ecentes dc- BlOS, 

de drivers e do firmware 
- Otimize os processos para aumentar a estabilidade 

» Aplicação de atualizações do sistema e patches aproiracios pelo cliente 
» Avaliação e recomendações iniciais detalhadas 

» Reparo selecionado pelo cliente com agenciamento disponive; 24 horas por dia, 7 dias 

pOI' semana 

Opções de consultoria remota. Projetadas para suportar soluções e apicalivos especializados, 
fornecendo acesso telefónico a especialistas técnicos que fornecem iníormaçõues sobre 
totricos, como virtualização. MiCrosoftP Exchange Server. gerenc ::r-manta ::ie sisrerrras. 
tecnologia de armazenamento e reparo de virusfspgrr-xiare. 

e Suporte abrangente 
>› Instalação, configuração e consultoria remota para virttraiezação. Microsoft** Exchange, 

gerenciamento de sistemas, backup, recuperação e arquivamento (BURA), tecnologia de 
armazenamento e reparo de virus/spyware 

» A precificação e realizada por incidente ou por mero de contrato anual 

» Suporte pelo telefone ou via Internet pre-agendado disponivel 

- Assistência conveniente especializada 

» Consultoria remota sobre tópicos que abrangem desde baczkuo consolidado de 

VMware até migrações para SQL 

» Estão disponiveis serviços de instalação remota com opções que vão da instatação 
do SQL ate a implantação do pacote Symantec 
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“iíontrato empresarial 
“ideal para ambientes de TI mais complexos, o Contrato empresarial 
^inciui um profissional de TI sénior, a realização de testes de desempenho, 
»planejamento proativo e geração de relatórios personalizados para ajuda-lo 
,ia maximizar o desempenho e o tempo de atividade. 

'í n Recurso "Acesso" 

» Acesso a um rarofissional de Ti senior certificado pela ITIL designado para direcionar 
os rpbjetixros de planejamento do suporte e de eficiencia operacional 

>› Geração de relatórios de distribuiçao e analise detainada das métricas de tendencias 

o Avaliação do ambiente e plano de suporte 

» Maximize o tempo de atividade com uma avaliação das pessoas, dos processos 

e da tecnologia de toda a empresa 

» Otimização da carga de trabalho com aprimoramento da qualidade e avaliação 

da redução de riscos 

“Opções especializadas de serviço no localz 

*Êsesilha a melhor opção para aumentar o gerenciamento de T1 diario ou 
*toi rsultar especialistas tecnicos durante projetos importantes. 

_já Deil pode oferecer: Profissional de Ti senior no local, Profissional de TI no local, Engenheiro 

"Ele serviços no local, Serviço agendado no Iocai, Serviço de diagnostico no local e Serviço de 

,Aperenciamento de peças no local. 
- Suporte no locai específico as suas necessidades. Acelere a resolução e evite a solução de 

problemas pelo telefone com um Engenheiro de serviços no local da Deil para solucionar 
problema-is de hairdware, fazer reparos e relatar tarefas. (a oferta varia de acordo com o país) 

o Solução rápida de problemas. Basta ligar e a Dell enviará um tecnico aitamente qualificado 
para oferecer o diagnostico e a solucao de problemas no local. Alem disso, você pode 
diminuir o tempo de despacho de peças com o Serviço de gerenciamento de peças no 
local gerenciado pela Dell. 

- Aumento de equipe. Aprimore o gerenciamento do suporte com um Profissional de TI 

senior dedicado da Dell para trabalhar no local, fornecendo um ponto de contato unico 
para gerenciar os incidentes. 

»Rfmrsos de suporte remoto para arrays Dell PowerEdge e PowerVault 
»selecionados com o Dell Proactive Systems Management 

;suma experiências de suporte mais eficiente e personalizada 
“O Dell Proacti-»ve Systems ivtanagement e um apiicatlxro baseado na Web due permite visibilidade 

_ transparente  sua infraestrutura de armazenamento e de servidores da Dell, identifica, 

de maneira proativa. falhas de hardware e monitora o status da garantia por meio de uma 

*Hirisualização de portal segura de seu ambiente de TI. Os novos recursos de suporte remoto 
»estão disponíveis sem custo adicional. 

»implante rapidamente essa tecnologia com a assistencia especializada do suporte tecnico da 
Dell sem custos visitando a página delLcorn/proactive e selecionando "Comece agora mesmo". 

[bu, se preferir que a Deii cuide de tudo, uma opção de instalação remota mediante taxa também 
»desta disponível pelos Serviços de consultoria remota. 

eoSaiba mais sobre a mais noiza tecnologia de suporte remoto da Dell em tr-.rvvv.-'.dell.com.›'r›roactive. 

"Foi imensureàve": a 

importância do .suporte 
que recebemos da 
Deli com o nosso Contrato 

empresarial do ProSupport. 
Eles designaram um 
Profissiturieil  Ti sénior 
dedicado que, aiem 
de 412-... nder às nossas 

soiiciliaçrões especificas, 
trabalhou de modo 
proati-..ro para deter os 

probiemas antes mesmo 
que o comando soubesse 

da existencia deles.” 

- Oficial superior em 
um departamento das 

Forças Armadas dos 
Estados Unidos 
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:Quais são as melhores opções para voce? 
@Personalize sua experiência de suporte com base nos fatores críticos que definem seu ambiente 
@velocidade de resposta, proteção e suporte proativo ou uma combinação dos três. As opções de 
Asen/iços do Dell ProSupport foram criadas para atender às necessidades específicas associadas ao seu 

_ambiente exclusivo. 

ÕDell ProSupport 
The o modelo de suporte certo para a sua organização. 

  
 

'#3' i ÉgCÕLHA  Você precisa-tínanopção Missão critica ou de respostano 
'a DE RESPOSTA mesmo dia 

*ñ O remix” de ¡naüwdade acarreta Custos O Dell ProSupport oferece o Serviço no Local no Próximo 
p_ para a sua empresa? Os seus sistemas estão Dia um após o diagnóstico yenqoto¡   ._  ?fççutõlldç êPlã.C7Í..ti¡iiV.ÍíÍ5._ÉiÊ 'missão CFÍÚÉ?? 

n:: ESCOLHA AS opções DE 
M( SUPORTE QUE ATÊNDAM 

"_\  ÀS SUAS NECESSIDADES 

ou 

Você precisa do suporte remoto com 
Gerenciamento proativo do sistema   r. - .Í - . _ -~ 

;g :A eita e moisrttíw 

ÍQ- ;Diagnostico      
1 

g. 

O 
.  _ _.,  _t_ 

;.- Cascjdetsirtro sas; ut aterro' 

.  _p_ _ &si; 
_- :Ftíei?=.âpt:raçao- V) at: 

     
 u, @bauvçg-Ã-::Efí 

l¡ Você precisa da Proteção de dados  

 

Você precisa da opção Manutenção 
protetora 

Você precisa de Serviços de consultoria 
remota ou consultar especialistas técnicos 

Você precisa da opção Contrato empresarial   
Você pode selecionar um dos vários 

Serviços especializados no local    
«Rrofessâtíiwa_i _e :Hi3 ia 

__~-. 'Êngiéntêeaci de “sen/jobs 

- Serviçoageridzfôo nplàçaláâ  
g_ UÉEFÊÍÊO  

'J J 'J *J   j ;r~ 
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à Suporte no horário comercial e o 

Hi Solicitação de peças on-line o 0 

'í' Resposta no local e peças no próximo dia útil* o o 

M* x¡ Serviços de devolução para reparo" 0 e 

"E i Suporte cooperativo/para software o 

FW. Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana ° 

"Y Serviços de resposta no local, de peças _ d no mesmo dia e de missão critica  Opções especializadas no local e 

,à Opções de proteção de dados e ativos e 

,É Opções de serviço de consultoria e 
e manutençao proativa 

k¡ Prestação de suporte otimizado via parceiro/ 0 

t** colaboração da Dell 
*N Recursos de suporte remoto com Dell Proactive - 
*a 

 
:Serviço basico de hardware da Dell 
“Oferece serviços de reparo e substituição de hardware conforme necessario 

Embora o nivel de serviço tnasicc) da Dell seja um otimo começo para fazer a manutenção rio seu equipamento¡ a rsriaioria das 

"Qbrganizàções se beneficiam de niveis adicionais de suporte para proteger seu investimento em Ti e rnaxrnwizrar a produtiividade. 

»fara obter as melhores vantagens, escolha opções configuráveis do pacote de serviços profissionais abrangentes Dell ProSupport. 

“Compare os recursos adiciiianenis :fo ProSupport que podem ajudar a tornar o seu modelo de suporte rriais eficiente. 

Suporte técnico para hardware ° e 

Systems Management 
'O Suporte Básico de Hardware  inclui um técnico no iocal para substituir peças designadas como obrigatoriamente 

SLIDSÉÍEJÍVEÍS pelo cliente. 
;É "A rjisptanibiiidade pode variar de acordo com a regiãoiloçai e produto. Entre em contato com o seu representante Lie 

suporte ou de vendas da Dei! para obter detalhes adicionais. 

) 
J 
_É 
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t_ Confiabilidade  nívet ;nitndiat  .í“-Ja D ?à levamos o 
a serio e oferracemos 
ÍSGrVtÇÇLDS de suporte 
czonfiáxreis que Vito desde 

= a strbstituição de peças ate  respostas de emergencia - 
tudo para ajudar os nossos 

í ciientes a ter o rriaior terripc)  de atividade possivel. 

e \fe redora ::to Prêmio 
3310;* na categoria Suporte 
de missão critica em 
2005 e 2607 

v A Dell raode ajuda-to 
a razti-uzir os inrtidtznties 

E teen cos em ate' 11% e 

rw  o tempo de inatividade 
da --e-'rtpresa em até 22% 

- Caseiros  comando 
gicta ais e (Centrais 

de E ;peciatistas no 
mundo todo 
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axar* acer: Ir terna de casos 

_mx isetêitadc' :rica sela cromados oa 
¡ tie-tt no'. <tarj u !os ccmipilatl as de 

,a E jgneitc, 3111200- . eí-emt 'O de 2038.  “m2 t* : -Lí-foi: uma paça serão 
"N I  I j ~ ' ' . necessário. após a  n» da* ' iosti " err-line! 
'ax we_ fi dispcrzibitidede 

' 7 obter dietalhes, visite 

AN nel.. anti:ervicedesctrtptttmns. 

'Ci sensrçc contra danos acidentais não 

“É i cobre 'ou m_ perda riem ritmos iritericioriais 
É cu. causar/os po: mcendic , enchente ou 

'H uL-¡ros ter ómenos da IBÍJFQZÕ. Pode   r _ Í .ra ont-er detaihes. 
= visite Gclkron ¡snwec edes ;r pnons. 

h* na «rabo .a de Garantia 
: . . esa para 

“Para obter mais informações sobre outras ofertas de serviço, entre em contato com s P* L' ~ s. _- 'v'=jrrTc:1fÊÉ.8C_>="r3 _ _ _ › - j; .Jet. j  .J .rccrz, . I L cu 
«seu representante da Dell ou visite deitcom/services. i \_ m , _p i,vv,v_,,.,._,c,_ C,_.,,,.\,\.,a,ra,r,.y_ 

»a 

'Íi r 

ot 
'Aplicativos Processo corporativo Consultoria Infraestrutura Suporte 

J 
»A disponibilidade varia de acordo com o pais. @ 201-:: Dell inc. 'Todos os direitos reservados_ 

N51~1.l-20l010-N 80H 
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.mEuÉm o .waníwu :o 3K mE: ..Éímnnw mu uumuüwmuu: m ow: :o w: um ..mcítwuuu sua Eu Bmzmcm E: meu? 
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023mm Qua :o mmmuÊnELOÉm uu B: nm 022mm ou cnumguzom mE: uu a_>.._u ou. QuE ..oa uucmzu ou muvmuítwu 
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no.9.: .on mmvumEñcc_ mmzao m mazfom mv 032,55... sua .mcoÊmu ..oa ..acionou Emite» vv moasvâu. no_ 
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.ouÊwm wu cmuzumwo 3mm: woumsãwn mou 

...Em mozwmuznm mv owomãmzcou w omumuEto .mwumim .oc Eva w mumucmam uno.. ao ao SUEE Q3522... . 

.meus. mu 9:63 wu mouÊwm . 
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mawm wu ...o oumtonzu oScoã ou um: :mE .wEwEum _oumznwnmc_ om: anacom:: w wouoEwtw. .moumEo. 

_mmucwgucw _mommncãw_ .motas wbcw .oEag 223m: mocwãocw_ ..ou oumuEcmu OuCwÊMBJUU ou wtcnzm . 
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.ÚuEWENCmUE m mmucwñmmm .m>z...w›w.n_ omucwuacmc.. .GWUNUOÉUp .owuümumcínwu .OWUEQum-..W DEDU mwumuízí n 
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mai. 99mm moumuãmau uvímuüc_ vv mama». m0 :Bum: monmtm. oõuxm 

.mcmEmm .oa uma m _mzconuo ..muog «Éüumaxm o w cuÊwm mu 04.63 25.o... 
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.cream 2mm_ mu». @EJ mufnou .um «anca .Bcücu az .EommEnEu 

NF.: oocmuuEc_ 953m .MuEoÉ _tavam_ :oo mu QUE...? a ..E oamñ 
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atuou Em» !a 0510:_ a mzuuñu .mEuZEu eu 310mm .ou owutumuu 

9,95 mc.: wanna .owuãgumgzm a :n chan.. Êmõüum Ema ...oa mn ouiuwk 
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Ser-viço Autônomo de Água e Esgoto 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

_ OBJETO: Confr-afaçõo de empresa especializada para a aquisição de 

Equipamentos de Tecnologia da Informação, Licença de Soffware e 
Antivírus para atender' os diversos setores do SAAE de Piumhi 

o 

Í 

_  FORNECEDOR: ' 
Í 
Í  



Licitanet - Vencedor Lote 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 03/2017 

Lote(s) cancelados ou Não Adjudicados 

LOTE: 1 - 

Fornecedor: Deserto» 
. .,.. V.U›t. \LTtl .U'. V. 

Item Quant. Unid. Descriçao Marca Lata ;nie Vorçzgo org:: Economia  l A ti- ' WORRY-FREE BUSINESS SECURITY - ' 

_1_ 20,00 " “m5 R$0,00 R$0,00 R$128,33 Rs 2.566,60 3.00.0094 
- - SERV|CES - 

k ' "Motívcn Deserto , subqmà :É Sub-Total ns 2.566,60 

___  I_.OTE: 2- 
: ”Fornecedor: Deserto- E ' .' .- V.U't. V.Ttl v.u'. V.T l - 

,Item Quant. UTIICÍ. Descriçao Marca Lara! Laonãe OWEÉO orsggo Economia 

A ' 2,00 COMPUTADOR: Processador-Arquitetura RS 0,00 R5 0,00 R$ 8.678,78 R$317.357,55 ÉOOÁJÍJW: 

.K. . x86 de 32/54 bits - Processador intel core i7 

- Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e 

FSB de 1.333 MHz Memória - Instalada 16 

GB (2 x 8 GB Dual-Channel) - Padrão DDR3 

ou superior, clock de 1.600 MHz; - 

Expansivel a 32GB; - Deve implementar 
tecnologia dual-channel; Placa-Mãe - Deve 

ser de fabricação própria e exclusiva para o 

' modelo ofertado. Não serão aceitas 

soluções em regime OEM ou 

personalizações; - ONBOARD, com 

arquitetura ATX/ BTX ou superior e FSB de 

1.333 MHz: - BIOS Flash ROM com suporte a 

Flash Recovery (4 Mb) e compativel com 

É Plug a Play, SMBlOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 

_ 2.0 - Interface/Controladora de vídeo com 

. 01 (um) conector VGA ou DVI e 02 (dois) 

conector DisplayPort, can-board. - 

_ 'xXx/a Controladora de rede Gigabit Ethernet  . l 10/100/1000BASE-TX com 01 (um) conector 
RJ-45, on-board - Controladora de drive com 

02 (dois) conectores SATA 3.0 lõGb/s) e O1 

(um) conector SATA 2.0 (3Gb/s) - 

Acompanha: 02 (dois) cabos SATA - 01 (um) 

slot PCI Express x1 ou x4; - 01 (um) slot PCI 

Express x16 - 04 (quatro) slots de memória 

DDR3 1.600 Dual-Channel - 04 (quatro) 
conectores USB na parte frontal do 

gabinete, on-board - 04 (quatro) portas USB 

3.0 - 10 (dez) USB, on-board no total sem o 

uso de adaptadores; Vídeo - Deve possuir 

placa de vídeo of-board mínimo de 4GB 

DDR3. - Com mínimo de entradas 1 HDMI e 

1 VGA. Disco Rígido - Armazenamento de 

500 GB mínimo. -Interface SATA 3.0 (BGb/sl, 

7.200 RPM e Cache de 32 MB - Taxa de 

transferência interna de 100 MB/s - 
' Tecnologia SMART integradagisto é, o disco 

rigidodeve ser capaz de identificar e relatar 

estado de iminência de falha, e, isolar 

setores defeituosos de maneira  - - _ __ 114 

t httpszl/Iicitanetcom.brlpelpregaollmp_canc.PhP'?P=MTY4M " 
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permanente; Drive Multimídia - Gravador 

CD/DVD-+RW - Suporte a DVD-+R DL (Dupla 

Camada) / DVD-ROM l DVD-RAM - CDROM 

24x/ DVDROM 8x Fonte de Energia - Possuir 

eficiência de 85% ou superior a uma carga 

nominal de 50%, com tecnologia PFC Ativo 

(Active Power Factor Correction). - Fonte de 

alimentação da mesma marca do fabricante 

do equipamento, com consumo e potência 
de no máximo 260 Watts Real.- 

chaveamento automático Bivolt 110/220 

VAC ~ 50/60 Hz - Possui PFC ativo - Padrão 

ATX / BTX ou superior; - Total 

compatibilidade com a Placa-Mãe e 

componentes fornecidos; Gabinete - Small 

Form Factor (SFF) ou Torre. - Possui Sistema 

de Circulação de Ar interno com entrada 

frontal e saida traseira; - Possui Speaker 
interno - Possui Conectores frontais: dez 

portas USB, sendo que no minimo quatro 

portas deverão ser 3.0, pelo menos 2 portas 

3.0 deverão estar na parte frontal do 

equipamento. Não serão aceitos hubs; Deve 

possuir conectores frontais para Headphone 
e microfone; - Possuir local para uso de 

cadeado para evitar acessos indevidos ao 

gabinete - Não sera' aceito Gabinete tipo 

monobloco (integrado ao monitor); - O 

gabinete deverá ter caracteristicas "tool 
less", isso é, não ha' necessidade de uso de 

ferramentas para: abertura do gabinete e 

remoção de disco rígido, unidade óptica e 

unidade de disquete. Não serão aceitas 

adaptações, tais como o uso de parafusos 

recartilhados. - 0 gabinete bem como todos 

os seus componentes internos devem estar 

em conformidade com o padrão 
internacional RoHS. Monitor de Vídeo 

Colorido - Tela plana de 23"(polegadas) LED 

do mesmo fabricante do equipamento, 
devendo seguir o mesmo padrão de cores 

do gabinete, não será aceito regime OEM, 

mantendo os mesmos padrões de garantia 

do gabinete; - Resolução WXGA+ (1600x900) 
- Dot Pitch Horizontal máximo de 0.28 mm - 

Contraste Estático de 1000:1 - Lumãnância 

de 250 cd/mz - Tempo de resposta de 

máximo 8 ms - Possui Controles Digitais para 

todos os ajustes (brilho, contraste, tamanho, 

posição horizontal e vertical da tela) - 

Seletor de tensão automático AC 100/240V - 

50/60Hz; - Devem possuir regulagem de 

altura Teclado - Enhanced Brasil ABNT2, 104 

teclas - Possui Apoio Ergonômico - Interface 

de conexão USB; - Teclado do mesmo 

fabricante da CPU e manter os mesmos 

padrões de cores do gabinete Dispositivo 

Apontador - Mouse óptico com resolução de 

800 DPI - 3 botões com scroll- Tamanho 

padrão para desktop - Interface de conexão 

USB - Acompanha Mouse-Pad; - Mouse do 

mesmo fabricante da CPU e manter os 

mesmos padrões de cores do gabinete; 

'Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado e 
Mouse da mesma cor e do mesmo 

https:I/iicitanetoom.brlpelpregaoñmp__canc.php?p=MTY4Mg== 
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fabrica nte; Sistema Operacional Windows ' 

10 Pro - idioma Português - Brasil - Última 

versão disponível quando da entrega do 

equipamento, com todas as Atualizações 

Críticas instaladas - Deve estar Ativado e 

pronto para utilização pelo usuário - Licença 

de utilização da Microsoft; Softwares - 
Acompanha Softwares e Drivers necessários 

'a perfeita configuração e operação dos 

dispositivos instalados no equipamento 

(mouse, video, discos,piacas, etc), 

compatíveis com o sistema operacional 
fornecido, incluindo manuais e mídias de 

instalação para cada unidade de 

equipamento fornecida - Todos os softwares 

que acompanham este equipamento devem 

possuir as respectivas mídias de CD-ROM 

e/ou Disquetes de instalação, bem como 

Certificado de Autenticidade - Todos os 

softwares devem estar instalados e 

integrados ao Sistema Operacional, prontos 
para utilização pelo usuário; Descrição 

_ Técnica Relacionar fabricante, marca e 

modelo do equipamento e seus acessórios, 

anexando documentação comprobatória 

das informações e suas respectivas páginas 

na proposta do licitante; Confiabilidade e - 

Certificados - Não 'serão aceitos 

equipa mentos fora de linha, mesmo que 

ainda estejam disponíveis comercialmente 
no mercado; - O fabrica nte do equipamento 

deverá ter o nome presente na lista do 

conselho (Board) de tecnologia do site 

DMTF httpz//wwwzimtñorg/a bout/list - 

Certificação EPEAT (Electronic Product 

Environmental Assessment Tool) na 

classificação Gold, do equipamento 
ofertado, disponível através do link 

httpzjlwwwepeatnet; - A proponente 
deverá apresentar documento, especifico 

para este processo licitatório, em papel 

timbrado, declarando que a mesma possui 

credenciamento do fabricante para 

fornecimento do produto; - A proponente 
devera' apresentar documento informando 

que a fonte suporta a configuração máxima 

do equipamento ofertado; Devem ser 

atendidos todos os itens deste anexo, sob 

pena de desclassificação: os requisitos 

mínimos obrigatórios, a sequência dos itens 

e o formato desta especificação. 
" ' b- I R 

Motivo: Deserto s" uma o: Sub-Total R$ 17.357,56 

LOTE: 6 - 
Fornecedor: COMERCiAI. SOARES E MOTA LTDA EPP - 08.648.188/0001-90 _ 

V. Unit. ' V. Total V. Unit. V. Total 
. ' . ' " E ' 

Item Quant Unid Descriçao Marca Lance Lance orçadc orçado _ conorma 

1 " 1,00 UNiD Impressora multifuncionaljato de tinta BROTHER/MFCJGHO RS R3 4.000,00 R$ RS 2.586,68 54,54%- 

colorida -Tecnologia de impressão: Jato 4.000,00 2.586,68 

de Tinta -Função Cópia: Sim -Função 

Scanner: Sim -Função Fax: Sim 

-Impressão Colorida: Sim -impressão 

Frente e Verso: Sim -Cópia Frente e 

httpszlllicitanetcom.bripelpregaolimp_canc.php?p=MTY4Mg== 3/4 
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Verso: Sim -Conectividada Wi-Fi, Rede 

Ethernet, USB 2.0 -Velocidade Max de 

Impressão: 3Sppm Resolução Máxima 

de impressão: 6000x1200dpí 

-Memóriaz 256 'Capacidade Bandeja 

de Entrada: 250 x 2 -Capacidade 

Bandeja de Saida: 50 folhas Capacidade 

Alimentador Automático: 30 folhas 

-Tamanho de Papel: A3, A4 210 x 297 

mm, Carta 215 x 279 mm, Oficio 216 x 

356 mm -Tamanho Max do Original 

para Cópia: A3 -Capacidade minima de 

impressão mensal (paga/mês): 26000 

Capacidade Recomendada mensal 

(paga/mês): 1500 -Sistemas 

Operacionais Compatíveis: Mac OS X, 

Windows 7, Windows 8, Windows 

_ Vista, Windows X_P -Alimentaçãoz 110V 

7T 
'_.Mot¡vo: Cancelado 

-ltens Inclusos: 'Cartucho Amarelo, 

Cartucho Ciano, Cartucho Magenta, 

Cartucho Preto, Cd Instalação c/ 
Manual, Guia Rápido de Instalação, 

Manual do usuário Dimensões sem 

caixa (L x A x P): 55,3 x 43,3 x 31cm 

Sub-Total RS 
4300,00 Sub-Total RS 2.586,58 

:Fornecedor 

- ' DESERTOS 

COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP 

Total Geral 

i_ Fornecedorlesl participantem 
Lotels) cancelados ou Não 

Adjudicaclos 

1-2- 

CNPJ 

08548488/0001-90 6 

| httpslrlllicitanet. com .brlpelpregaolimp_canc.php?p=MTY4M g== 

Total Geral Total orçado 

_ RS 0,00 RS 8.307,11 

RS 4.000,00_ RÊ 2.585,68 

RS 4.000,00 as 11.393,79_ 

 

Eçonomia 

100,00% 

64,64% 

' 54,89% 
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Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 

Piumhi - MG 

Sistema de Gestão de Materiais - Compras e Contratações 
Termo de adjudicação de processo de compra 134 I 2017 

   
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros colaboradores, nomeados pe|o(a) Portaria, 

_ reunidos nesta data, processaram a licitação 003/2017 na modalidade Pregão Eietrónico, decorrente do processo 
134/201?, obtendo os resultados discriminado abaixo. * 

    
¡ 0. 5371000100 
5 07.735.373/0001-50 
, 00 04a 105/0001-90  

50.400,0 ' 
58000.00 

IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA EPP 

CSM COMERCIAL SOARES MOTA    
r Piumhi - MG, segunda-feira.. 22 de maio de 2017 

  Jaqueline Ap cida de Souza 
PREGOEIRO 

Sistema: MGFCom pras - TermoDeAdjud icacao01.rpt 
Pro:: 6904:' 2017 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG 

PREGAO ELETRONICO N° 03/ 2017 _LIGANETÊ 
LlClYnÇÕES oN-HNE 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

0(a) pregoeiro(a) do(a) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHl-MG comunica aos interessados e participantes do PREGÃO 

EIETRÕNICÓ NL' 03/1017 referente à O OBJETO DAS ORÍENTÁÇOES CONTÍDAS NO PRESENTE DOCUMENTO  O PROCESSO DE LÍCÍTAÇÃO, QUE TEM 

POR FINALIDADE/i. CONTRATAÇÃO¡ DE EMPRESA ESPECÍALÍZÀDA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUÍPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 

LÍCENÇAS DE SOFHNARE E ANTÍVÍRUS, CONFORME ESPECÍFÍCAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO l' DESTE EDITAL., que 

ADJUDICA o objeto do certame a(s) empresa(s): 

/"\ 
P . . 

Fornecedor: COMERCIAL. soa-rias EÉMOTÀ;_I;ÍIEDA=*EPP3à0'B¡Ê48,1$8í0001é90›-~     . . - '=“'*'“?f ~ e   ' V. Unit. V. Total V. Unit V Total 
Lote uant. Unid. Descrz ao Marca -= --  --  _ _ ' ' Econ m'a Q ç p Adjdo Adjdo Orçado orçado o ' 

5 1,00 UNID ImpressoraJato de Tinta Termicgiefnogaer   23 _ V “RS 5_.5__50,pl_)_ _  57.550,00 RS 5.571,09 RS 5.571,09 0,38% 

Funções: Imprimir Espéciñcatõésdea-.à à.? '- a Em. .. . 5, '  .í = =~...-  z'  
velocidade: Tempo de impressão de 

imagem colorida ISO NS (ótimo, métrico 

papel acetinado A1): 15,3 #à 5.3, R¡ ¡_ 

Tempo de impressão dei  ___ín,_c9|o;ida?~* ::es- e.;  
ISO N5 (normal métrico papel acetinado 

A1): 9,3 minutos/página Tempo de 

impressão de imagem colorida ISO NS 

(rascunho, papel coated A1): 1,3 

minutos/página Tempo de impressão de 

imagem colorida ISO N5 (normal métrico 

papel ccated A1): 4,1 minutos/página , à_ _ _ 

- .~ ~ H--e .-'rá.rs'~"s' 1-: FÍLIÊHE t r:,.h~1'i~ i lir- ?ir rEXÊE-à* r: . 
Tempo de impressão de_ desenhosllneares __ _ __ _ _ __ _  _ 

(economode, A1 papelcomumkifíd' 4' " l 

  

p.... 

seãündos/Dágina Velólzildaâéflêfe iniilllíêâfsâ' "jim M A' l 4  ' H 'q' " ' Â de desenhos lineares (etonomoãe, Aífpapêl 'N 

z comum): 4D impressões A1 por' hora 

Memória, padrão: 256 MB Especificações 

técnicas Qualidade de impressão (melhor) 

Cor: Até 1200 x 1200 dpi otimizados Preto e 

branco: Até 1200: lzüüdpi otimizados de_ ,  .í À._ __ _ 

50o xsoo' dpide éritrádaiéóíirñizáçãâíbãiã    " 
papel fotográfico selecionado Tecnologia de É __ n:  
impressão: Jato de Tinta Térmico Número 

de cartuchos de impressão: 4 (ciano,_ H 

magentaamareIo, pretolitfzposjjeitinta: 

Baseado emrtinta_ (C, M, 'lgpaseadlcgrem 

pigmentos (K) Precisão deliínjlrat_ _ Em_ 

Densidade óptica máxima (PEQÊB) _8_L* 

"“"/2›1°.°“ê9::° rnídíafsràletãñeeláneué5ñte - 

de secagem instantânea HP lfremium e 

uznras HPerieñàêszíãlrenüêêiâiãáéãFêT' 

Manuseiodeimiãts ,Êãslãhêlbfíiêi  
alimentação de rolo;1tortadorlaptomático. 
Tipos de mídia suportadosmapgis comuns e 

revestidos (comum, revelstidoirleyes 'ode 

gwramatura alta, reciclado( simples-Hmh nco 

brilhante), papéis técnicos (papel iiegetai, 

vellum), filme (transparente 'Pos-col', papel 

fotográfico (acetinado,  _N_ _m_ i _____ J 

5.°m"°'“.'='°'“°r P'°FT-'Í'fm› êâiliilfflfiieliFiaue 
autoadesivo (adesivo, propilenoj_ _ _ 

 
 

   

httpszlllicitanatcom.brlpefpragaoñmgadj.php?pÉÍ\llT§ÍÃiM§§à_ _ 1 ¡11 
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11 

1,00 

16,00 

6,00 

20.00 

1,00 

UNID 

UNID 

UNID 

UNID 

PC 

 . , a 

.A Lmiui ,raul-l  Licitanet- Termo de Ajudicação  
Éramaturas demídiareconjiendadoílglã a 

280 g/mzulrolo/allmentação 'manualkõo a 

220 g/m* (bandeja de entrada) formatos 
padrão dos suportes (rolos 'métricosli' u 

Larguras de 210 a 610 mm;rolos de 279 a 

610 mm Tamanhos de midia, 

personalizados: Bandeja de entrada: 210 X 

279 a 330 x 482 mwalimentação manual: 

330 X 432 a 610 x 1897 mm;rolo: 279 a 510 

mm Diâmetro externo do rolo: 100 mm 

Espessura da midia: Até 11,8 milímetros 

Conectividade, padrão: Fast Ethernet 

lIOOBase-Tkcertificado para USB 2.0 de alta 

velocidade;Wi-Fi Eficiência de energia: 

qualificado pela ENERGY STAR' Garantia: - 

Garantia limitada de 1 ano para o hardware 

Conteúdo da caixa: Impressora A1; cabeçote 

de impressão; cartuchos de tinta 

introdutórios; eixo; guia de referência 

rápida; pôster de configuração; software de 

inicialização; cabo de alimentação. Software 

incluido: Cd com drivers para Windows 7, 8 

 

  

e 10. 

Licença de uso backup exec Server ed win 1 k _› d H _É _:  _ _g _ A  
server Onpremise standard License + MicRggáã t" 'm ' " 7 °R§ 
essential maintenance Bundle_ mitialaiimp 

corporate 13670-m0032-_br ›. , .,-,g;_¡  
Licenças deuso' Oflicestandard ZOIVSrISNG MICROSOFT/OFFICE R5 2.340,00 
OLP PT_BR. ' ' ' M¡ STANDART 

Licenças de uso  
Com opção de downgrade para o \_.'_\lin_7_› _ MlCROSOFT/Bl R5 1.055,00 
PT-BR. l. . . , 

' ' z -'1".:'ll' 
Licenças _de_ uso winsvrcaieoizãrleuair, MKROSOF, R5 198m 
.NL DVCÇAL  l . r.._n. 1110 mrv: 

Rack' Rack fechado-padrão lüdíãdhzccm L|DERCONIZ4U R5 8.629,00 

800mm de largurau-znuldealtura eer 

profundidade de looommg-Fornêcíeii todos.: 

os acessórios' necessáriospara-plenáñu 

utilização do rack; Deve serfôrnecidoxiacor n 

preta; Deve atender as especificaçõesiwnw 

ANSI/ELA RS-310-D, lEG297-2/D/N41494L a .i l .- 

partes 1 e 7; Oequipamentodeve ser 

totalmente desmontávelpara*facilitar a 

montagem e otransporteak estruturada-e 

ser em aço SAE 1010/1020-de Zimmgbeve '- 

possuir porta frontal em aço=SAEI1010/.'E020 

de 1,2 mm, com perfurações hexagonais 

(tipo colmeia), com indice_ dezvenfçilaçãgú_ 

superior a 7196; Devepqsauir, porta_ ou 

tampa traseira em aço SAE 1010/_ 
1,2 mm, com perfurações._hexagonais (tipo 

Colmeia), com índice de ventilaçãgxsuperior V  __ _ _ _ , 

a 71%; As portas devem possuir fechaduras ' 7' l 

escamoteáveis com sistema automático de 

destrave; Deve ser fornecido com tampas! 
laterais' lisas em-aço SAE*1010/1020=de'1,2 ** v*  i**  o ^ ' 

mm-removiveis através de fechos rápidos, 

corn opção para colocação defechadurapo 

tetodeveestar preparado para instalação 

#e 'fit de ventilarleresçxia? PÊEHÊL-aàiiñve 

possuir planos de montagxernfrontal e 
traseiro, galvanizados, an 

numeradas de 1 a 2_4U;_lÍ_:l\ 

de .cabe #aneis erñ.'áf:é.$aã_1.919429.a° r, 
,L0 mm; 99m .an$¡s.,in.t9":g§_,e,çn 

termoplástico de alto impactopnñ¡ m, 

dimensõesdeÀif-l   (Á x L 

x P), sendo fixadas na partejrontalrrzlo Fiiack; 

O teto e a_ baseado_ Raclrdevern _trerlapfertíudra 

para entrada e saidade_ :cabos externo 

removíveis; A estrutura_ ¡Flacla dñveu N! _ 

possuir terminais de aterramento; Devueser 

fornecido com pés nivela_dores_!e_r ' 

 
 

   
   

httpezf/licitanetcom.brlpdpregaoñmp_adj.php?p=MTY4Mga= 

RS 6.182,50 

RS 37.440,00 

RS 6.330,00 

R5 3.960,00 

RS 8.629,00 

RS 5.182,50 

as 2.344,25 

RS 1.055,50 

R$ 198,33 

RS 10.126,67 

RS 6.182,50 

RS 37.508,00 

RS 6.333,00 

RS 3.966,60 

RS 10.126,67 

0,00 

0,38% 

0,05% 

0,17% 

14,79% 
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. . . r r  l¡'.,.' 

sendo, 02 com travas e 02 semtravas-Qeyg 
terrarau de proteçãnlP lmükack deste.; 

possuir pintura micgrfcrepoxipna gp ¡pretajlAL 
9004; ACESSÓRIOS' Par de guias verticais de 

24U compativel com o rack disponibilizado; 

Kit de ventilação com no minimo O2 (dois) 

ventiladores com ruido máximo de 30dB/A. 

Tomada deve possuir conector no padrão da 

norma NBR 14136. Tensão de trabalho: 

Bivolt; Kit com 50 porcas gaiolas utilizadas 

para fixação de equipamentos aos planos de 

rack com furos de 9x9 mm; Gaiola em aço 

5AE107 bicromatizado e porca M5 em aço 

SAE1010/1020 bicromatizado; Parafuso 

philips niquelado M5 x 16 mm com duas 

arruelas sendo uma fixa e outra de pressão. 

Tipo de cabeça: redonda tipo panela com 

base chata. Possuir fenda do tipo Philips no 

parafuso; 02 (duas) PDUs com o minimo de ' 

12 (doze) conectores de entrada tipo NBR 

14136. Corrente suportada: 16A. Tensão de 

trabalho: Bivolt; INSTALAÇÃO 0 fornecedor 

é responsável pela montagem do rack nas 

instalações do SAAE de PIUMHI-MG 

Nobreak -Capacidade de Potência de Saída: 

q 825 Watts] 1500 VA - PotênciarMáxima . 

configurável: S25 Watts j' 1500314! !Tensão 

nominal de saida: 115V -Eñciênciarem carga 

total: 92.0% -Freqüênciade;$alda~-_,. ;..  
(sincronizada comrede elétricaiañoHz #lua 

Hz «Fator de Crista: 0,1Z5B9 ,¡ 
oTopologia: Line interactive ,-,-Fl'ipo=derf.orma 

de OndarSenoidal aproximada ecpnexõesn _« 

de Saída'. (8) NBR Mlãalaaxeriadaurr. 

Reservar-Eficiência com Maiacarsaasseüãá 

- Tensão nominal de .entradaz 115V, 220)! na 

!Frequência de, entrada:.6,D.l-._l_z=.-,TiP9. de., 
Conexão de Entrada: NBl¡11413_6-.-. mr, “(541 

Comprimento do Cabo:.1, B3 metros,- (1 

;intervalo de tensão.derentradaaiuatável 
12 18,00 UNID para as principais operações;-95a~¡.v140.l.-185 APC/BZISOOPBIBR R5 1.500,00 RS 27.000,00 RS 1.586,97 RS 28.565,46 5,45% 

- 260V 'Corrente Máxima delimitada: n12? ' 
Tipo de bateria: ñateria.s_elad_a.rçhumia_oç ..., 

Acido livre de manutenção. .a. prova deu-r -'l¡: - 

vasamento. -Tempo derreeargaltípicozúâp 

hotel-s) !Cartuchordesubstituiçãcudeusro l.:- 

batería: 24008,- .QuantidadeademBc$"r:;2«.-.,~ 

l Eficiência no Funcionamento _da crBateria; 

80.00% Comunicaçãosr Gerenciamento 

'Painel de controle: Display _de LED status 

com indicadores paraOn Iine,_Tr5é _  h 

bateria e Falha no cabeameritoi _  
sonoro: soar alarme nuandoínaftiateíria N 
distinto de pouca bateria, _tom_ de alarme 

continuamente sobre_ca_rreg_ad;o;_Pi_r_o¡t¡ieç\ãrç› _,_ 

contra surtos e filtragem -Classe desurto 

de energia: 80 Joullesr _ngorzjljretgyy  v¡ 

 

_'  Sub-Total Rs 95.091,50 s"g;r_;?;§â 3,22% 

Fornecedor: CPESC. Eau¡Pnwámfõsíêieoeklarlcos LTDA EPP - 07.735.373/0001-50 
Lote Quant. Unid. Descriçao _ ,    f, f¡ Marca V' Unit' V' Tua' V' Unit' V'T°ta| Economia 

À A_ Adjdo Adjdo orçado orçado 

13 1,00 UNID Receptor GNSS l.1L_2 Rjmçspeçiñqação .,_ 7T' À Receptp_r.Çil\|§5,Çl__-jCfi80 R5 55.000,00 Rs 58.000,00 RS 58.300,00 RS 53.300,00 0,51% 

minima) Totalmente integrado _elicgnc-iaádo, CARACTERÍSTICAS GNSS - 

com no minimo ;Lwgclaraaiísàlgallilitñdglpara Numero de Canais: 220 - 

rastrear GPS lL1/L2/_L2C/l__5_),__§l¡9_hlñ§§ Placa Principal GNSS: 

(Ll/Lz) opspgas, antena ¡ntedgrgygzgogi J _, Trimbie ~ Sinais Rastreados: 

sãâPií-'êêã951?.T.'~!'?iF§'1llElilãlEãT!F8iEo“P°“a GP5= LIC/A» E20 @E Li 
sistema Rijl( Lil-If elçilslyll,mjernlgriañilnterna GLONASS: L1C/A,L1P, 

de' 256 MB + 4_ GB_5D_Ça_rc_l_; greçisãnonçgtatica LZC/A, LZR L3, Galileo: E1, 

Horizontal _de 5mm _f 0,5_ pprrrelxergiçlal de ESA, ESB, BeiDou: B1, B2, 

httpsmflicitanetoom.brlpelpregaorimpjdj.php?p=MTY4Mgi= 3m 
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20mm + 1 ppm; Interface/comunicação com 

cabo USB¡ Bluetooth e Wifürádidlhterno de 

até 2W; deverá possuir ¡mpermeabilidade 

contra água e poeira e suportar quedas de 2 

metros de altura sobre concreto; rádio 

interno; base nivelante corn prumo ótico: 

adaptador para base nivelante: rádio 

externo UHF 25W; tripé de bastão GPS 

Alumínio; bastão GPS 2,60 metros; tripé de 

alumínio para Estação Total; Coletor de 

Dados RTK e receptor GPS incorporado, 

Sistema operacional windows Mobile, 
Memória RAM 256 MB, Cartão Micro SD de 

2GB, Display colorido, Câmera digital, 
Bluetooth, Transmissão de dados e telefone 

via GSM/GPRS, Índice de proteção IP65, 

software licenciado para coleta de dados 

RTK que permite a visualização do 

levantamento em tempo real, software em 

português; Manual de uso; Maleta de 

transporte para todos os equipamentos; 2 

baterias para receptor GPS L1/L2, 

carregador bivolt de bateria de receptor 

GPS Ll/LZ. Todos os_ softwares e E 

equipamentos deverãoter suas_ Ijcerwltças u ' ' ' l .H l l 1.! .› 

 
devidamente ativas parati uso. Treinamento 

para uso dos equipamentos no _ ;o , 

do comprador e suporte técníc :gijatu _o 

por no mínimo 6 meses. 

  
_M_ 

htlpsnlilicitanatcom.brlpelpragaolimp_adj.php?p=MTY4Mg== 

 

lili tluL' AHU": "-x1\'.1-*nt:w.›-. 

“Ç ° Iiiioitanêt - Termo deAjudicação 
..;~' l:  1:' 

536.5; l-&C/A, l-Siqíêã» l ; 

WAAS, ,EGNOS, GAGAN) - 

Tecnologia de Redução de 

Multicaminhamento: Sim - 

Medição da portadora corn 

baixo ruído: Sim " 

ESPECIFICAÇÕES DE 

DESEMPENHO (1) * 
Levantamento Cinemática 

em Tempo Real (RTK): - 

Horizontal: 8 mm + 1 ppm 

RMS- Vertical: 15 mm + 1 

ppm RMS ' Levantamento 

Pos Processado (Modo 

Estático): - Horizontal: 2.5 

mm + 0.1 ppm RMS - 

Vertical: 3.5 mm + 0.4 ppm 

RMS - Tempo de 

Inicialização (Levantamento 

RTK): Menos de 5 segundos 

- Confiabilidade da 

Inicialização [Levantamento 

RTK): Maior que 99.9% " - 

COMUNICAÇÃO - Porta 

Serial insüzsnii sun L Porta” o  o  ' 

_LJS_B_: Sim - Modem_ 

-  . ti9E?$5iE2.*›-â""' 

Tecnolog _lêluetoothfgsjim 
    
Ra o  internqÉHCÍ 

?insane :1429 Mhz 
Potencia; 0-5 Wi?? “ñ 

ÚQFÃQÉQLCHÇ. Trííjible. 

P__ac¡ñc crosta Alca nce: 5 lc__r_n   
iiiàiêefriaíséiiiriâisxz 
watts) ¡ Erotqcolos N J '_   
;cijtrafscnrst iñieuxanâ" 

PHEBHEJWG _24--3-?2 23v 

3.9,_ 3.22, Nrnip client. 

NTE!? Çaátsr :êaíõa de. i 

serás' 'r~i§A94_-83= Sim' - 

?enterrar WÍÚÊFÉÊÉÊÊ°S 

larutosGNSS: R_IN_EX ellÇN 

* MiMóBw-g  
Hf-'l“°"all?'iPE9 É? P599?? 

_ v a ¡nternacle  (SB 

!MF iii!? P.? '-.*°=~9*i°.'"°l 

r_ §$P§ÇlFlCAçÕESFÍSlCAS - 

Dirnens§es:___1_tlQ rrrm x 124 

mm - #2595122 Í<g_.(com 

?etário ?ismrerêtwa de. 

Operaçãmg-f-_lü 'C to +75 °C 

-Temperatura de 

armazenamento: 755 'C to 

assar; -Jltimidadec 1oo9r. de 
condensação -lndice _de 

Froteçãfio: ll567_(A prova_ . 

dásH-'ê e 996!?) r, Í r. ' l 

Resistência  queda 

(choque): Simxiaté_ 2 metros 

dewaiturail- Display: 

nesgiuçãogtzaicjsádp¡ * 

sem; ocÁaJMENrAÊão .- 

C°ñ59m° ?às .Énersiêâ 

Menor que 5.2 Viil¡ 

Capacidade da_ bateria íon- 

Çtítià: a? ;são :meras v - 

Autonomia _das baterias 

(duas): nTkjuHF' Base: 6 h d 

Static  ltàEntrada para 

riliris_ntêàãà5f'sxterría=.lz a.. 

a5 v oc: :Nçtusogbase _ ' 
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hitpszffl icitanetcom.brfpefpregaolimpjdj. php?p=MTY4M g== 

" Licitahet 'J Termo-tie Ajudicação 
l" ^" 'L -~:'¡ I'. _L E '.. 

nivelante _com prumo ótico; ' 
adaptador para base 

nivelante; rádio externo 

UHF 25W; tripé de bastão 

GPS Aluminio: bastão GPS 

2,60 metros; tripé de 

aluminio para Estação Total. 

Coletor de Dados marca 

CHC modelo LT30 com 

software Carlson 5urvCE 

para coleta de dados RTK ' 
Coletor de dados e receptor 

GPS (20 canais L1) 

incorporado ' Processador 

de 624 MHz " Sistema 

operacional Windows' 
Mobile 6.1 * Memória RAM 

de 256MB * Cartão Micro 

SD de 2GB (expansível até 

16GB) ' Display colorido de 

3,7” VGA " Câmera digital 

com resolução de 3.2 

megapixels " BluetoothTM 

(v2.1 Classe 3) integrado 

para clorñiúñióàlçãorláómo A ' '- E ¡' * 

@ceara *. I'-°.'l?'??3°ê59-9°. , 

 
íààâ 'Íiteàpsl 
0341115 (inçluso a bateria) 

'f 'Ijemoeríatzura _de_ 

gravação -ÀÓÊC .a _irtíoit * 

TÉE-'IÉEFÊ*PÉL'EEÉ.  ._ _ 

armã=s9õwsritoa $929? 

3557C * Rohusro e_ 

lãglãítãllifâñágñll?? #dera 
lifãêleíffãais"? Hs !Parlíür 
ltecêrresévlezl (39.0 m5"? 

ràêra 19:88.11 ltiwaãüe 

?àemsâp- 6.93159. -. 
_softwaretçarlson SurvCE 2.0 

àeàêélsegessiêéeãliTKa 
çomkassegointes_ _A _ 

  
  
Confíugoraçãrkoe 

àereáneiañíwêf \  _ 

receptoresGN _ _Permite 

criar e editar oifereñtes 

Pêtàívgaíéo slàáerêr;  
dei-inícios. - Çoleta _cite dados 

eqloçuaçãiç de' cooroenadas 

eroltuempouteal (RTlQ: - 

¡WÉ','?!;'ÊÊ95;9.°~.ÉF3¡9,59 .dê  
coordenadasde pontos.- 

.Ervtáqueamentrê de 

aliphanjerifcos. ¡Fonçnõens  ¡Offset - Software  il_ orna e_r_n_ oortoguês. 

- iññqorsâsüí.: expprtlação 

  

 
_forrn'atos|(*.D)ÉF; ÍDWG; 

WGÃÍNí Ítát: ârFÉisleté-l - 

Perrnite a visualigaçãorlo 

rnapaem !tempo real. - 7 

Locaçãodo ponto N 

seleciorjadoÀdiretamente _na  gráfica_ clio' mapa. '-' 

lntlerfaoeicorñ o_s orinoipais 

Íeáiligà_  GPs/Guss: 

_mi Mal.; irgpçow, JAVAD, 

etc. INÇLQÃSQ; Manual de 

uso; Iyíiaietalderlgrarisporte 

5/11 



2017-5-22 Ífàimpqeauoicação i-o  
para todos *os 

eüüipàiiientõs; ¡zliatêñàs 
para receptor GPs L-l/LZ; 

carreààdor bivolt-debatêria 

de receptor GPS L1/L2. 

Treinamento para uso dos 

equipamentos em ' 
Piumhi/MG. Suporte 

Tecnico: 6 meses. 

Sub-Total R5 
Sub-Total R$ 58.000,00 58.300,00 0,51% 

Fornecedor: !T-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 05.333.907/0001-96 
. . V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total . 

Lote Quant. Umd. Descrição Marca Adjdo Adjdo orçado orçado Economia 

3 10,00 UNID Computador: Processador - Arquitetura x86 OPTlPLEX DELL 505o Rs 5.440,00 R5 54.400,00 R5 5.005,55 as 58.056,50 0,30% 

de 32/54 bits - Processador intel core l5 - 

Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e 

FSB de 1.333 MHz Memória »instalada 16 

GB (2 x 8 GB Dual-Channel) - Padrão DDR3, 

ciock de 1.600 MHz; - Expanslvel a 32GB; - 

Deve implementar tecnologia dual-channel,- 

PIaca-Mãe - Deve ser de fabricação própria 

e exclusiva para o modelo ofertado. Não 

serão aceitas soluções em regime OEM ou 

personalizações; - ONBOARD, com 

arquitetura ATX / BTX ou superior e FSB de x _ 

1.333 MHz: - BIOS Flash ROM com suporte a _V_ m _, 

Flash Recovery (4 Mb) e compativel com 

Plug 8: Play, SMBlOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 

2.0 - Interface/Controladora de video com 

01 (um) conector VGA ou DVI e 02 (dois) 

conector DisplayPort, on-board. - 

Controladora de rede Gigabit Ethernet w _ »  ~ V. '-2 ~. ' z -'" 

10/100/1000BA5E-TX com 01 (um) conector 
RJ-45, on-board - Controladora de drive com 

02 (dois) conectores SATA3.0(6G_tg/s),eP_1_ .. r_ _ 

(um) conector SATA 2.0 (3GIÍJ7SY-;PL F' g '  "' r¡ 
Acompanha: 02 (dois) cabos SATA-Oi (um) ,í __  " F' É' °'  'i ãj_-:  
slotPCIÉúpressxloux4;-01lum)slotPCI ' l i ,. ._;_-_.,__   __  ,›_ _ ._¡- 

Express x16 - 04 (quatrolslots de¡ memoria_ 

DDR3 1.600 Dual-Channel - 04 (quatro), 

conectores U5B_na partelfroritalldo' _ ,N .l __ 

gabinete, on-boarizl ¡Orilqltratroj 
3.0 - 1001.22) usa, on-bçàiq no: 
uso oe adaptadores; Discoültieiçtpd- __  
Armazenamento de 500 GB minimo _ N 

Interface SATA 3.o racab/sifrfzoojzpwi el_ j ' 

Cache de 32 MB - Taxa_ de_ transfira ?nc l l 

interna de 100 MB/s - Tecnologia SMA_ 

   
 

:rluhh 

  

    t.. 
integrada, isto é, o disco rigido deveser l 

capaz de identificar e relatar' \stíalduoídjeã i _ 

iminência de falha, e, iisolarsetores _h q_ 

_defeituosos de maneira ,tprive 
Multimidia - Gravador CD/Dyp¡4-,JR_\_ni__-_____ É_ 

Suporte _aiOup--i-'R  Camada) l_ ut' v-riet: LíJII: 

ovo-item / ovo-'RÀML co 000,100¡ _ 

DVDROM 8x Fonte de Eznerglrêat-j Possuir' 

eficienciade 353000 \supearigrbaígmrahgarga 

nominal de 50%, com tecnol ia_ PFC Ativo 

(Active Power Factor correct-jon). :fonte  
alimentação da mesma ma_rca do _fabricante 
do equipamento, com consumo e' potência 

de no máximo 260 Watts_ Real.;- _ _ __ _ 

chaveamento automático  i 

VAC - 50/60 Hz - Possui PFC ativo¡ Padrão” 

ATX] BTX ou superior; _-TotaÀ| ›  _ _ _ 

compatibiiidwadecom a,Placa¡M'u'e_e 

componentes fornecidos; Gabinete ¡Smalt 

Form Factor ($FF] com 9000154053,  
12.000 ::m3, - Possui Sistemadehcirculação 

de Ar interno com entraclarífrorttàl _esaída 

 

httpsziílicitanetoom.brlpelpregaoñmp_adj.phpffp=MTY4lillg== 5m 
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.VJ LL'. uhicilt. 

traseira; - Possui sbéakêgij-ije_  Possui_ 

Conectores frontais: dez portas USB, sendo 

que nominimo quatro portas _deverão ser 

3.0, pelo men-os 2 portas 3.0 deverão estar 

na parte frontaldo equipamento. Não serão 

aceitos hubs; Deve possuir conectores 

frontais pam Headphone e microfone; - 

Possuir local para uso de cadeado para 

evitar acessos indevidos ao gabinete. - Não 

será aceito Gabinete tipo monobloco 

(integrado ao monitor); - O gabinete deverá 

ter caracteristicas "tool less", isso é. não há 

necessidade de uso de ferramentas pam: 

abertura do gabinete e remoção de disco 

rigido, unidade óptica e unidade de 

disquete. Não serão aceitas adaptações, tais 

como o uso de parafusos recartiihados. - O 

gabinete bem como todos os seus 

componentes internos devem estar em 

conformidade com o padrão internacional 

RoHS. - Gabinete corn volume de até 12.000 

cmi permitindo a utilização na posição 

horizontal e vertical sem comprometer os 

componentes internos e o funcionamento 
do computador. Monitor de Vídeo Colorido Í l-  HM r 'i x  . :u ' 'l .u ¡i= ~. 45v'  _ -_Tela plana de 19.5" (zpolegadíasklpodegnado 

chegar a Zflpolegadasw írldoãmeprriowi_ 

fabrica nte do equipameptofdexendo seguir 

o mesmo padrãode coresdo gabi _ __ 

será aceito regime Oãmâma ntendgqosh ;  
mesmos padrões de garantia dglgabinete; - 

Resolução WXGAi- (16_[_lDx9G0) g D_ 

\I-lorizontal 'máximo' ZLB _ l 

Estático de 409021 -. ?Pmlñiâílâãrã 359:.;  
931m”. 'ÍWPQFÊ.lespñiiirfàãilllla-Ê. m* - 

Possui Controles Digitais parattgdgsào N_ k 

ajustes (brilho, contraste,  entre; aguçar) 

horizontal e vertical da tiela) - seleto de_ 

tensão automático Att_ 10_ 

- Devem possuir regulagÀe___ ›de____ 

Tecla** - Ertaicsâñfãsíl assis. m* 'fElãã 

- Possui _Apoio Ergonômico¡ inte 

conexão USB; -Tecladodornesrno 

da CPU e manter os mesmospaçirãesnge 

cores do gabinete Dispositivo_ _dpontaisgr _s 

Mouse óptico com resolução de_    
botões corn scroll- Tamanho padrão _para ñ desktop - Interface _de_ _conexão   _ 

Acompanha Mouse-Pad; ¡ilvióúsékiá _N _ 

mesmo fabricante daÇPU ewniaiíter  __ _ 

mesmos padrões de cores do gabinete; 

Conjunto Gabinete, Monitor, ;Teclado e' 

Mouse da mesma-cor e domesmoh_ V  _ 

fabricante; Sistema Operacionalillliindovvs: 

1.0 Pro - idioma Português ÃjBraAs!  
versão disponível quandoda enltregaldo” 

equipamento, com 'cegas aswgtuafllizaçõvgesp 

Criticas instaladas - Deveestar Ativa V  _ 

pronto para utilização pelo  _ icença 

de utilização da Microsoft; softwares 3_ 

Acompanha Softivarese Priversírliecessários . 
à perfeita configuração e operação dos_ 

dispositivos instalados no equipamento 

(mouse, vídeo, discos, placas, "adj,  N 

compativeis com o sistema opera ' n_ 

fornecido, incluíndo rnanéuíaliü _i dias de¡ _ 

instalaáo para cada unidade de _ _ ' N J 

equipamento fornecida; ¡Todosos  
softwares que acompanham este¡ l A t 

equipamento devem possuir anslrespectivas 

mídias de CD-ROM e/ou Disqueteslde . ¡ 

Instalação, bem como Certificado de_ _ 

Autenticidade; - _Todosíos_ 'softwares deiêm 

estar instalados e integrados _ao _Sistema 
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4 1,00 UNID 

Licitanet - Termo de Ajudioação 

Operacional, prontos parautiligaçãopelo 

usuário; Descrição Técnica Relacionar 

fabricante, marca=e modelodo ' '   v' 

equipamento e seus acessórios, anexando 

documentação comprobatória das 

informações e suas respectivas páginas na 

proposta do licitante; Confiabilidade e 

Certificados - Não serão aceitos 

equipamentos fora de linha, mesmo que 

ainda estejam disponiveis comercialmente 

no mercado; - O fabricante do equipamento 
deverá ter o nome presente na lista do 

conselho (Board) de tecnologia do site 

DMTF http:l/wwwdmtforg/about/list - ' 
Certificação EPEAT (Electronic Product 

Environmental Assessment Tool) na 

classificação Gold, do equipamento 

ofertado, disponivel através do link 

http://www.epeat.net; - A proponente 

deverá apresentar documento, específico 

para este processo licitatório, em papel 

timbrado, declarando que a mesma possui 

credenciamento do fabricante para 

fornecimento do produto; - A proponente 
deverá apresentar documento informando 

que a fonte suporta a coilñgyraçlafokrnagiirlna 

do equipamento ofertado; FHM h_ m: 

atendidos todos os_ itens deste anexo, sob 

pena de desclassificação:_osrrequisitpsmâ 

mínimos obrigatórios, a sequencia dos itens 

e o formato desta especifiçacã_o,__ _d_  \ 

',-.,ii__.n.=¡ Ã.'...':':¡. 

 

SERVlDClRL-¡abinete Tipo Rack-minimo de RS 26.000,00 

1U; Deverá ser fornecido lçitidetrilhos do 

mesmofabricante do equipamento.. eu.; 

afectado, .para fixação ,dos equipamentos .s 

em rack 19 polegadas;.osàtijhçsãdquam3 ,,_. 

permitir o deslizamento da equipamento a 

fim de facilitar a manutençãíai Possuir-fonte 

de minimo 495w, redundantese_ hptswap. ' 
Deverá entregar; (dois), cahosrdegiziergia, 

Padrão NBR 1413.6; Pornuestõesiçie 

eficiência, a fonte utilizada nesteservidor 

deve_ constar no 8D_ PLUS Certified_ ;Power 

Supplies and Manufacturers-publicado no 

site"http://www.plugloadsolutionscorrff, 

em nome do próprio fabricante do_  i 

equipamento, na categoria 80Plus Platinum; 

Possuir ventiladores-redundantes_e 

Hotswap/Hotplug; Possuir minimo 8_ (oito) 
baias para discos; Possibiiitama,instalaiçãople 

discos SATA, SAS, SAS Near Line e.SSD;~- ;-. 

Possuir tecnologia pararetiradaiiinserção de 

partes e peças sem utilização de; _ u; t ~ 

ferramentas; Deverá suportar minimo) 

(dois) processadores; Possuir mínimo 24 . . 

(vinte e quatro) slots de memória e suportar 

frequência de 1.600 MHz, 1B66\l§l_1_tl›1;e2133 

MHz, possíbilitandoa expansão deatgájrlia 

(setecentos e sessenta e oitol ÇBÇde u n 

eervóciassíeêân..='eã.§   
processador; Possuir minimo_  (doisl slots 
PCIe 3.0; Possuir placa deyícleo com __ !N 

minimo de 16MB de mem' suir,4_ 

(quatro) portas USB extern_ 

DELL/Raso 

 
. .. .,..«Í?ê?5§".'¡.i'?...-_. 

(duas) portas VGA, sendo Jdumq) frontal e 

1(uma] traseira; Possuir instalado, no ' 

minimo, 1 (uml processador comgiseilsl! 
núcleos cada, 6 threads e Iitograñade A 

máximo 22m; A frequê_ncialdiáclàçlgüpgor__ 

processador, deverá ser_de no minimo 1.9 

GHz e 15Mb de cache Arquitetura _CISÉI de 

32 bits, com extensão Balsiise MX_;.Q_;__ _E 

Deve implementar Hardware-_Assisted CPU 

Virtualization; Deverá possui: minimode 16 

 

httpsnlllicitanetcombrlpefpregaoñmp_adj.php?p= MTY4lvlg== 
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(dezesseis) GB de .memóridêleam  
8G!? LRDlMM ou RülMMpiñeqã-!fênf-fiâ ;-. . 

minima de 2133MHz é ECC [correção de 

erros). Slots lJlMMfs deverá suportar-as' 

tecnologias ECC (correção de erros), 

Mirroring (espalhamento) de memória e 

suportar memória de spare; Deverá possuir 

01 (uma) controladora de disco padrão SAS; 

Recurso de RAID de discos, implementado 

pelo hardware da controladora, suportando 
no minimo RAID 0 e 1. Não será aceito RAID 

via software; Possuir canais suficientes para 

controlar a quantidade de discos suportada 

pelo equipamento, permitindo que 

eventuais acréscimos de área em disco 

sejam feitos apenas pela inserção de discos 

fisicos; No minimo 2 (dois) discos, com as 

seguintes caracteristicas: - Capacidade a 

mínima de 300 GB cada disco; - Os discos 

deverão ter perfil de 2,5 polegadas; - 
Padrão SAS; - l-lot Swap ou Hot Plug; 

Velocidade mínima de 10.000 RPM; o Taxa 

de transferência de dados minima de 12 

Gin/s; c Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T. 

(Self Monitor Analysis Report Test); t Todos 

q os_ discos deverão serinstaladoszno _gñlajddte 

do próprio servidor, não sendo aceitas 

gavetas de expansâouexternàs 'para :QM . 

atendimento 'a capacidade  i'm” u!  
requerida; No minimo Álquatro 
com as seguintes características, 

  
Capacidade minirna¡deN1T_BW  Qs   discos deverão terperfij_ b_ Ú _pie  
Padrão NEAR LINE SAS; 0 Hot Svvapou_ _ 

Plug; -IVeIocidade   ig 

Taxa de transferência deidados _mrírjlrnarnde  
12. Gb/s: ° Teewhsía d.? erétirib.a,r-.._.. 

S.M_.A.R.T. (Self Monitor Analysis 

Test); Todosos discos dev 

no gabinetedo proprio_ se? __ _ 

aceitas gavetas de espansãwnãextlerríds pafraro 

atendimentos_cánâéiêiãüéizãíniiãi;.LTL  " 
requerida; Deverá _po_5suir_dndld_a:dleü.l_.'?!f'p 

ROM, SATA, interna. Deverá¡ posddiãràziurna) 

placa de _rede corn pQnasdÉJÊlsps_ cada, 

podendo ofertar placas o_n boargàâistema 
Operacional Windows Server ZOILZÊZ, _  Standard Edition, instalado enjifalsrica, _em 

regime de OEM; Software de h n l n 

gerenciamento do ciuikde 
fabricação para uso excldsivopo f_a_t›ri5a_n_te 

do servidor com as seguintes caracteristicas: 

O Servidor ofertado devera¡ posstiir recurso 

para monitorar, no minimo, os discos 

rígidos, a memória e a CPU, porjmeio de 

limites de normalidade quenpossarnúser 

definidos pelo usuário, e informaijquando 
houver o funcionamento fora dos 'valores de 

normalidade pré-definidos por   n J 

notificações de alertas. Tairecursoupo' í_ 

5° 3P'°5°“*='*F "P *°"*1ã.__'¡.'?. ÍÍÊÍÉEÍRTÉÍ?, kÊPÀ.. 

alerta sonoro ou outro disposi ' 

da falha; - o Servidor ofertadojdevgrá 

possuir urna interface Ethernet ;exclusiva e_ 

dedicada com interface RJ-_4_5 para_ __ 

gerenciamento do equipamento; beve _ ser 

fornecido um software'degerenciamento 1 

que perrnitaa_ utiiita "  _qacgyveb e 

de linha de comando_ ç_ eqylpamento, _ _ 

ofertado deverá possiuir re_cúrsd'_dl_e _ M'  
gerenciamento oompativel  opad __  
IPMI 2.o (Intelligent Platform Mapagernent 

Interface) !que possibilite' o gerencidrnento 
remoto por meio de controladora de 
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gerenciamento integrada com_ porta RJ-45 

dedicada; c A controladora de 

gerenciamento integrada deverásupçr-'tar as 

seguintes caracteristicas: i?§ Compativel 

com os protocolos de criptografia SSL para 

acesso a console WEB; T?§ Deve permitir 
controle remoto por meio de chaveador 

KVM mesmo quando o sistema operacional 

estiver inoperante; i'?§ Deve informar o 

status do equipamento indicando 

componentes com falha e notificando via e- 

mail ou trap SNMP; Deve possuir i?§ 

emulaúo de midia virtual; i?§ Deverá ser 

possivel a inicialização (boot) do servidor 
por meio de midia instalada na unidade de 

DVD fisica; T?§ Capacidade de monitorar o 

consumo de energia do servidor; Deve 

permitir desligar e reiniciar o servidor por 

meio do console de gerenciamento, mesmo 

em condições de indisponibilidade do 

sistema operacional; Deverá comprovar 

conformidade com as normas FCC, CE, UL e 

IEC 60950; Energy Star comprovado através 

do linkwwmenergystacgov; Apresentar 
documento comDPovanda que a a 1*' 1 "iii T*  ' “' ' - -i "li" 'i- "' 

proponente está a??? .êêmsrsiaiiig w f¡ .. 

equipamento ofertado. Seráaceito 

documento do distribuidoraautorízada¡ ,_ _ 

juntamente com odocumentouquelat  
esta condição para esta comp 1 _ 

Poderá apresentarlink  V_ :__ agride' 
consta_a a condição de_ parceiro para _ 

revenda; Documento do fabricaijite N n' _¡ 

assumindo o SLA (atendimento _esoluçaol_ l 

quando for de sua responsab_ dadeou da 

assistência técnica autorizadap l ¡ _ __ 

ãbriêantsmãreãsver“Josias 1.9.3351' 1 

fabricante que comprove _a compatibilidade 

com os segpintes software 1  Í l L 

Server; - Linux Red ljlat _Ein H _E_ ¡ovej 

?N55 “'.““*¡ f. W¡'7F*PW.5.5F'HÊ iasiFffÊãfi. ., 

VMware vsphere; Todosos equipamentos 
É? “a"?'r““?'-°r“1T'!?°.¡99?P? . “ÊÃEÊÊFPL-HÉ-*osi 

edital deverão_ possuir garaptiardm 1_____,_:__ 

fabrica nte seguindoas segpilntesíegrías - 
Periodo de garantia:  mesa _ \pg de 

atendimento on-site: até 2 (dois) d s úteis: 

Intervalo de _cobeitura':1_2§_§i'._7" (ZÃ horaspor 
dia, 7 diasuupor semana); Os serviços_ _I u ' 

garantia de funcionamento deverãoser 
realizados peloufabricante e/ouempresa por 

ele autorizada e o deéaraãnifjilzilcontará 

a_ partir da data do faturam _  1' 

equipamento; Para garantir maior _ 

disponibilidade de uso aos equipamentos 

ofertados além das caracteristicas 'descritas 

nos itens acima os_ serviços  àarantia' h 

deverão incluir: - Q fabricante deverá 

disponibilizar acesso pozrgtelefone \lgçhnoras 

por dia, 7 dias por semana -=inc¡|usive__ _E_ 

feriados- 365 dias por anolparaos l 1 1 

membros da equipe de Tl umaihentraide 

Atendimento onde deveraubaver l q_ _ 

especialistastécnicos capazes_ deqajudarxna 

assistência para reparo de prpblemaswdja_ 

hardware e software noidioma_ português; 

r O suporte telefônico, preferencialme e 

em português, deverá buscar 'eo  
eventuais problemaswrenliotamente sem 

      
  

 

  

 
prej i1 ízo dos _prazos 'de  
estabelecido termo de_ referência¡ o Na ___ 

tentativa de abreviar o tempolde i5: __ _M_ . 

indisponibilidade do equipamento_ a Central 

de Suporte Telefônico deverá; -íj _ 1, 1 1 
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Disponibilizar úm Anaiiàiã 'Téíériiééícãbãâ' as* 

interagir 'com o cliente &éiàáaaà a obter 

informaçoes relacionadasao; ignciudenícgejaara: 
identificar mensagens de erros recebidas, 

analisar histórico de ocorrência, apurar 

procedimentos realizados pela equipe de TI; 

n Executar procedimentos com o objetivo 

de diagnosticar problemas. - Quando não 

resolvido o problema remotamente, deverá 

ser feito envio de técnicos certificados para 

o local de instalação da máquina para 

suporte do mesmo, observando os prazos 

de atendimento e solução previstos neste 

Termo; 

Sub-Total RS 
Sub-Total R$ 80.400,00 84_815,18 5,21% 

. . Total Geral orçado R5 
Total Geral Adjudlcado RS 233.491,50 241.369,50 3,26% 

  JAQUELINEÀÊÀN   PESQLÉÀ_ _ 

IPRE' 'u  'mui' n 'E 

 

 

httpszlliicitanetcom.brlpdpregadimp_adj.php?p=MTY4M == . 11/11 



p) 

 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

diretoria saae iumhi.com.br CNPJ:23.782.816I'000110 
Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211- 37925-000 PluMHi/MG -Telefax 37-3371-1332 

 
PARECER JURÍDICO 

Trata-se o feito de procedimento licitatório autuado sob o n. 134/2017, na 
modalidade pregão eletrônico “menor preço por item” que recebeu o número 3/2017, tendo 
por objeto aquisição de equipamentos de tecnologia da informação, licenças e softwares e 

antivírus, para atender ao SAAE de Piumhi/MG. 

O processo foi devidamente autuado e instruído com cotações de pesquisa de 

mercado, orçamento estimado para a contratação, impacto orçamentário, autorização para 
abertura de processo de compra, classificação de modalidade de licitação, Portaria que 

designa Pregoeira no âmbito do SAAE e Resolução Regulamentadora do Pregão Eletrônico 
no âmbito da Autarquia. 

O Edital e seus anexos foram submetidos à análise desta assessoria jurídica, 
nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações. 

Referido instrumento foi publicado no jornal Folha da Manhã, Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais, Jornal o Tempo e afixação na forma do art. 72 da LOM, 
posteriormente, o instrumento convocatório foi ratificado, realizando nova publicação nos 
mesmos Veículos. 

Foi respeitado o prazo estabelecido no inc. V do art. 4° da Lei n.10.520/20l2. 

Foi realizada a sessão na plataforma do Pregão Eletrônico corn abertura da fase 
de lances, tendo manifestado interesse em participar as seguintes empresas: IT-ONE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA 
EPP e CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA. 

Após a apresentação dos lances, a Vencedora dos itens 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 foi 
a empresa COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP; IT-ONE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA venceu os itens 3 e 4; por outro lado, quanto ao item 13, a 
vencedora foi CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA. 

As empresas disponibilizaram para conferência, a documentação de habilitação 
na forma virtual, enviando, posteriormente os originais pelos Correios, juntamente com as 

propostas finais ajustadas. 

Assim, foram-lhes adjudicados os objetos, tendo em vista a ausência de 

interposição de recursos. 

Portanto, conclui-se que os atos realizados guardaram consonância com a Lei 
n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2000, autorizando, portanto, a homologação do certame. 

É o parecer, sub censura. 

Piumhi, 22 de maio de 2017. 



Serviço Aut. de Água e Esgoto 
Praça Zeca Soares, 211 23782816/0 

Piumhi - MG 

Sistema de controle de documentos - Protocolo 
Protocolo de homologação de processo 

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de pregão, HOMOLOGO este processo licitatório, 
nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R$ 
233.491,50 (duzentos e trinta e tres mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), e encaminhe-o 
para a seção de contabilidade. . 

Piumhi- MG, segunda-feira, 22 de maio de 2017 

1x» 
Odécio da Silva Melo 

Diretor 

\ Protocolo..... 6.980 I 2017 22/0512017 00:00:00 

à N” Processo... 3 i' 2.017 
i TÍPO PTDCBSSO.. Processo de compra 

Modalidadem.. Pregão Eletrônico 

Responsável... 

Finalidade ...... .. Homologação 

Sistema: MGFCompras - TermoDeHomoIogacao01 .rpt 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 03/2017 

Y 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
íhâClfâÇõEi OKI-LINE 

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório supracitado, cujo objeto é: 0 OBJETO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO 
PRESENTE DOCUMENTO É 0 PROCESSO DE LICITAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE SOFTWARE E ANTIVIRUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL., que foi ADJUDICADO à(s] empresa(s): 

Fornecedor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP - 08.648.188/0001-90 

Lote Quant. Unid. Descrição Marca, _j_ _Gg __ 1,71,.,  , ,_ E  V' TÊM V' Umt' V' T°ta' ' " ;do Adjdo orçado orçado d 1,00 UNID Impressora Jato de Tinta Térmico, Plotter A1 HP/T120 R5 5.550,00 RS 5.550,00 R5 5.571,09 R5 5.571,09 0,00% 

* _FunçõesImsrimárenesirrçasêsaéê;:as:o 2:2:: ,i-Éüãjáz. ' '  
velocidade: Tempo de impressão de 

imagem colorida ISO N5 (ótimo, métrico 

papel acetinado A1): 16,3 migygtos-_frfágina _c ; p; ;rg 

Tempo de impressão de imaglêmaic-Êlgiãã f_ '- ih A' a A _ 

ISO NS (normal métrico papel acetinado 

A1): 9,3 minutos/página Tempo de 

impressão de imagem ColôddàJSQ  FV. ij  
(rascunho, papel COatedUAÍT: 153a  N  a a) m' É 

minutos/página Tempo de impressão de 

imagem colorida ISO N5 (normal métrico 

papel coated A1): 4,1 minutos/página 

Tempo de impressão de desenhos lineares 

(economode, A1 papel comum» 70'$:2.-:ui.'u., u.; L.. ::.,;:::~. u,- -,¡›,-,¡. -_ ; . 
segundos7página Velocidade deIiiñpí-¡eãâo íu-l ví'. Itu-f¡ Fria* " ' 

de desenhos lineares*lecóñàmêdãihlíñâpell'FGF: m; à? 
comum):wlmpressõeslllihpoññóraw t?! .*=3~'›~..'. -Ihu 22.¡   : E J; .l .__. 

Memória, padrão: 256 MB Especificações 

técnicas Qualidade de impressão (melhor) 

Cor: Até 1200 x 1200 dpi otimizados Preto e 

Economia 

 ~.»e_.=.. .,_... 
.- 'azg .=.-=' 

    
   _ branco:.Ate',\120Dxlznodpiotirnizagos dei _  ,.  ______.__ v ,N _ __ _, __ __ r_ _ _ ,w sooxsotrcipiaê àhtrácia 'ifõtirñizããdñafà'   “R "M '"  ̂" ' 

J papelfotográfíco selecionadoTecnologia de _. ,_ _ 'ul llsnií. v) 'Ilhas  "tg". 

iñ-¡pressãoi 'Jato de Tinta Térmico Número Ã HJ' u; _V-_áâj_ -. - ;A _    
de cartuchos de impressão¡ §_\(_c§ano,_¡_ i 3 

magenta, amarelo, preto) Tipoãrdeitinta: 

Baseado em'tinuta_(_c,  fjibaseado_ em 

?ementa *K1 Ê'R°.¡5ã.°I-d°.,'.¡.'.'IIÊ" fmz.. 
Densidade ópticaAmáxima_ (preto)  L* _m 

min/Lia D (com mídia_ ' A ca (arrihante 

tiéiiãta'  
tintas HP originaiglhflanuseicrigle¡ papel 

Manuseio_ de impressõesnaclapadag; m 
alimentação de roloicortaclorlarãztomático. 

Tipos de midia suportadtgsüfapgias Çorggns e 

revestidos (comum, revestido, re tido de 

gramatura alta, reciclado,  
brilhante), papéis técnicos _ :ap 

   l \ I @ii-Tala 

Wei». ñlmeltrênaeacease:.tvãw Pane' 

mmgfáñw ¡êãetln-*FÍRI Piilü-“PI-es.    
5<°.""."¡b'"h.a,m_°! P*'?"“¡”T:E9'I›BÉ°IEÍÍÊFF.  . 1 

autoadesivo (adwesjyo, proplllefnolíq c_ ' 

Gramaturas de_ mídia. recomenda_ f; _ _ 

2803"** ÍT°*°Í°.'*.'Ê'-“Ê"*FÉÊ'I eãntiatiéÍãej-I¡ 

220 g/mz_ (bandeja de en: Formatos ..a .vllil ,- 

Padtüdéãêüpertêê?feléàeéínsáãla  m) 

  
Largurasde_ 210 a_6_1__D__ InmErQIo 5;?? a_ Í 

610 mm Tamanhos de midia,  A_  
httpez/Ilicitanetcom.brIpeIpregaoñmp_homolog.php?p=MTY4M g== 1m 
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 Licitanet - Termo de Homologação  
PE"5°“3'¡=.34.°§= Bansieíeds sntrasãaàêifix 
279 a 330 :(482 mmalimentação manual: 

330 X 482 a 610 x 1897 mm;roIo: 279a 6_10 

mm Diâmetro externo dci-rolo: &nã; “y”  
Espessura da midia: Até 11,8 milímetros 

Conectividade, padrão: Fast Ethernet 

llüoBase-Thcertificado para USB 2.0 de alta 

velocidade;Wi-Fi Eficiência de energia: 

qualiñcado pela ENERGY STAR' Garantia: 

Garantia limitada de 1 ano para o hardware 

Conteúdo da caixa: Impressora A1; cabeçote 

de impressão; cartuchos de tinta 

introdutórios; eixo; guia de referência 

rápida; pôster de configuração; software de 

inicialização; cabo de alimentação. Software 

incluido: Cd com drivers para Windows 7, 8 

e 10. 

Licença de uso backup exec Server ed win 1 

server Onpremise standard License + 

essential maintenance Bundle initial 36m:: 

corporate 13670-m0032-br 

Licenças de uso Officestandard 2016 SNGL MICROSOFT/OFFICE 

OLP PT_BR. STANDART 

Licenças de uso Windows 8.1 PRO SNGL OLP Í i' 010?"? 

Corn opção de downgrade parao \Jiiiin 7_ _ MICROSOFT/BJ 
PT_BR. ' '   
Licenças de uso WinSvrCAL 2012 SNGLÇJLW? 

NL DvcCAL 318-0427? _ __, ç .  __ _., 

Rack Rack fechado padrão' 19&#34; com 

800mm de largura, 24U deoltura et-l 

profundidade de woomm; rorrreeer todos . 

os acessórios necessáriosparacpiena-J: 

utilização do rack; Deve" seríomêeidci ria:cor 

preta: Deve atender asespecificaçõesí  z 

ANSI/EIA RS-.310-.D, lEC297=2/D/N41494ç›;:w 

partes 1 e 7; D equipamento deve ser 

totalmentedesmontável'paraifaáilitar a 

montagem e o transportepkestrutura deve 

ser ern-aço SAEJIOIO/:lZosdeêzeinrñgvüeveru 

possuir porta frontal ern aÇoISAE 1010/1020 

de 1,2 mm, com perfurações hexagonais 

(tipo colrneia), com índice de ventilação_ .E 

superior a 71%; Deve possuinporta ou 

tampa traseira em aço $AE,1010[102Vq-gle,_ * =^ 

1,2 mm, com perfumçõeshexagonais (tipo 

Colmeia), com indice de ventilaçãqsuperior 
3,71%; As portas devern Bõààüiriééiiafaílfíàs 

escamoteáveis com sistema automático de 

destrave; Deve séi' Fornecido-ódrñtarti-;ÍEIÉJ r 

lateraislisasemaÇoSAEi1010/~102B=de'1,2  *-~  '=w- ^ - = " '~ ~  - 3 - - ' 'V'- - = 

mm, removiveis através de fechos rápidos, 

com opção paralcnlocaçãojjefechaduiago 

teto deve estar preparado para instalação 

de kit de ventiladores, .tipo laaprriejua; Deve 

possuir planos de montagernfrontal 

traseiro, gaivan_izados,'antiestétigêos_e __ _ 

numeradas deuíl_ a_2\4U,-'_ Deve possuir 2 guias 

de. 9P** verticais Fi" ?Fñêâã .1.9.1941,9?~.°f*. 

1,0 mm, com anéis internos_ em_ __ y _ 

termopiastico de ,alto _irnpaotoàñas 1, _M_ 

dimensões de 440 ic 9,5 rrnrn (A x L ' 

x P), sendo fixadas na parteffront _Ergo Back; 

° *em e a. bass de R°.°'%°'_F-“IFEHEÊF¡ÉEÉE"EE 

Para entra-da e seria; ds .eisêurárne.  
removiveis,- A estrutura do _Rack deve_ 

possuir terminais _deaterrarnerítgl_ 
fornecido corn pésnivelaidgares errgdizjios, 

sendo 02 com travas e D2 sem travaspüeve 

ter grau de proteção IÍ'  _Ítlaíclçldevedk 

Possuir mera mãe” ?refira raf-'Ie-,ñrl 
9004; ACESSÓRIOS Par de guias verticais de 

- . u. l .r 1:' u›*'llT:-'I'.,ññ simsnrir 
24U compativ_ _conto _iagk dispogrilírikliãado; 

Kit de ventilação com no J 

MICROSOFT R5 6.152,50 RS 6.182,50 R5 6.182,50 R5 6.182,50 
0,00 

RS 2.340,00 RS 37.440,00 RS 2.344,25 RS 37.508,00 0,00% 

¡Qsíilínlis f 5:3¡ - ¡..=.¡:_ t:: .- 

RS 1.055,00 RS 6.330,00 RS 1.055,50 RS 6.333,00 0,00% 

MICROSOFT R5 198,00 R5 3.960,00 R$ 198,33 RS 3.966,60 0,0096 

LlDERCON/24U RS 8.629,00 RS 8.629,00 RS 10.126,67 RS 10.126,67 0,00% 
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ventiladores com ruído máximotlehãddB/A: 

Tomada devepossuir conector no-padrãoda 

norma NBR _14136_.Tensã0~de trabalho:: ~- -_ 
Bivolt; Kit com 50 porcas 'gaiolas utilizadas h 

para fixação de equipamentos aos planos de 

rack com furos de 9x9 mm; Gaiola em aço 

SAE107 bicromatizaclo e porca M5 em aço 

SAE1010/1020 bicromatizado; Parafuso 

philips niquelado M5 x 15 mm com duas 

arruelas sendo uma fixa e outm de pressão. 

Tipo de cabeça: redonda tipo panela corn 

base chata. Possuir fenda do tipo Philips no 

pamfuso; 02 (duas) PDUs com o minimo de 

12 (doze) conectores de entrada tipo NBR 

14136. Corrente suportada: 15A. Tensão de I 

trabalho: Bivolt; INSTALAÇÃO 0 fornecedor 

e' responsável pela montagem do rack nas 

instalações do SAAE de PlUMHl-MG 

Nobreak -Capacidade de Potência de Saida: 

825 Watts l 1500 VA 0 Potência Máxima 

configurável: S25 Watts / 1500 VA -Tensão 

nominal de saída: 115V -Eñciência em carga 

total: 92.0% -Freqüência de Saída 

(sincronizada com rede elétrica): 60H: +/- 3 

Hz -Fator de Crista: 0,125694444444444 d -Topoiogiaz Line interactive .oiTipo-detñorma 

de Onda: Senoidalaproximada ,QLÇQngxñesJ 

de Saida: (8) NBR 14135 (Bateriadggg. 

Reserva) -Eficiência com Meia Ca F31' 9330.96 

0 Tensão nominal de entrada:: 115V, 220v !I 

-Frequência de entradacaoll-lz .mp0 de; 
Conexão .deintmdaz-.NBR-.MIBEW t-¡It dg_- 

Comprimento dp.Caho_::1..8.3,,rnet_ros.a- 

-Intervalo _detensão deentradarajustítvel 

12 18,00 UNID para as principais operaçõêsiñfvonlêo #185 APC/BZISOIJPBIBR R5 1.500,00 RS 27.000,00 R5 1.586,97 RS 28.565,46 0,00% 

- 250V -Corrente Máxima _deintradatglzê o 

Tipo de bateria;Bateriagseladqçhumbo- . 

Acido livre de manutenção, a prova :le-t: t- 

vasamento @Tempo dereeargaltípíoozrlir- 
horais) :Cartucho desuhstituiçãoxiet .te v 

bateria: 24008.0 Quantidadede :RBC-?TL-Zi #r 

Eficiência no Funcionameptgnatrmateria; 

80.00% Comunicação» R: Gerenciamento 

_-_Pa_ine| de controle: Pisplav  
com indicadores para On line, Troca _die 

bateria e Falha no cabeamuenti  u' 
sonoro: soar alarme_ quando na ateria __ z q distinto de pouca bateria, tom 'qgàlarhé  
continuamente sobrecarregar-dci" ro , r 

'contra surtos e ñitragerngtlasse de ' 

de energia: 8g Jolules figo¡ Preto =- o Hurt de l' 

ltraranttl ¡:3:I“I¡'tt1.Ic Ii«_,=:..'-.~;'_:.«.r:-i.i 

  

   
,V sub-Totams 95.091,50 Sub-Total RS 93.253,32 3,22%  

Fornecedor: cp¡ sc EQUIPAMENTÇ$ ;rojboeanrlcos LTDA EPP - 07.735.373/0001-50 
. - . .. . . _ _. V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total Lote Quant. Unid. Descriçao  ,  t_  _ Marca Adjdo Adjdo orçado orçado 

13 1,00 UNlD Receptor GNS§ l.1L2 RTgglefsrpeihul ' tag_ Receptor GNSS CI-lC/¡BO RS 53.000,00 R5 53.000,00 RS 53.300,00 Rs 53.300,00 0,00% 

mínima) Totalmente integra; à tpacgalqgj ÇAFÊEZTEÊÇÉSITlQQÊGNSS - 

corn no mínimo 120 canais; habilitado para_ Numero de Canais: 220 - 

rastrear  :JV Placa Principal GNSS: 
lLl/Lzl e SBAS; antena integrada _com_ Trimble - Sinais Rastreados: 

supressão  porta GPS: LIC/A, L2C, L2E, L5, 

sistema  (Êsllirlhrrreínorarlúaillnterna GLONASS: L1C/A,L1P. 

de_256  ç¡5530;Eardàlfrefíñêggstática LZC/A, L2P, L3, Galileo: E1, 

Horizontal de.  | e gergicçarihrwje ESA, ESB, BeiDou: B1, B2, 

10mm + 0,5 pprniPrecisíao RTl( giníerrntáftica SBAS: LIC/A, L5 (QZSS, 

Horizontal de 10mm + 1 ppm_e  de WAAS, EGNOS, GAGAN) - 

20mm + 1 ppm; Interface/comum "o com Tecnologia de Redução de 

cabo USB, 'Bluetooth e Wifi; rádio_ _ tetifnp de Multicaminhamento: Sim - 

até zw; deverá possuir impermeabj _ade Medição da portadora com 

contra água e poeira  2 baixo ruido: Sim * 
metros de altura sobre _concret  M ESPECIFlCAÇÕES DE 

Economia      
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interno; base nivelante comiprumcrótico;  DESEMPENHO (lj t 
adaptador para base 'nivelantegl rádio' '- ¡_§$àñfàm§ñ¡'ó"à¡§¡§mát¡c° 

externo UHF 25W; tripéplg Pagão gPã .. . _ em Tempo Real (em: - 
Alumínio; bastão GPS 2,60 metros; tripé'de Horizontah g mm + 1 ppm 

alumínio para Estação Total; Coletor de RMS - vemcai; 15 mm + 1 

Dados RTK e receptor GPS incorporado. ppm RM; 4- Levantamenm 

Sistema operacional Windows Mobile, pós processado ¡Mgdg 

Memória RAM 256 MB, Cartão Micro SD de Estático); . Homontai¡ 25 
2GB, Display colorido, Câmera digital, mm + a¡ ppm RMS . 

Bluetooth, Transmissão de dados e telefone vemcai; 3_5 mm 4. (14 ppm 

vía GSM/GPRS, índice de proteção IPSS, Rms _ Tempo de 

software licenciado para coleta de dados [njcíanzaçãg (Levantamento 

RTl( que permite a visualização do 37K); Menos de 5 segundos 

levantamento em tempo real, software em - conñabmdade da 

português: Manual de uso¡ Maleta de Inicialização (Levantamento 

transporte para todos os equipamentos; 2 RTK); Mam.- que 993% v 

baterias para receptor GPS L1/L2, COMUNfCAÇÃQ . porta 

carregador bivolt de bateria de receptor sena¡ (R$332); 5¡m - poda 

GPS L1/L2. Todos os softwares e usa¡ 5¡m - Modem ' 

equipamentos deverão ter suas licenças Gsm/GPRS integradg¡ 5¡m . 

devidamente ativas para o uso. Treinamento Tecno|ggia muetggtho¡ sim 

para uso dos equipamentos no municipio . Tecnoiggia win¡ 5¡m _ 

do comprador e suporte técnico gmtuíto Rádio UHF interno cnc; 

por no mínimo E meses. Mpx¡ 41g .. 47o Mhz, 

potência: 0:5 w toizllillit' -~ i  -i d l t. i   iii9i°9=i'°il§oiiiwb*°› 
- - «um P9- esilaN-EÊPFÊM? É"" 

s-s ?§??3.?“”'Ê;E§F?L'!RF“°* 

.- › i a. i- 'il .. i .LDÍELÍISÍÍQ Waitãll PPEFEÃ?? 

...  _,N wattshProtqcolosl_ _N 

lEÍñiir-ÇÉ/53í9??.=.EMFi. l 

FM*1r-.a9';i!ñiii.'ieiii,ând 

~ - i 9iiíñiií=i_lílçl'âiixâsi?.iê› F-êr 

319,12, ixrriiiP giant, 
lll-llilíSaêt-si.ir§êída   
di?” HMÊÂQEÊB* 5*” ' 
iiiflEñF9É%§?.í9l°.F-.8ñ 99,495 

bE'-*E°ãF-'§'5§*.'3'NE?$ Sli-FTF'. . 

Wãlflâll!? 'i  
me?? ...icmriisiniairçãsá 'G5 

¡Memíliíílpâs Bia-sem) 
! * _ ¡ÇJBÇÕESJÉÍSIÊASP- 

REQ-eli# ..l-Í  . - 

mm; Peso: 1,22 kg (com 

iai  
i -   ~ .› - r  °EÊ5?EF9; .l9.?9t9,:75'° 'W . _ t.  o .     zlaiiaiiririitrnri_ 

~ armazenament   dade 100% de 

.c-?ri-#énieiar-ilniiisáàe 

EroteçãLoàl_l?57¡(A;prova V I  

 

.ru ' LI l 

:gl-metros 
dealtulraplíisplav: H 

.Riía-?R'.U9$*i=~1.-?3F5f'dP¡Í= 

   _z _ ,. _ FICIAhJ-'FV' 

Aptonomiá das. o zatsrrias_ . 

(duma IQCÀUHF Base: 6 h 

alimentação egternaatz_ áí 

êi DE.(l7NlgE-U;s“of"'h\a'§Ie:J|)¡ 

“ÍVÊQÉQÍÉ EQ"? .PÍQQP .óÍ-im¡ 

adapta or parrapase 

vitela:: eerádiesíiêfné/Í ' y-_u II 

1 

?tati - _.12Í"i..-¡_E.n.t.ra@ã Para. 

 
uiiijzsw tripé aê pastas 
GPS '  minig; bastará. obs  

httpszlllicitanetcom.brfpefpregaoilimp_homolog.php?p=MTY4Mg==j"E_ À ' i” 't' 4m 
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htlpsz/IlicitaneLcom.brlpevpregaoñmp_homolog.php?p=MTY4Mg== ' 

ni' :.,'~l I"lH' CIC' ml* :d:  'V' lJbitaner-i Termo  Homologação 
C1? I* 5 .n, lili! =*›'-” 

Coletor de Dadosmawrca.. 

CHC modelo LTSO com 

software Carlson SurvCE 

para coleta de dados RTK * 

Coletor de dados e receptor 

GPS (20 canais L1) 

incorporado ' Processador 

de 624 MHz * Sistema 

operacional Windows” 
Mobile 6.1 'l' Memoria RAM 

de 256MB ' Cartão Micro 

SD de 2GB (expansível até 

16GB) "' Display colorido de 

3,7" VGA " Câmera digital 

com resolução de 3.2 

megapixels ' BluetoothTM 

(v2.1 Classe 3) integrado 

para comunicação com o 

receptor * Transmissão de 

dados e telefone via 

GSM/GPRS 

(850/900/1800/1900 MHz) a 

* Tamanho (L xW x H): 158 

x B5 x 25 mrn * Peso: 

oarxbxgwrntlüscwa ibãterlã) = 

fTemperatlogaioe alan_ . 
 

.x1 ÍÍHfwLLJ 

(pçs +6o'c * 

Temeeramçêetie.,  . 

?.'.'.J'!Ê"9“*l*l'?"*  
i+29'9.fRo.bÉ9sá5éi . , 

iÊ5-¡5$9“='?'F.Ê ?suar poeira 

.UE .' * ...sería síev-iíti? 
EÊFQEFFPãáÉLÊ' (39  nã” 
raalraeiqhãêalheaãsie 

a'.-a:àá:ã.9~r."'--L .um ,u 

colegaãcle dados 

  
   ,213 

TK'. 

   
 
 

_ . os_ _ . ._ Hlil-*Il-.HWI 'u' 

:recepçores çnlS__S_.r~ Permite  
iââisim-.É-  __ . 

oeflníops_ !maleta qe dados 

elocagãooie coordenadas 

.em tempmtealiBTKlç - :a 

Íiüiiiàü..Êçã?leéífillããñed“i~  
coorclena a_s de_ pontos. - 

FÉÉááHàa=iííé'éi9 JPZÍL.. .  
alignarrçengos¡ Fynções 

ÊÊ99'°.'.9fÊÊtl' Sñflware  
_ m_i__dlo_nj1a _enjirooríotgoês 

Â mooñáçãoeexponação  giferentes 

_formatos (HDXIVF: f.DWG; 

l '  ferársíarce 'aí-lã 
É? 

 -z 
¡'l"r'I :l: l.. 

?Lermite a visualização .“1"-., 1l-"L-.'l¡' 

TñlMBLF, !ro_Pç0N, .IAVAD, 

et,  :lyjlaínualde 

uso, Maleta de transporte 

_para socios 95;_ N_ _ _ l_ 

eqiolipa mevntlos 2 ?a ;é rias 

P?Fñ..'SF..En_q¡¡l~.9?5«E.1/H¡Êr; ! 

carregagolr¡ laivolt_ histeria 

dsresee :farsa/u- 
Tifêmalli.. ffñpeñfrPiPs ' 
egnipamentos_ e 
. :. .l .- :== w»- ,=. 
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Piumhi/Mgrfãuporte › 'N 

Tecnico: 6 meses. o- ; AS 

Sub-Total RS 58.000,00 Sub-Total RS 58.300, |__"-. 

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 05.333.907/0001-96 
V. Unit. V. Total V. Unit. V. Total 

Adjdo Adjdo Orçado orçado 
3 10,00 UNID Computador: Processador -Arquitetura x86 OPTIPLEX DELL 5050 R5 5.440,00 R5 54.400,00 RS 5.805,65 R5 58.056,50 0,00% 

de 32/64 bits - Processador intel core I5 - 

Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 6 MB e 

FSB de 1.333 MHz Memória - Instalada 16 

GB (2 x 8 GB Dual-Channel) - Padrão DDR3, 

clock de 1.600 MHz; - Expansivel a 32GB; - 

Deve implementar tecnologia dual-channel; 

Placa-Mãe - Deve ser de fabricação própria 

e exclusiva para o modelo ofertado. Não 

serão aceitas soluções em regime OEM ou 

personallzações; - ONBOARD, com 

arquitetura ATX l BTX ou superior e FSB de 

1.333 MHz: - BIOS Flash ROM com suporte a 

Flash Recovery [4 Mb) e compatível com 

Plug Sc Play, SMBIOS 2.3.1, ACPl 2.0, WFM 

2.0 - Interface/Controladora de vídeo com  Wi? lv! “Jiu v  3 I"  *Í  
q 01 (um) conector VGA ou DVI e U2 (dois) 

conector DisplayPort, on-board. - 

Controladora de rede Gigabit Ethernet › _ 

IUÍIOOÍIOUOBASE-TX corn O1 (um) conector 'V  " :t: '~ =  =-'  ' !ví . 221.11 .-2  235.:  . - 

R145, on-board - Controladora de drive com 

02 (dois) conectores _SATA_ QAJjQGb/s),  pg¡ 

Lote Quant. Unid. Descrição Marca Economia 

Í 
(um) conector SATA ZDBGBÍ/slf l t: n V; ' n 

Acompanha: üzüzloislcabossATA-Oltum) _ __ _ '    7:::  LT-'Íê l" " 

slot PCI Ekpress x1 ou x4; - 01 (um) slot PCI  _.-_;._,-.-:._. _.._.,;_.;;., 

Express  üfil” " *Ç 'il H É-í'¡;.í› ,_ . .. . ._.... : '. , . 'u- ¡m- p_  11.¡ _., i'~.'~ › ._.__.. '-- 
DDR3 1-69? Pue-?ñanrã f, ?fliilliêliql . ' 

conectoresUSBma_ parte frontaidoí' í_ 

gabinete, ong!) o__a rd -_ D4 (q uatro) @mas 

3.0 - 10 (dez) USBJo_ m 

uso de adaptadores;  Rígido . ü 

Armazenamento deSLfJO_  minimor-DÍ_ y _, 

Interface SAIA_ 3.o lqGp/;),¡;.I;o_o__a=eg\,1_g_F _e 

Cache de 32 MB -_ Taxade trans ¡arêncw 

interna de_ 100 fl/iB/_s -_T§Çl'l0_lglg!¡:a_r_SlMâq L 
integrada, isto é, o_ cliuscpirlgido alega ser 

“W355 Íd°"“'ñ°°;'.9 'ÊRFÊÉÊFAÚE He.. .i.- 
iminéncia de falha,.e, isolar etqres q defeituoso; de maneirapermarientrenmrive 

Murdmidia. ' Gráyêgqr \Íaxrrün 
5uv°rtea,DVD-.*R.PF 9HP'aÇa.rvã491,/. l 

ovo-Rom] oyo-MM ¡ççsgyig-ix /  - 

DVDROMÊ¡  de EnergiaH-¡Nlfossuir 

efíciênciade 655%_ousupeñigrratifmñgrga 

nominal de 50%, com tecnolpgla_RFÇ_._Ativo _ 

“me “M” “aq”. .CPWFiÉ-“Tlxlã .. . z .f. 
alimentação da mesma marca; _oiifahjrilcatnte 

do equipamento, com consumo; potência 

de no máximo 260 Watts_ Real¡ m_ “JM 

Chaveamer"? êut9mêãis° BiY=ziE..139./33R_ , 

VAC - 50/60 Hz - Posso¡ PFç _at-iv_ 

FT” 3T¡ P” WPETÊN¡ 1793.1_  

    
  

  
  
  

 
compatibilidade çom_a›f'la'ca-,_I\.:I¡â'e_ç 

com ponentes fornecidos; _Gabinete_ _-_S4m_aNI_I __ 

Form Factor (SFE) com golurne deatg _ l_ l 

12.000 em”. _- _Possui sistem. 'de 

de Ar interno c_orn entrada x 

    
. nr. _ 

traseira; - Possui Speaker _interno - Possui _. , l RMV¡ a 

Conectores frontais: dez donas, 4 (siendo *v  A¡  
que no minimo quatro ptlarztasx):  
3.0, pelo menos  portas ,deuerãodeistar 
na parte frontaldo equipamento _ão serão 

aceitos hubs; Deve possuir conectores 
frontais para Headphonee miç 

Pássuir_ 'ea' Para 95° dêem?? ° 
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evitar acessos indevidos ao gabinete.? Não 

será aceito Gabinete tipo monobiocçr_ _ 

(integrado ao monitórij fôkarbinêtedeverá' ' 7 . 

ter caracteristicas "tool less", isso é, não há 

necessidade de uso de ferramentas para: 

abertura do gabinete e remoção de disco 

rigido, unidade óptica e unidade de 

disquete. Não serão aceitas adaptações, tais 

como o uso de parafusos reoartilhados. - 0 

gabinete bem como todos os seus 

componentes internos devem estar em 

conformidade com o padrão internacional 

RoHS. - Gabinete com volume de até 12.000 

cma, permitindo a utilização na posição 

horizontal e vertical sem comprometer os 

componentes internos e o funcionamento 

do computador. Monitor de Video Colorido 

- Tela plana de 19.5” (polegadaslpodendo 

chegar a Zfipolegadas) LED do mesmo 

fabricante do equipamento, devendo seguir 

o mesmo padrão de cores do gabinete, não 

será aceito regime DEM, mantendo os 

mesmos padrões de garantia do gabinete; - 

Resolução WXGA+ (150020900) - Dot Pitch 
Horizontal máximo de 0.28 mm - Contraste i WV' "E 

/N Estático de 1000:; -tuminâncialdel 250.! i _ 

cd/m¡ -Tempo de resposta_rn_á_rrm3_8_ ms - 

Possui Controles Digitais paratodoslos_ , _ 

ajustes (brilho, contraste, ggsiçxãíg 

horizontal_ e vertical da teiai_ eüetorrde: 

tenszãowauç-amáltiic.? ñ°..1i99./,?,i9ii:.ãÊi§9i'== 

-.Devem possuirreguiag_ __ _ t_ tpra 

teclado - Enhanced Brasil _táeclas 
- Possui Apoio Etáonámico :Interface de 

w -'~' 'a r., 4m- âtlñs -lr 
conexão USB; -Tecladodo mes! o fabricante 

 
 
  

 «o saum: Difárààlsíitte 
MPU** 69m 99'", '9à9.'!+2ê?ç!iâ_=8!%% ?B 

botões com scroll -ltamanlírorpagírlãoâagra 

.deskmv 7 '"t°'*?F°. Fl? F.°T':°1'i-_.!:'EE~.: =  
Acompanha Mouse-Pad¡ Mgugsetdgoív: _L_ 

mes?” faliñca-"ieFflÉñqif M3533?? ..às m_ 

mesmos padrõesde core dodgab ete' . . . _, Aerial-ã 

Conjunto Gabinete, Monitor, Teclado e __« - _.: .. jriL- m. !,'“-=m= 

   
   fabricantejsi _ emañlolp 

i0 Pro - ldiomalliortugiuês g-i  /\| versão disponivel Aquandoxdaf_ !entrega r 

°°"¡P°"'F"'°›°=°.F"*9?tí°~f ?militar r. 

Críticas instaladas- Qey_e'r__¡_s_ta_r_fltivad9 e____ 

PW vàrarutieããr,estratégia :tiene 
de utilização da_Microsoft__; Softwares ;m 

Acompanha Softwaarelsmta tirilvelrstneicessários 
à perfeita configuração e operação dos - 

dispositivos instalados no_ equipamento 

(mouse, vídeo, discos, p_IVaIcas_,_etc)I,L V_  
compatíveis corn o sistema_ operacional 

fornecido, incluindo_man:u_a_i§_e mídias _ele_ _ 

instalação para cada unidade de;   
equipamento fornecida; _- lfodgsgasfu:  E  1 

softwares que acompanham este __  
°.'i“¡°“'7“?"'°. ÊÊVÊT,E9?ñiiÍfÊi.i.Ê5Pi'ESP'a5 

mldlas de çD-_ROM le/ou_ pisquetesâgenw 

Instalação, bem como _ol de :n: : 

Autenticidade; _- Todpspos ãoftwkalres devem 

estar instalados 'e integgradosaoíisisitãma 

Operacional, prontos para y ' iaraââjogelo 

usuario; Des:c_riçà_o_:I'é-cnica[_\ aciona J; 

fabdcanteVmarçaF-Ê miçlç-:eilgrdç-i i m: »r 

equipamento e seus acessóriosmanexando 

°°99m°"ia9ã9.E?mPT9P?É? .  
¡"i°"“°95?5. 3.5935¡ . FP.. EÚVÉEEF-Elliíiã P.? 

proposta dolicitanteg_ltãojfiabilidpgejeu; 

Çertificaçlos - Não _serao ac 

 

:i   
  

5 ,. 
naomi   
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equipamentos_ fgrabdeíl: igg,__if¡§â$à que 
ainda estejam' disponíveis comercialmente 

no mercado; _- O fabricante doeqpipamento 
deverá ter o nome presente na lista do 

conselho (Board) de tecnologia do site 

DMTF httpz//wwwdmtñorg/about/llst - 

Certificação EPEAT (Electronic Product 

Environmental Assessment Tool) na 

classificação Gold, do equipamento 

ofertado, disponivel através do link 

httpzllwwwepeatnet; » A proponente 

deverá apresentar documento, específico 

para este processo licitatório, em papel 

timbrado, declarando que a mesma possui 

credenciamento do fabricante para 

fornecimento do produto; - A proponente 

deverá apresentar documento informando 

que a fonte suporta a configuração máxima 

do equipamento ofertado; Devem ser 

atendidos todos os itens deste anexo, sob 

pena de desclassificação: os requisitos 

minimos obrigatórios, a sequência dos itens 

e o formato desta especificação. 

 

4 1,00 UNID SERVIDOR Gabinete Tipo Rack mínimo de DELlf/Fãffg t_ ! __ _n_ _ ! 7 I   L__5.C_l0U,00 RS 25.000,00 RS 25.759,58 R5 26.759,68 0,00% 
1U; Deverá ser fornecido kit de trilhos do 'E  J 'V  ' ' V h   

“ \ mesmo fahricantedo equipamgntq, _m_ 

ofertado, para fixação dos equipamentos.. 

em rack 19 polegadas;.Os~tE¡lh0S:d9vam;; t . 

permitir o deslizamentoadnequipamento a 

fim defacilitar a manutençãgiPossuirifonte 

de minimo 495ml,- red undantesze lnotswap. 

Deverá entregar? (doistçabosrdeienargia, 

padrão NBR 14136; Po: questõesde 
eficiência. aifonte utjlizadanestegsprvidor 

deve constar no 80 PLuscertifiedzPower 

Suppiies and Manufacturers, pupliçado no 

site"http:l/www-plugloadsoiutionsçomñ. 

em nome do próprio fabricant.ad9.~....=›= 

equipamento, na categoria somas Platinum; 

Possuir ventiladores redundantes e 

Hotswap/Hotplug; Possuir mínimo 8 (oito) 
_baias para discos; Possihilitaraiinstalaçãode 

discos_sATA,;SAS. SAS Nean__I_.ine._e¡SSD;. .-_ _a 

Possuir tecnologia paraxetiradajinserção de 

partes e peças sem UñliZaÇãÍLdBtuax: l_ ._ q. 

ferramentas; Deverá.s_upor:ta_r minimo) 
, (dois) processadores; Possuirmínimo-ZA-  í ' (vinte e quatro) slots de memoria e suportar 

frequência de 150l0 Q8676' E433 
MHz¡ possibilitando aexpalnsã d 

(setecentos e sessenta e_ oito)  :à 

memória com a inclusãddo segundo ¡ V 

processador; Possuir  'n N M   
PCIe 3.0; Possuir placa _de_ vid 

rninimode lõMfBde rnemlcârjia, J 

(quatro) portas l_JS_B externa; Po V' J 

iduasi series VGA- ãendeàiawsl. .trial t. - 

1(uma) traseira; Possuir instaladohno " 

minimo, 1 (umltprpcessadjàrrcorâ ¡Çlgtseisiâ 

núcleos cada, õthrea_ e_ it_ : ,n  
máximo 22ml; A frequêncialde clock, po; 

processador, deverá selrfde  N   'U 

GHz e 15Mb de cache QrtQuiteturaiZlSC de 

32 bits, com extensão§4   _ 

Deve implementar Hardware-Assisted CPU 

_\ifirtualizayt_ioi_1;_ll3lever_á   ::alt-HS 

[dezesseislfâa de_ memoria 

lr,     com 
l:: t' JH' : 

ossuirgi_ __       
 

. i . .   mÊdÚ1JJ$ÊÚd|eÍH 

3°”.- *RDÊMMFZV ÊPJMMzi ÍTESVÊQEÊÊ. 

minima dszlããlit!! °,E.FEIE8.:rs9ã.29r-.  
erros). Slots D_II\rl_M'_slde3-§r!a_i:su¡3ortar as 

ts°°°'°s¡?= ECC ierreaãsifdís ?Itatim ;- 

Mirroring (espalhamento) de mentor' _ç 

suportarmemúria de _spareãDeluverã possuir_ 

D1 (uma) controladora de discoiaadrãoãg? 

https :III icitanet. com . brlpe/pregaor¡ mp__homoIog.php?p='M TY4M'g= = 5m 
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Recurso de RAID de discosHimplementadoí 
pelo hardware da controladora, suportando 

no minimo RAID O e 1; Não será aceito R-ÀlD 

via software; Possuir canais suficientes para 

controlar a quantidade de discos suportada 

pelo equipamento, permitindo que 
eventuais acréscimos de área em disco 

sejam feitos apenas pela inserção de discos 

físicos; No mínimo 2 (dois) discos, com as 

seguintes caracteristicas: I Capacidade 

mínima de 30o GB cada disco; o Cls discos 

deverão ter perfil de 2,5 polegadas; o 

Padrão SAS; o Hot Swap ou Hot Plug; 

Vefocidade minima de 10.000 RPM; o Taxa 

de transferência de dados minima de 12 

Gb/s; - Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T. 

(Self Monitor Analysis Report Test); - Todos 

os discos deverão ser instalados no gabinete 

do próprio servidor, não sendo aceitas 

gavetas de expansão externas para o 

atendimento à capacidade minima 

requerida¡ No minimo 4 (quatro) discos, 

com as seguintes caracteristicas: - 

Capacidade minima de 1TB cada disco; - Os 

discos deverão ter perfil de 2,5 polegadas; - 

Padrão NEAR LINE SAS; - Hot_ Swapo 

Plug; o Velocidade minima_ de_ "là l 

Taxa de transferencia de_in_in1_a__d _ \¡ 

12 Gb/_s; (Tecnologia): d  í” 
S.M.A.R.'l'. (Self Monitor Anralvs  ¡_ 

Test); Todos os discos deverãoíser instalados 
no gabinete do próprio_ s ' 

assirasaavêtaà.é§s.siea  
ãtendimswe.àlsâreeisass  
rsáierislêê Para"?imãieinuzúsaéealt” 
ROM, sATAJntema. Deverá possgirprna) 
placa de rede corn e lGbps cada, 

podendo  lãlgaãlrxéítàlyjstema 

operacional Windows Seirverllpggtltg.,  
Standard Edition, _instaladore_ teorica, em 

regime de OÉM; Software de N  _ __ q!, 

aeremíêmsnto de nsãfvríiâilflêêtíls ?Has 
fabricação para uso exclu _o dqfalslrçigalpte_ 

          as - r 
-e 833;?   l u 

r 

 

   do servidor com ,as seguintescarnact_ _Alstícasz 

O Servidor ofertado deve ' possuir (rlecurso .. n lp: 
para monitorar, no s d ços  _ . _ _ , a ; t 

rígidos, a memória e a ÇEIIJ, pp; 
- .  .,_1 .mu . 

limites de normalidade qoepossam ser    definidos pelousuário, eijnformaruguando, 

houver o funcionamento fora, es de 

_Wmaidaês iré-ldeñrríãllale°rtñzst ;firm 
notificações de alertas. Tal recurso oçlerá _J 

se apresentar na forma_ de  _ 

alerta sonoro ououtrozdispositixvo que avise 

“la falha? ° .SWPEF PÍÊÉFÊÉP.É*-T“EF..ÊÊ.T. 

possuir uma interface lãtl-gernet eiictlgsixane Á 

4953943 55ml 'llniãf-ÊF? 54:55.??? 
gerenciamento _do equipa erito 

fêmeii-íêvrãóñwéist. . l  
que ,permitamHtilízãñtilslmsfâifñawtb E 

de linha de cornand m _eeEi amento, 

ofertado rdeverá possuir _regursop 

    Until; .l. ¡Lumi! 
e 

_ . .sima cam 
gerenciamento compatível como padrao_ 

IPMI 2.o (Intelligent platfonfrímlanggement 
Interface) que possibilite _o gerenciamento 

remoto por meio decontrçilladora de 

gerenciamento integrada_ compor-ta  
dedicada,- - A controladora de_ _ _ n 
gerenciamentointegracla devere _sup _  
seguintes características: i?§ Compativel A, 
~. .»- .4 -... ,,~._ m; c:: puxei¡ l IQLAJMJ 

com os protocolos_ de_ oãgalfie _$_§El. para 

acesso a console WEB; .,§ Deve permitir 
r .I . i c.: I_ pu¡ -Hetilur 

controle_ remoto por meio de çhayeador 
l ' ~ I 'It' '- L!"Í' ||u›,'»:.:E7'. Sql 

KVM mesmo quando o sistema operacjopal 

 

nttps:rnicitanet.com.bripezpregaolimp_nornolqg.prip?p§illitif4n2l§== 

Ucitanet- Termode Homologação 

 

9111 



201 7- 5- 24 
_..,. _i 

_ › i Liciianet - Termo de Homologação  _tem .. 

estiver inoperante; 'í?§ Deve ¡nfonmar oww-i 

status do equipamento indicando 

componentes com falha e hdtificairidoviaea 

mail ou trap SNMP; Deve possuirffâ 

emulação de midia virtual; 'i?§ Deverá ser 

possível a inicialização (boot) do servidor 
por meio de midia instalada na unidade de 

DVD fisica; i?§ Capacidade de monitorar o 

consumo de energia do servidor; Deve 

permitir desligar e reiniciar o servidor por 

meio do console de gerenciamento, mesmo 

em condições de indisponibilidade do 

sistema operacional; Deverá comprovar . 

conformidade com as normas FCC, CE, UL e 

IEC 60950; Energy Star comprovado através 

do Iinkwwwenergysta cgov; Apresentar 

documento comprovando que a 

proponente está apta a comercializar o 

equipamento ofertado. Será aceito 

documento do distribuidor autorizada 

juntamente com o documento que ateste 

esta condição para esta comprovação. 

Poderá apresentar link do fabricante onde 

consta a a condição de parceiro para 

revenda; Documento do fabricante ' ^ *Í -- " 5 f** - " - 'i 

assumindo o SLA (atendimento e_ soloção), 

quando for de sua responsabilidadeuou' da 

assistência técnica autorizada pelo ¡ _ _ 

fabricante Apresentar_ comprovante do 

fabricante .que _printeràràrñàaiiiiisiede 
com os seguintes software _- windetilvà_ .. 5  -gr H _I.(. u _  

.. . I ~ . - .9 i 

SUSE Linuvf-¡Windovv  ;É 

VMware vsphere; _Todossosdequliplamyekntos 

de Hardware forneciddos : p_ E _ f 

edital deverão possuir garaptia_ de# r d_  E_ 

fabricante seguindolas seãpiptlesjreãras: o 

Parisi? deãiiiiiiaiê-ôzmâsa??  de 

atendimento on-siteqpate:  _idgotislidias últeis: 

intervalo de coberturarzezst¡Thorasrprglr 

dia, 7 dias_ _por semanaiilosseirxigeçs  
garantia de funcionamento_ deverão ser 

realizados pelo fabricante _emprega por 

ele autorizada e o_ prazo _deãgaian a contará 

a partir da data do faturament_ 

equipamento; Para ggaraintirzrpargul_ m  
disponibilidade de uso aos equipamentos 

ofertadosjallém_das_ &M; WV 

nos itens acimaos serviços deigarantia 

deverão incluirzu-  fabricantedeverá 
disponibilizar acesso por telefone _(24 hpras 

por dia, 7 dias por semanaiinclíusnivegç4  
feriados - 365 dias poranoiparafos 

membros da equipe de Tlprna' Central_ 

Atendimento onde deverá haver_ z _ 

especialistas técnicos_ capaaes çle ajpkdar 

assistência_ parareparo de_ 

hardwarere softisrarilsne idio_  
'. ° Sum"? 'desvie', Prsfçrriesialmsii: 
em português, devera puscar equacionar os 

eventuais problemas-remetem 'l sem 

prejuizo dos prazos de atendeu to qnd-site 

estabelecido termo de referenciar: Ma, _v_ 

tentativa de abreviar ote_ po de _,__ _ M¡ ' 

indisponibilidade deequipamenão algentrel 
de Suporte Telefônico deverá; - _ ' 

Disponibilizar um  l_ :papa: de 

interagir com o cliente de_ moçljqagaigter! _f i 

informações relacionadasAaeintíideínítelpalra:: 

identificar mensagens de\e_rifo_s _recebidas 

analisar histórico de oco_r_r§nc_ia_¡___apurar 

procedimentos realigadçs_ pela lelq_ gripe_ de Ti; 

o Executar procedimentos com_ o objetivo h 

de diagnosticar problemas. _I-Pquande pão 
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resolvido o problema remgtamentg;.deverá 

ser feito envio de técnicos certificados para 

o local de instalação da máquina pára:   
suporte d0 mesmo, observando os prazos 

de atendimento e solução previstos neste 

Termo; 

Sub-Total as 30.400,00 Sub-Total R$ 84.816,18 5,21% 

Total Geral R$ 233.491,50 Tmãâfgga; :ã 3,26% 

Para que produza seusjurídicos e legais efeitos nos termos da Le¡ n? 10.520/02. 

PIUMHI-MG, 22 de Maio de 2017. 

DDÉCIO DA &ÃIMELO -. 

DIRETOR ECUTIVO 

 

 
U-Uifuf. ; ...-,- .=~ 
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CARTA CONTRA TO 
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   ' Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

IicitacoesQsaaegiUmhi.com.br CNPJ: 23.782.816/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Soares, 211 --37925-000 PlUMHl/MG- Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO os LICITAÇÃO 

CONTRATO N° 34/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei nO 1.035/90, Pessoa Jurídica de Direito 
Publico, inscrito no CNPJ/MF no 23.782.816/0001-10 com sede nesta cidade de PIUMHI/MG, na 
Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo Sr°. 
Odecio da Silva Melo, brasileiro, casado, Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento e 
Meio Ambiente, portador da Cédula de Identidade no 645.658 SSP/MG e CPF n° 236.095.166- 
15, residente e domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por 
SAAE PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, da 
Resolução n° 114/2011 e suas alterações , das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017, por 
deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada pelo Diretor Executivo, Sr. 
Odécio da Silva Melo, e a empresa COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ/MF n° 08.648.188/0001-90, estabelecida na Rua Caviúna, nO 200, Bairro Alto Boa Vista, 
CEP 38703-792, Telefone (34) 3825-6532, Patos de Minas/MG, representante legal e sócio 
administrador, Sr. Murilo Soares Mota, brasileiro, casado, comerciante, RG n0 MG - 
14.042.922 SSP/MG, CPF no 082.090.676-05, doravante denominado apenas por 
CONTRATADO, tendo em vista o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico, homologado em 22/05/2017, fica justo e contratado sob o regime da Lei n° 8.666 
de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, observadas as condições enunciadas 
nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico 03/2017. 

Cláusula Segundaz- DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de Empresa para a aquisição de 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e LICENÇAS DE SOFTWARE, 
conforme especificações do Termo de Referencia em Anexo I do edital. 

Item Cód. Quant. Marca. Unid. Especificação do Objeto Preço Preço Total 
produto Unitario 

SAAE 

V 004690 01 HP/T120 UNID Impressora Jato de Tinta R$ 5.550,00 R$5.550,00 
Térmico, Plotter A1 , 

Funções: Imprimir 

Especificações de 

velocidade: q/ Tempo de impressão de 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Iicitacoes@saaegiumhicom.br CNPJ: 23.782.316/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça Zeca Saara, 211 w 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

coMIssÃo DE LICITÀÇÃO 
imagem colorida ISO N5 (ótimo, 
métrico papel acetinado A1): 

16,3 minutos/página 
Tempo de impressão de 
imagem colorida ISO NS 

(normal métrico papel 
acetinado A1): 9,3 
minutos/página 
Tempo de impressão de 
imagem colorida ISO N5 
(rascunho, papel coated A1): 
1,3 minutos/página 
Tempo de impressão de 
imagem colorida ISO NS 
(normal métrico papel coated 
A1): 4,1 minutos/página 
Tempo de impressão de 
desenhos lineares (economode, 
A1 papel comum): 70 
segundos/página 
Velocidade de impressão de 
desenhos lineares (econornode, 
A1 papel comum): 40 
impressões A1 por hora 

Memória, padrão: 256 MB 

Especificações técnicas 
Qualidade de impressão 
(melhor) 
Cor: Até 1200 x 1200 dpi 
otimizados 
Preto e branco: Até 1200 x 
1200 dpi otimizados de 600 x 
600 dpi de entrada e otimização 
para papel fotográfico 
selecionado 

Tecnologia de impressão: 
Jato de Tinta Térmico 

Número de cartuchos de 
impressão: 
4 (ciano, magenta, amarelo, 
preto) 
Tipos de tinta: 
Baseado em tinta (C, M, Y) 
baseado em pigmentos (K) 

Precisão de linha: 
:l:O.1% 

Densidade óptica máxima 
(preto) 
8 L* min/2,10 D 

(Com midia fotográfica brilhante 
de secagem instantânea HP 

Premium e tintas HP originais.) 

Manuseio de papel 

Manuseio de impressões 
acabada: alimentação de rolo; 
cortador automático. 

Tipos de mídia suportados: f( 
Papéis comuns e revestidos j ç( 
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comssào oe ttcrrAçÃo 
(comum, revestido, revestido 
de gramatura alta, reciclado, 
simples, branco brilhante), 
papéis técnicos (papel vegetal, 
vellum), filme (transparente, 
fosco), pa pel fotográfico 
(acetinado, brilhante, 
semibrilhante, premium, 
polipropileno), autoadesivo 
(adesivo, propileno) 

Gramaturas de mídia, 
recomendado: 
60 a 280 g/m¡ 
(rolo/alimentação manuaI);60 a 

220 g/m¡ (bandeja de entrada) 

Formatos padrão dos 
suportes (rolos métricas): 
Larguras de 210 a 610 
mmuolos de 279 a 610 mm 

Tamanhos de mídia, 
personalizados: 
Bandeja de entrada: 210 X 279 
a 330 x 482 mmmlimentação 
manual: 330 X 482 a 610 x 
1897 mm;rolo: 279 a 610 mm 

Diâmetro externo do rolo: 
100 mm 
Espessura da mídia: 
Até 11,8 milímetros 

Conectividade, padrão: 
Fast Ethernet (100Base- 
T);certificado para USB 2.0 de 
alta veIocidade;Wi-Fi 

Eficiência de energia: 
qualificado pela ENERGY STAR® 

Garantia: 
Garantia limitada de 1 ano para 
o hardware 

Conteúdo da caixa: 
Impressora A1, cabeçote de 
impressão; cartuchos de tinta 
introdutórios; eixo; guia de 
referência rápida; pôster de 
configuração; software de 
inicialização; cabo de 
alimentação. 

Software incluído: 
Cd com drivers para Windows 7, 
8 e 10. 

VII 004357 01 Microsoft UNID. Licença de uso backup exec R$6.182,50 R$6.182,50 
Server ed win 1 server 
Onpremise standard 
License + essential 
maintenance 
Bundle initial 36mo corporate 
13670-m0032-br 

VIII 004195 16 Microsoft UNID. Licenças de uso R$2.340,00 R$237.440,00 gf 

W103 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

li::ítacaesgsaaegiumhixombr CNPJ: 23.782.816ID001-10 

eomssÃo oe LICITAÇÃO 
/Office Officestandard 2016 SNGL 

Standart OLP PT BR. 

IX 004355 06 Microsoft UNID. Licenças de uso Windows R$1.055,00 R$6.330,00 
/8.1 8.1 PRO SNGL OLP Com opção 

de downgrade para o Win 7 

PTMBR. 

X 004356 20 Microsoft UNID. Licenças de uso WinSvrCAL R$ 198,00 R$ 3.960,00 
2012 SNGL OLP NL DvcCAL 
R18-04277 

XI 004153 01 Lidercon/ PÇ. Rack R$ 8.629,00 R$ 8.629,00 
24U 

Rack fechado padrão 19" corn 
800mm de largura, 24U de 
altura e profundidade de 
1000mm; 
Fornecer todos os acessórios 
necessários para plena 
utilização do rack; 
Deve ser fornecido na cor 
preta; 
Deve atender as especificaç 
ões ANSI/EIA RS~310-D, 
IEC297-2/D/N41494 partes 1 e 
7; 
O equipamento deve ser 
totalmente desmontável para 
facilitar a montagem e o 
transporte; 
A estrutura deve ser em aço 
SAE 1010/1020 de 2 mm; 
Deve possuir porta frontal em 
aço SAE 1010/1020 de 1,2 mm, 
com perfurações hexagonais 
(tipo Colmeia), com índice de 
ventilação superior a 7113/0; 

Deve possuir porta ou tampa 
traseira em aço SAE 1010/1020 
de 1,2 mm, com perfurações 
hexagonais (tipo Colmeia), com 
índice de ventilação superior a 

71°/o,' 
As portas devem possuir 
fechaduras escamoteáveis com 
sistema automático de 
destrave; 
Deve ser fornecido com tampas 
laterais lisas em aço SAE 
1010/1020 de 1,2 mm, 
removíveis através de fechos 
rápidos, corn opção para 
colocação de fechadura; 
O teto deve estar preparado 
para instalação de kit de 
ventiladores, tipo bandeja; 
Deve possuir planos de 
montagem frontal e traseiro, 
galvanizados, antiestéticos e 
numeradas de 1 a 24U; 
Deve possuir 2 guias de cabos 
verticais em aço SAE 

1010/1020 # 1,0 mm, com 
anéis internos em termoplástico 
de alto impacto, nas dimensões 
de44Ux95 rnmx70 mm (Ax 
L x P), sendo fixadas na parte 
frontal do Rack; 
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COMISSÃO os LICITAÇÃO 
O teto e a base do Rack devem 
ter abertura para entrada e 
saida de cabos, e tampas 
removíveis; 
A estrutura do Rack deve 
possuir terminais de 
aterramento; 
Deve ser fornecido com pés 
niveladores e rodízios, sendo O2 
com travas e 02 sem travas; 
Deve ter grau de proteção IP 
20; 
O Rack deve possuir pintura 
micro epóxi na cor preta RAL 
9004; 

ACESSÓRIOS 
Par de guias verticais de 24U 
compatível com o rack 
disponibilizado; 
Kit de ventilação com no 
minimo 02 (dois) ventiladores 
com ruído máximo de 30dB/A. 
Tomada deve possuir conector 
no padrão da norma NBR 
14136. Tensão de trabalho: 
Bivolt; 
Kit com 50 porcas gaiolas 
utilizadas para fixação de 
equipamentos aos planos de 
rack com furos de 9x9 mm; 
Gaiola em aço SAE107 
bicrornatizado e porca M5 em 

aço SAE1010/1020 
bicromatizado; 
Parafuso philips niquelado M5 x 
16 mm com duas arruelas 
sendo uma fixa e outra de 

pressão. Tipo de cabeça: 
redonda _tipo panela com base 
chata. Possuir fenda do tipo 
Philips no parafuso; 
02 (duas) PDUs com o mínimo 
de 12 (doze) conectores de 
entrada tipo NBR 14136. 
Corrente suportada: 16A. 
Tensão de trabalho: Bivolt; 

INSTALAQÃQ 
O fornecedor é responsável pela 
montagem do rack nas 
instalações do SAAE de PIUMHI- 
MG. 

XII 004194 18 APC/BZI UNID. Nobreak R$1.500,00 R$ 27.000,00 
SOOPBIB 

R -Capacidade de Potência de 
Saída: 825 Watts/ 1500 VA 
o Potência Máxima 
configurável: B25 Watts / 1500 
VA 
-Tensão nominal de saída: 

115V 
-Eficiência em carga total: 
92.0°/o 
-Freqüência de Saída 
(sincronizada corn rede g o 

- s 
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comssÃo DE LICITAÇÃO 
elétrica): 60H: +/- 3 Hz 
-Fator de Crista: 
0,125694444444444 
-Topo|ogia: Line interactive 
- Tipo de Forma de Onda: 
Senoidal aproximada 
o Conexões de Saida: (8) NBR 
14136 (Bateria de Reserva) 
-Eficiência com Meia Carga: 
93.0% 
- Tensão nominal de entrada: 
115V, 220V 
-Frequência de entrada: 60 Hz 
-Tipo de Conexão de Entrada: 

NBR 14136 
o Comprimento do Cabo: 1, 83 
metros 
-Intervalo de tensão de entrada 
ajustável para as principais 
operações: 95 - 140 / 185 - 
260V 
-Corrente Máxima de Entrada: 
12a 
o Tipo de bateria: Bateria 
selada Chumbo-Acido livre de 

manutenção, a prova de 
vasamento 
-Ternpo de recarga tipico: 12 
hora(s) ' 

-Cartucho de substituição de 
bateria: 24008 
- Quantidade de RBCT": 2 
- Eficiência no Funcionamento 
da 
o Bateria: 80.00% 
Comunicação & Gerenciamento 
oPainel de controle: Display de 
LED status com indicadores 
para On line, Troca de bateria e 
Falha no cabeamento 
o Alarme sonoro: Soar alarme 
quando na bateria distinto de 
pouca bateria, tom de alarme 
continuamente sobre carregado 
Proteção contra surtos e 

filtragem 
-Classe de surto de energia: 80 
Joules 
-Corz Preto 

Valor Total R$9S.091,50 

Cláusula Terceira:- DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

I - Os preços ofertados peIa(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são os 
constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a respectiva 
classificação, e neles já estão inclusos todas as despesas com transportes, imposto, taxas, 
seguros, descarga dos produtos, bem como os ônus decorrentes de contratação de pessoal, 
leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou 
indiretamente incidirem sobre a CONTRATADA; 
II- Da Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, iniciando-se 
na data de 23/05/2017 e encerrando-se na data de 21/08/2017, contados após 
assinatura do contrato e emissão da Nota de Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer 

ter:: 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

tempo ser alterado ou prorrogado anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante 
termo aditivo, conforme art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 
alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente Contrato será, 
cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

III - Da dotação orçamentária: Décima:- As despesas decorrentes do presente contrato, 
correrão à conta da dotação orçamentária consignada no Programa 17.122.0021.2165 e 

Elementos 3.3.90.39 e 4.4.9052, do orçamento do SAAE em vigor, segundo o novo Plano 
de Classificação Funcional Programática, e demais disposições contidas na Lei nO 4.320/64, em 
combinação com inciso V, do art. 55, da Lei n° 53.666/93, em combinação com o § 10, do art. 
18, da Lei Complementar nO 101/2000. 

Cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade com o edital Pregão Eletrônico 03/2017- 
Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Quinta:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO 
CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de conformidade com 
o edital Pregão Eletrônico 03/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sextaz- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO E 
DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento/prazo de entrega e as penalidades estão de conformidade com o 
edital Pregão Eletrônico 03/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Sétima:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência 
dos equipamentos, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni Costa Matricula nO 

0039 acompanhada pelo técnico em informática e assistência a máquinas e equipamentos Sr. 
Wilson Faria Figueiredo observando se o mesmo está de acordo com as especificações do 
Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal no 8666/93. 
§10 - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da execução 
do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato 

Cláusula Oitava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratiñcadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico 03/2017 - Termo 
de Referência Anexo I. 

Cláusula Nonal- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o do foro da Comarca de 
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comssÃo oe LICITAÇÃO 

Por estarem, assim, justos e contratados assina o presente contrato, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 23 de maio de 2017. 

1¡ 

senvxço AUTÔNOMO DE Á ÚA E ESGOTO DE PIUHMI~MG 
Eng° odécio da Silva Melo 

_Diretor Executivo 
-Orgão Gerenciador- 

Á  o 

COME IAL SOAREÉ E MOTA LTDA? EPP Sr. Murilo Soares Mota 
Sócio Administrador 

  
Jaqueline ãakéàida de Souza RG n° MG 7.789.067 

Sônia Roseni Costa' 
RG n° 2.65557 



SERViÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: EXTRATO DE 
CONTRATO N° 34/2017: Referência: PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017, 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
AGUA E ESGOTO. Contratada: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA - EPP. Objeto: 
Contratação de empresa para a aquisição de Equipamentos de Tecnologia da 
Informação e Licenças de Software. Valor Global da aquisição: R$ 95.091,50 (noventa 
e cinco mil, noventa e um reais e cinquenta centavos) Vigência: 90 (noventa) dias, 
a partir de 23105/2017, podendo ser prorrogado conforme artigo 57 da lei 8.666/93; 
Dotação Orçamentária: no Programa: 1112200212165 e Elementos: 3.3.9039 e 
4.4.90.52. Odécio da Siiva Melo - Diretor Executivo do SAAE. Piumhi, 23 de maio de 
2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE. CUMPRIMENTO 

A0 DISPOSTO NO AREÊÊ' 120?_ LEI ORGÂNICA AL que PUBL  
uma? o J# NO QUADRO na 

PIUMHI a AVISO no MUNICÍPIO e PORTAL na TRANSPTSÊ clã. 

:saida de souza 
c. a ê_ 9; 5' 

.no 

J' 
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CONTRATO N° 35/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 03/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017 

MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica 
de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n° 23.782.816/0001-10 com sede nesta 
cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca Soares, 211, Centro, neste ato representada 
pelo seu Diretor Executivo Sr°. Odecio da Silva Melo, brasileiro, casado, 
Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento e Meio Ambiente, portador da 
Cédula de Identidade n° 645.658 SSP/MG e CPF n° 236.095.166-15, residente e 

domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE 
PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, da 

_ Resolução n° 114/2011 e suas alterações , das demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N° 
03/2017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada 
pelo Diretor Executivo, Sr._Odécio da Silva Melo, e a empresa CPE SC 
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 
07.735.373/0001-50, estabelecida na Rua Wanderlei Júnior, 05 Sala 403/404, 
Bairro Campinas, São José/SC CEP: 88.101.010, Telefone: (48)3241-0593, 
representada pelo seu sócio administrador Sr. Evandro de Castro Gomide, casado, 
empresário, RG n° M-5.706.059 SSP/MG, CPF n° 773.731.546-20, doravante 
denominado apenas por CONTRATADO, tendo em vista o resultado do 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, homologado em 
22/05/2017, fica justo e contratado sob o regime da Lei n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993, com suas posteriores alterações, observadas as condições enunciadas nas 
cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico 03/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de Empresa para a aquisição de 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, conforme especificações 
do Termo de Referencia em Anexo I do edital. 

Item Cód. Quant. Marca _ Unid. Especificação do Objeto Preço Preço Total 
Produto Unitário 

SAAE 

XIII 004691 01 Receptor UNID. Receptor GNSS L1L2 RTK R$58.000,0D R$558.000,00 
GNSS (especificação mínima) 

CHC/IBO / 
m, % 

,M 
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Totalmente integrado e licenciado com 
no minimo 120 canais; 
habilitado para rastrear GPS 

(L1/L2/L2C/L5), GLONASS (L1/L2) e 

SBAS; 
antena integrada com supressão de 
multicaminhamento; 
suporta sistema RTK UHF e GSM, 
memória interna de 256 MB + 4 GB SD 

Card; 
Precisão estática Horizontal de 5mm + 

Õ 0,5 ppm e Vertical de 10mm + 0,5 ppm; 
Precisão RTK Cinemática Horizontal 
de 10mm + 1 ppm e Vertical de 20mm 

+ l ppm; Interface/comunicação com 
cabo USB, Bluetooth e Wifi; rádio 

interno de até 2W; deverá possuir 

impermeabilídade contra água e poeira 
e suportar quedas de 2 metros de altura 
sobre concreto; 

rádio interno; base nivelante com 

prumo ótico; adaptador para base 

nivelante; 
rádio externo UHF 25W; 
tripé de bastão GPS Alumínio; bastão 
GPS 2,60 metros; 

tripé de alumínio para Estação Total; 
Coletor de Dados RTK e receptor GPS 

incorporado, Sistema operacional 
Windows Mobile, Memória RAM 256 

MB, Cartão Micro SD de 2GB, Display 
rd colorido, Câmera digital, Bluetooth, 

Transmissão de dados e telefone via 
GSM/GPRS, Indice de proteção IP65, 
software licenciado para coleta de 

dados RTK que permite a visualização 
do levantamento em tempo real, 

software em português; 
Manual de uso; 

Maleta de transporte para todos os 

equipamentos; 7 

2 baterias para receptor GPS L1/L2, 
carregador bivolt de bateria de receptor 
GPS Ll/LZ. Todos os softwares e 

equipamentos deverão ter suas licenças 

l ' devidamente ativas para o uso. 
» Treinamento para uso dos 

equipamentos no município do 
comprador e suporte técnico gratuito 
por no mínimo 6 meses. 

VALOR TOTAL R$58-00,0.00 
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CQMISSÃG os LICITAÇÃG 

Cláusula T,erceira:- oo pneço, DA vxcêncm E Dos RECURSOS 
ORÇAMENTARIOS 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são 
os constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a 

respectiva classificação, e neles já estão inclusos todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, descarga dos produtos, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, 
encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incidirem sobre a 

CONTRATADA; 
II- Da Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, 
iniciando-se na data de 23/05/2017 e encerrando-se na data de 
21/08/2017, contados após assinatura do contrato e emissão da Nota de 
Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado 
anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante termo aditivo, conforme 
art. 57 da lei 8666/93. 
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 
defesa. 

III - Da dotação orçamentária: Décima:- As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão à conta da dotação orçamentária consignada no Programa 
17.122.0021.2165 e Elementos 4.4.90.52, do orçamento do SAAE em vigor, 
segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais 
disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, 
da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar 
n° 101/2000. 

Cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade com o edital Pregão Eletrônico 
03/2017- Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Quinta:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades da Contratada e do Contratante estão de 
conformidade com o edital Pregão Eletrônico 03/2017 - Termo de Referência Anexo 
I. 

Cláusula Sexta:- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA DO 
OBJETO E DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento/prazo de entrega e as penalidades estão de 
conformidade corn o edital Pregão Eletrônico 03/2017 - Termo de Referência Anexo 
I. 
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Cláusula Sétima:- GESTÃO [FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 
conferência dos equipamentos, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni 
Costa Matrícula n° 0039 acompanhada pelo técnico em informática e assistência a 
máquinas e equipamentos Sr. Wilson Faria Figueiredo observando se o mesmo está 
de acordo com as especificações do Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal 
no 8.666/93. 
§10 - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da 
execução do objeto contratual. 
§2° - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato 

Cláusula Oitava:- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do edital Pregão Eletrônico 
03/2017 - Termo de Referência Anexo I. 

Cláusula Nona:- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o do foro da 
Comarca de Piumhi-MG. 

Por estarem, assim, justos e contratados assina o presente contrato, em O2 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 23 d maio de 2017. 
o 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á UA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 
Eng° Odécio da Silva Melo 

Diretor Executivo 

-Órgãogerenciador- 
CPE sc EQUIPAMENTOS TOPO 'FIcos LTDA - EPP 

Sr. Evandro de Cast/ro Gomide 
Sócio Administrador 

  Jaqueline  cida de Souza -~ 

RG n° M 7.789.067 

Sônia Roseni Costa 
RG l"l° 2.55567 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHI-MG: EXTRATO DE 
CONTRATO N° 35/2017: Referência: PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017, 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO. Contratada: CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA - 
EPP. Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de Equipamentos de 
Tecnologia da Informação. Valor Global da aquisição: R$ 58.000,00 (cinquenta e oito 
mil reais) Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 23/05/2017, podendo ser prorrogado 
conforme artigo 57 da lei 8.666/93; Dotação Orçamentária: no Programa: 
17.122.0021.2165 e Elementos: 3.3.9039 e 44.90.52. Odécio da Silva Melo - Diretor 
Executivo do SAAE. Piumhi, 23 de maio de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO." 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONTRÀTO N° 36/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO DE NP 0312017 

PROCESSO LICITATÓRIO N” 134/2017 
MENOR PREÇO POR ITEM 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIUMHI-MG Autarquia Municipal criada pela Lei n° 1.035/90, Pessoa Jurídica 
de Direito Publico, inscrito no CNPJ/MF n? 23.782.816/0001-10 com sede nesta 
cidade de PIUMHI/MG, na Praça Zeca_ Soares, 211, Centro, neste ato _representada 
pelo seu Diretor Executivo Sr°. Odecio da Silva Melo, brasileiro, casado, 
Engenheiro Civil Pós Graduado em Saneamento e Meio Ambiente, portador da 
Cédula de Identidade n° 645.658 SSP/MG e CPF m0 236.095.166-15, residente e 
domiciliado nesta cidade de Piumhi/MG, doravante denominado apenas por SAAE 
PIUMHI-MG nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, da 
Resolução n° 114/2011 e suas alterações , das demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRONICO N° 
0312017, por deliberação da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, e homologada 
pelo Diretor Executivo, Sr. Odécio_ da Silva Melo, e a empresa IT - ONE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 
05.333.907/0001-96, estabelecida na Rua Alberto Cintra, n° 161, 6° andar, Bairro 
União, CEP 31.160-370, Belo Horizonte/MG, Telefone (31) 3524-3450, 
representada pelo seu representante legal o Sr. Anderson Ricardo Andrade 
Fernandes, casado, representante comercial, RG n° M-5.214.812, CPF n° 
752.841.896-04, doravante denominado apenas por CONTRATADO, tendo em 
vista o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, 
homologado em 22/05/2017, fica justo e contratado sob o regime da Lei n° 8.666 
de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações, observadas as condições 
anunciadas nas cláusulas que se seguem. 

Cláusula Primeira:- DO FUNDAMENTO 

Este instrumento contratual fundamenta-se no edital Pregão Eletrônico 03/2017. 

Cláusula Segunda:- DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de .Empresa para a aquisição de 
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, conforme especificações 
do Termo de Referencia em Anexo I do edital. 
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Produto 
SAAE 

Item Quant. Marca Unid. Especificação do Objeto Preço Unitário Preço Total 
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III 004190 10 OPTIPL 

DELL 
5050 

UNID. Computador: 

Processador 
- Arquitetura x86 de 32/64.bit5 
- Processador intel core I5 
- Clock real de 3.3 GHz, Cache L3 de 
6 MB e FSB de 1.333 MHz 

Memória 
- Instalada 16 GB (2 x 8 GB Dual- 
Channel) 
- Padrão DDR3, clock de 1.600 MHz; 
- Expansível a 32GB; 
- Deve implementar tecnologia dual- 
channel; 

Placa-Mãe 
- Deve ser de fabricação própria e 
exclusiva para o modelo ofertado. 
Não serão aceitas soluções em 
regime OEM ou personallzações; 
- ONBOARD, com arquitetura ATX / 
BTX ou superior e FSB de 1.333 MHz: 
- BIOS Flash ROM com suporte a 

Flash Recovery (4 Mb) e compatível 
com Plug a Play, smsxos 2.3.1, ACPI 
2.o, WFM 2.o _ 

- Interface/Controladora de vídeo 
com 01 (um) conector VGA ou DVI e 
02 (dois) conector DispIayPort, on- 
board. 
- Controladora de rede Gigabit 
Ethernet IOIIOOIIOOOBASE-TX com 
01 (um) conector RJ-45, on-board 
- Controladora de drive com D2 

(dois) conectores SATA 3.0 (6Gb/s) e 

01 (um) conector SATA 2.0 (3Gb/s) 
- Acompanha: 02 (dois) cabos SATA 
- O1 (um) slot PCI Express x1 ou x4; ' 

- 01 (um) slot-PCI Express x16 
- O4 (quatro) slots de memória DDR3 
1.600 Dual-Channel 
-  

I 

baaedía-(ESPECIFICAÇÃO 
ANTERIOR À RETIFICAÇÃO). 
- 04 (quatro) conectores USB na 
parte frontal do gabinete, on-board 
- 04 (quatro) portas USB 3.0 
- 10 (dez) USB, on-board no total 
sem o uso de adaptadores; 

Disco Rígido_ 
- Armazenamento de 
mínimo. 
- Interface SATA 3.0 (õGh/s), 7.200 

500 GB 

R$5.440,00 R$541.400,00 

 



d) s n _ vitimou oil-Lili¡ 

E! B    Serviço Autónomo de Água e Esgoto   
licltaooes saae lumhi.  r CNPJ:23.1B2.B15I00O1-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Praça zeca Soares, 111 - 37925-000 PlUMI-ll/MG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO oe LICITAÇÃO 

RPM e Cache de 32 MB 
- Taxa de transferência interna de 
100 MB/s 
- Tecnologia SMART integrada, isto é, 
o disco rigido deve ser capaz de 
identificar e relatar estado de 
iminência de falha, e, isolar setores 
defeituosos de maneira permanente; 

Drive Multimídia 
- Gravador CD/DVD-+RW 
- Suporte a_ DVD-+R DL (Dupla 
Camada) / DVD-ROM / DVD-RAM 
- CDROM 24x l DVDROM 8x 

Fonte de Energia 
- Possuir eficiência de 35% ou 
superior a uma carga nominal de 
50%, com tecnologia PFC Ativo 
(Active Power Factor Correction). 
- Fonte de alimentação da mesma 
marca do fabricante do equipamento, 
com consumo e potência de no 
máximo 260 Watts Real. 
- Chaveamento automático Bivolt 
110/220 VAC - 50/60 Hz 
- Possui PFC ativo 
- Padrão ATX / BTX ou superior; 
- Total compatibilidade com a Placa- 
Mãe e componentes fornecidos; 

Gabinete 
- Small Form Factor (SFF) com 
volume de até 12.000 cm3, 
- Possui Sistema de Circulação de Ar 
interno com entrada frontal e saída 
traseira; 
- Possui Speaker interno 
- Possui Conectores frontais: dez 
portas USB, sendo que no mínimo 
quatro portas deverão ser 3.0, pelo 
menos 2 portas 3.0 deverão estar na 
parte frontaldo equipamento. Não 
serão aceitos hubs;   ; 
Deve possuir conectores frontais para 
Headphone e microfone; 
- Possuir local para uso de cadeado 
para evitar acessos indevidos ao 

gabinete. 
- Não será aceito Gabinete tipo 
monobloco (integrado ao monitor); 
- O gabinete deverá ter 
características' "tool less", isso é, não ' 

há necessidade de uso de 
ferramentas para: abertura do 

gabinete e remoção de disco rígido, \ unidade óptica e unidade de \ 

i a   
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disquete. Não serão aceitas 
adaptações, tais como o uso de 
parafusos recartilhados. 
- O gabinete bem como todos os 
seus componentes internos devem 
estar em 
conformidade com o' padrão 
Internacional RoHS. 
-_ Gabinete com volume de até 
12.000 cma, permitindo a utilização 
na posição horizontal e verticai sem 
comprometer os componentes 
internos e o funcionamento do 
computador.  

desses-esse:- (aspecmcnçño 
ANTERIOR A RETIFICAÇAÕ). 

Monitor de Vídeo Colorido 
- Tela plana de 19.5" 
(polegadaswodendo chegar a 
21"(polegadas) LED do mesmo 
fabricante do equipamento, devendo 
seguir o mesmo padrão de cores do 
gabinete, não será aceito regime 
OEM, mantendo os mesmos padrões 
de garantia do gabinete; 
- Resolução WXGA+ (1600x900) 

0.28 mm 
- Contraste Estático de 100011 
- Luminãncla de 250 cd/m¡  - Dot Pitch Horizontai máximo de ;f 
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-Tempo de resposta máximo 8 ms 
- Possui Controles Digitais para todos 
os ajustes (brilho, contraste, 
tamanho, 
posição horizontal e vertical da tela) 
- Seletor de tensão automático AC 
100/240V - 50/60Hz; 
- Devem possuir regulagem de altura 

Teclado 
- Enhanced Brasil ABNTZ, 104 teclas 
- Possui Apoio Ergonômico 
- Interface de conexão USB; 
-Teclado do mesmo fabricante da 

CPU e manter os mesmos padrões de 
cores do gabinete 

Dispositivo Apontador 
- Mouse óptico com resolução de 800 
DPI 
- 3 botões com scroll 

- Tamanho padrão para desktop 
- Interface de conexão USB 
- Acompanha Mouse-Pad; 
- Mouse do mesmo fabricante da CPU 

e manter os_ mesmos padrões de 
cores do gabinete; 

Conjunto Gabinete, Monitor, 
Teclado e Mouse da mesma cor e 

domesmo fabricante; 
Sistema Operacional Windows 10 
Pro 
- Idioma Português - Brasil 
- Ultima versão disponível quando da 
entrega do equipamento, com todas 
as 

Atualizações Criticas instaladas 
- Deve estar Ativado e pronto para 
utilização pelo usuário 
- Licença de utilização da Microsoft; 

Softwares 
- Acompanha Softwares e Drivers 
necessários à perfeita configuração e 

operação dos dispositivos instalados 
no equipamento (mouse, video, 
discos, placas, etc), compatíveis com 
o sistema operacional fornecido, 
incluindo manuais e mídias de 

instalação para cada unidade de 
equipamento fornecida; 
- Todos os softwares que 

acompanham este equipamento 

devem possuir as respectivas mídias Çf de CD-ROM e/ou Disquetes de 
Instalação, bem como Certificado de 
Autenticidade; 
- Todos os softwares devem estar 
instalados e integrados ao Sistema \ 
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Operacional, prontos para utilização 
pelo usuário; 

Descrição Técnica 
Relacionar fabricante, marca e 
modelo do equipamento e seus- 
acessórios, anexando documentação 
comprobatória das informações e 

suas respectivas páginas na proposta 
do licitante; 

Confiabilidade e certificados 
- Não serão aceitos equipamentos 
fora de linha, mesmo que ainda 
estejam disponíveis comercialmente 
no mercado; 
- O fabricante do equipamento 
deverá ter o nome presente na lista 

do conselho (Board) de tecnologia do 
site DMTF 

http://www.dmtf.org/about/list 
- Certificação EPEAT (Electronic 
Product Environmental Assessment 
Tool) na classificação Gold, do 
equipamento ' ofertado, disponivel 
através do link 
http://www.epeat.net; 
- A proponente deverá apresentar 
documento, especifico para este 
processo licitatório, em papel 
timbrado, declarando que a mesma 
possui credenciamento do fabricante- 
para fornecimento do produto; 
- A proponente deverá apresentar 
documento informando que a fonte 
suporta a configuração máxima do 
equipamento ofertado; 
Devem ser atendidos todos os itens 
deste anexo, sob pena de 
desclassificação: os requisitos 
mínimos obrigatórios, a sequência 
dos itens e o formato desta 
especificação. 

IV 004191 01 DELL/R UNID. SERVIDOR R$26_000,00 R$6000,00 
630 . 

Gabinete 
Tipo Rack mínimo de 1U; 
Deverá ser fornecido kit de trilhos do 
mesmo fabricante do equipamento 
ofertado, para fixação dos 
equipamentos em rack 19 polegadas; 
Os trilhos devem permitir o 
deslizamento do equipamento a ñm 
de facilitar a manutenção; 
Possuir fonte de minimo 495w, 

redundantes e hotswap. Deverá Ç? entregar 2 (dois) cabos de energia, 
padrão NBR 14136; 
Por questõesde eficiência, a fonte 
utilizada neste servidor deve constar 
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no 80 PLUS Certified Power Supplies 
and Manufacturers, publicado no 
site“http://www.plugloadsolutionsco 
m", em nome do próprio fabricante 
do equipamento, na categoria 80Plus 
Platinum; ' 

Possuir ventiladores redundantes e 

Hotswap/Hotplug; 
Possuir mínimo 8 (oito) baias para 
discos; 
Possibilitar a instalação de discos 
SATA, SAS, SAS Near Line e SSD; 
Possuir tecnologia para 
retirada/inserção de partes e peças 
sem utilização de ferramentas; 
Deverá suportar mínimo 2 

(dois) processadores; 
Possuir mínimo 24 (vintee quatro) 
slots de memória e suportar 
frequência de 1600 MHz, 1866 MHz e 
2133 MHz, possibilitando a expansão 
de até 768 (setecentos e sessenta e 
oito) GB de memória com a inclusão 
do segundo processador; 
Possuir minimo 2 (dois) slots PCIe 
3.0; 
Possuir placa de vídeo com mínimo 
de 16MB de memória; ' 

Possuir 4 (quatro) portas USB 
externa; 
Possuir 2 (duas) portas VGA, sendo 
1(uma) frontal e 1(uma) traseira; 
Possuir instalado, no mínimo, 1 (um) 
processador com 6 (seis) núcleos 
cada, 6 threads e Iitografia de 
máximo 22nn; 
A frequência de clock, por 
processador, deverá ser de no 
mínimo 1.9 GHz e 15Mb de. cache 
Arquitetura CISC de 32 bits, com 
extensão 64 bits e AVX 2.0; 
Deve implementar Hardware-Assisted 
CPU Virtualization; 
Deverá possuir mínimo de 15 
(dezesseis) GB de memória em 
módulos de 8GB. LRDIMM ou RDIMM, 
frequência mínima de 2133MHz e 

ECC (correção de erros). 
Slots DIMM's deverá suportar as 

tecnologias ECC (correção de erros), 
Mirroring (espalhamento) de 
memória e suportar memória de 

spare; p 

Deverá possuir 01 (uma) ;f controladora de disco padrão SAS; 
Recurso de RAID de discos, 
implementado pelo hardware da 
controladora, suportando no minimo 
RAID O e 1. Não será aceito RAID via 
software; 

  



 LICITANET' 
uuncõu liIf-lliil  d! 

SANDY?! 
PBEHMME  Serviço Autonomo de Água e Esgoto  

Iic coes s e Iumhl. m.br CNPJ: 23.732.516/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90] Praça zeca Soares, 211 - 31925-000 FiIJMHl/MG -Telefax 37-3371-1331 

COMISSÃO_DE LICITAÇÃO 

Possuir canais suficientes para 
controlar a quantidade de discos 
suportada pelo equipamento, 
permitindo que eventuais acréscimos 
de área em disco sejam feitos apenas 

pela inserção de discos físicos; 
No mínimo 2 (dois) discos, corn as 
seguintes características: 

o Capacidade mínima de 300 
GB cada disco; 

- Os discos deverão ter perfil 
de 2,5 polegadas; 

o Padrão SAS; 
o Hot Swap ou Hot Plug; 

Velocidade minima de 10.000 RPM; 
o Taxa de transferência de 

dados mínima de 12 Gb/s; 
o Tecnologia de pré-falha 

S.M.A.R.T. (Self Monitor 
Analysis Report Test); 

o Todos os discos deverão ser 
instalados no gabinete do 
próprio servidor, não sendo 
aceitas gavetas d_e expansão 
externas para o atendimento 
à capacidade mínima 
requerida; 

No mínimo 4 (quatro) discos, com 
as seguintes características: 

o Capacidade mínima de 1TB 
cada disco; 

o Os discos deverão ter perfil 
de 2,5 polegadas; 

- Padrão NEAR LINE_ SAS; 
- Hot Swap ou Hot Plug; 
o Velocidade mínima de 7.200 

RPM; 
a Taxa de transferência de 

dados mínima de 12 Gb/s; 
- Tecnologia de pré-falha 

S.M.A.R.T. (Self Monitor 
Analysis Report Test); 

Todos os discos deverão ser 
instalados no gabinete do próprio 
servidor não sendo aceitas gavetas 
de expansão externas. para o 
atendimento _à capacidade mínima 
requerida; 
Deverá possuir unidade DVD ROM, 
SATA, interna. 
Deverá possuir 1 (uma) placa de rede 
corn 4 portas de lGbps cada, 
podendo ofertar placas on board; 
Sistema Operacional Windows Server 

2012 R2, Standard Edition; instalado gif em fabrica, em regime de OEM; 
Software de gerenciamento do 

mesmo fabricante ou de fabricação 
para uso exclusivo do fabricante do 
servidor com as seguintes  
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características: 
O Servidor ofertado deverá possuir 
recurso para monitorar, no mínimo, 
os discos rígidos, a memória e a CPU, 
por meio de limites de normalidade 
que possam ser definidos pelo 
usuário, e informar quando houver o 
funcionamento fora dos valores de 

normalidade pré-definidos por meio 
de notificações de alertas. Tal recurso 
poderá se apresentar na forma de 
“dísplay", LED, alerta sonoro ou-outro 
dispositivo que avise da falha; 
- O Servidor ofertado deverá possuir 
uma interface Ethernet exclusiva e 

dedicada com interface RJ-45 para 
gerenciamento do equipamento; 
Deverá ser fornecido um software de 
gerenciamento que permita a 

utilização de interface web e de linha 
de comando 

-O equipamento ofertado 
deverá possuir recurso de 

gerenciamento compativel 
com o padrão IPMI 2.0 
(Intelligent Platform 
Management Interface) que 
possibilite o gerenciamento 
remoto por meio de 
controladora de 

gerenciamento integrada 
com porta RJ-45 dedicada; 

u A controladora de 
gerenciamento integrada 
deverá suportar as seguintes 
características: 7 

- Compatível com os 
protocolos de 
criptografia SSL para 
acesso a console WEB; 

- Deve permitir controle 
remoto por meio de 
Chaveador KVM mesmo 
quando o sistema 
operacional estiver 
inoperante; 

- Deve informar o status 
do equipamento 
indicando componentes 
com falha e notificando 
via e-mail ou trap 
SNMP; 

Deve possuir 
I emulação de mídia 

virtual; 
- Deverá ser possível a 

inicialização (boot) do 
servidor por meio de 
midia instalada na 

unidade de DVD física: \ 
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- Capacidade de 
monitorar o consumo de 

energia do servidor; 
Deve permitir desligar ereiniciar 'o 

servidor por meio do console de 

gerenciamento, mesmo em condições 
de indisponibilidade do sistema 
operacional; 
Deverá comprovar conformidade com 

as normas FCC, CE, UL e IEC 60950; 
Energy Star comprovado 
através do 
linkmgw.energystar.ggv; 
Apresentar documento 
comprovando 
que a proponente está apta 
a comercializar o 
equipamento ofertado. Será 
aceito documento do 
distribuidor autorizada 
juntamente com o 
documento que ateste esta 

condição para esta 
comprovação. Poderá 
apresentar link do fabricante 
onde consta a a condição de 
parceiro para revenda; 
Documento do fabricante 
assumindo o SLA 

(atendimento e" solução), 
quando for de sua 
responsabilidade ou da 
assistência técnica 
autorizada pelo fabricante 
Apresentar comprovante do 
fabricante que comprove a 

compatibilidade com os 
seguintes softwares: 

o Windows Server; 
o Linux Red Hat 

Enterprise; 
o Novel SUSE Linux; 
o Windows Server 

Storage; 
VMware vSphere; 
Todos os 
equipamentos de 
Hardware 
fornecidos neste 
item do edital 
deverão possuir 
garantia do 
fabricante seguindo 
as seguintes 
regras: 

o Periodo de 
garantia: 36 meses 

o Tempo de 
atendimento on- 
site: até 2 (dois) z” 
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dias úteis: 
Intervalo de 
cobertura: 24 x 7 

(24 horas por dia, 7 
dias por semana); 
Os serviços de 
garantia de 
funcionamento 
deverão ser 
realizados pelo 
fabricante efou 
empresa por ele 
autorizada e o 
prazo de garantia 
contará a partir da- 
data do 
faturamento do 
equipamento; 
Para garantir maior 
disponibilidade de 
uso ' aos 

equipamentos 
ofertados além das 
características 
descritas nos itens 
acima os serviços 
de garantia deverão 
incluir: - 

- O fabricante dever 
disponibilizar 
acesso por telefone 
(24 horas por dia, 7 
dias por semana - 
inclusive feriados - 
365 dias por ano) 
para os membros 
da equipe de TI 
uma Central de 
Atendimento onde 
deverá haver 
especialistas 
técnicos capazes de 
ajudar na 
assistência para 
reparo de 
problemas de 
hardware' e 
software no idioma 
português; 
O suporte 
telefônico, 
preferencialmente 
em português, 
deverá buscar 

equacionar os _ 

eventuais Sr problemas 
remotamente sem 
prejuízo dos prazos 
de atendimento on- ( 
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site estabelecido 
termo de 

referência; 
o Na tentativa de 

abreviar o tempo 
de indisponibilidade 
do equipamento a 
Central de Suporte 
Telefônico deverá ;- 

o Disponibilizar um 
Analista Técnico 
capaz de interagir 
com o cliente de 
modo a obter 
Informações 
relacionadas ao 
incidente para: 

identificar mensagens de 

erros recebidas, analisar 
histórico de ocorrência, 
apurar procedimentos 
realizados pela equipe de TI; 

- Executar procedimentos com 
o objetivo de diagnosticar 
problemas. 

o Quando não resolvido o 
problema remotamente, 
deverá ser feito envio de 
técnicos certificados para 
o local de instalação da 
máquina para suporte do 
mesmo, observando os 
prazos de atendimento e 
solução previstos neste 
Termo; 

VALOR TOTAL _ R$0.400,00 

Cláusula T_erceira:- DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS 
ORÇAMENTARIOS 

I - Os preços ofertados pela(s) empresa(s) signatária(s) do presente contrato são 
os constantes da planilha de preços anexa deste instrumento, de acordo com a 
respectiva classificação, e neles já' estão inclusos todas as despesas com 
transportes, imposto, taxas, seguros, descarga dos produtos, bem como os ônus 
decorrentes de contratação de pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, 
encargos fiscais, comerciais, e outras que direta ou indiretamente incídirem sobre a 

CONTRATADA; 
_II- Da Vigência: 0 prazo de vigência do contrato será de .90 (noventa) dias, 

iniciando-se na data de 23/05/2017 e encerrando-se na data de Çf' 21/08/2017, contados após assinatura do contrato e emissão da Nota de 
Empenho nos termos da Lei, podendo a qualquer tempo ser alterado ou prorrogado 
anualmente caso haja interesse entre as partes, mediante termo aditivo, conforme 
art. 57 da lei 8666/93. 
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COMISSÃO oe LICITAÇÃO 

 
CNPJ: 13.782.816/0001-10 

Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, o presente 
Contrato será, cancelado, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla 
defesa. 

III - Da dotação orçamentária: Décima:- As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão à conta da dotação orçamentária consignada no Programa 
17.122.0021.2165 e Elementos 3.3.90.39 e 4.4.90.52, do orçamento do SAAE 
em vigor, segundo o novo Plano de Classificação Funcional Programática, e demais 
disposições contidas na Lei n° 4.320/64, em combinação com inciso V, do art. 55, 
da Lei n° 8.666/93, em combinação com o § 1°, do art. 18, da Lei Complementar 
n° 101/2000. 

Cláusula Quarta- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As condições de pagamento estão de conformidade com o edital Pregão Eletrônico 
03/2017- Termo de Referência Anexo I. ' 

Cláusula Quinta:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

As obrigações e responsabilidades dia Contratada e do Contratante estão de 
conformidade com o edital Pregão Eletrônico 03/2017 - Termo de Referência Anexo 
L 7 

Cláusula Sextai- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/PRAZO DE ENTREGA DO 
OBJETO E DAS PENALIDADES 

As condições de recebimento/prazo. de entrega e as penalidades estão de 
conformidade com o edital Pregão Eletrônico 03/2017 - Termo de Referência Anexo 
L . 

ciáusuia Sétima:- GESTÃO /FISCALIZAÇÃO oo CONTRATO 

0 acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a 

conferência dos equipamentos, será realizada pela servidora do SAAE Sônia Roseni 
Costa Matrícula n° 0039 acompanhada pelo técnico em informática e assistência a 
máquinas e equipamentos Sr. Wilson Faria Figueiredo observando se o mesmo está 
de acordo com as especificações do Edital do SAAE de Piumhi-MG e da Lei Federal 
no 8666/93. 
§1° - A servidora Sônia Roseni Costa do SAAE atuará como gestor e fiscalizador da 
execução do objeto contratual. 
§2° - 0 acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 
nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Contrato 

Cláusula Oitavai- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

f_ 13 
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serviço Autônomo de Água a Esgoto  
Iicitacoesmgaeglumhiçonebr CNPJ: 23.781.315/0001-10 

Autarquia Municipal (Lei 1035/90) Pinça Zeca Soares, 211 - 37925-000 PIUMHIIMG - Telefax 37-3371-1332 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ficam ratificadas as demais ciáusulas e condições do edital Pregão Eletrônico 
03/2017 - Termo de Referência _Anexo I. 

Cláusula Nona:- DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o do foro da 
Comarca de Piumhi-MG. 

Por estarem, assim, justos e contratados assina o presente contrato, em 02- (duas) 
vias ide igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Piumhi-MG, 23Éf maio de 2017. 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE UA E ESGOTO DE PIUHMI-MG 

Eng° Odé io da Silva Melo 
_Diretor Executivo 

-Orgão Gerenciador- 

r - resentante Legal 

Í”Õ5.333.907/000i-9Ú 
1T -ONE Tecnoiogia da lniotmaçãa Lida 

nua ALBERTO cume. 161-5** AND" 

montão - cer 31.150.310 

É_ BELO HORIZONTE r ,.39  
Sônia Roseni Cdsta 
RG n° 1655.67 



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PiUMHI-MG: EXTRATO DE 

CONTRATO N° 36/2017: Referência: PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017, 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 134/2017. Contratante: SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO. Contratada: IT - ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 
Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de Equipamentos de Tecnologia da 
Informação. Valor Giobal da aquisição: R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos 
reais) Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 23/05/2017, podendo ser prorrogado 
conforme artigo 57 da Ie¡ 8.666/93; Dotação Orçamentária: no Programa: 
17.122.0021.2165 e Elementos: 3.3.9039 e 4.4.9052. Odécio da Silva Meio - Diretor 
Executivo do SAAE. Piumhi, 23 de maio de 2017. 

CERTIFICAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTOL 

A0 DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA LEI ORGÂNICA 

NtCIPAL ou¡ PUBLIOUEI A(o) 
09 NO QUADRO DE 

AVISO no MUNICÍPIO EPORTAL DE ?RANSPARÉNCM 

r 05 ;JO/aí 

   A arecid de Souza 
JaqmnmepnÊeoenm 

ucnaçggs e contratos 
SAAE Piumhi - MG 


