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PROJETO PIAUÍ:  

PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL 

 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ – INTERPI 

 

 

PIAUÍ: PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL DO PIAUÍ 

 

ACORDO DE EMPRÉSTIMO 8575-BR 

 

SHOPPING Nº 01/2017-INTERPI/BIRD 

 

1. O Governo do Estado do Piauí recebeu um empréstimo do Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para financiamento 

das atividades do Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social, 

visando aplicar parte dos recursos deste empréstimo em pagamentos no âmbito 

deste contrato. 

 

2. O Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social do Piauí, por 

intermédio do INTERPI, convida licitantes elegíveis a apresentarem propostas 

para o fornecimento dos equipamentos, em conformidade com as Especificações 

Técnicas anexas. 

 

3. O certame será conduzido na modalidade Shopping – Comparação de 

Preços, do tipo Menor Preço, estabelecido nas Diretrizes para Aquisição de 

Bens, Obras e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimo do BIRD e 

Créditos e Doações da AID, pelos Mutuários do Banco Mundial.  

 

4. A proposta deverá conter: 

a) Prazo de validade da proposta mínimo de 30 (trinta) dias. 
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b) Prazo de garantia não inferior a 1 (um) ano. 

c) Prazo de entrega dos produtos igual ou inferior a 30 (trinta) dias. 

d) Prazo máximo para atendimento de chamada, para equipamentos em 

garantia: 45 (quarenta e cinco) dias. 

 

5. A proposta deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação – 

CPL do INTERPI até as 10:30 horas do dia 26/04/2017, no endereço Rua Treze 

de Maio, nº 307, Centro/Norte, Teresina – PI, CEP 64002-240.Ou enviada para o 

endereço eletrônico: cplinterpi2016@gmail.com. 

 

6. A proposta deverá conter: 

a) Termo de Proposta, conforme modelo do Anexo I; e 

b) Planilha de Quantidade e Preços, conforme modelo do Anexo II. 

 

7. Será declarado vencedor do certame o Concorrente que apresentando 

proposta completa, tecnicamente correto e substancialmente adequada, oferecer o 

menor preço total. 

 

8. Por ocasião da assinatura do contrato, o vencedor deverá apresentar os 

seguintes documentos, dentro do prazo de validade: regularidade fiscal com as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com a Seguridade Social (INSS e 

FGTS). A não observância desse item acarretará a não efetivação da Contratação. 

 

9. Anexos 

 

ANEXO I – Modelo de TERMO DE PROPOSTA; 

ANEXO II – Modelo de PLANILHA E QUANTIDADE DE PREÇOS 

ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; e 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO. 

 

Teresina, 17 de abril de 2017. 

 

 

Viviane Santana Araújo 

Presidente da CPL 
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ANEXO I – Modelo de TERMO DE PROPOSTA 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

INTERPI 

 

 

Prezados Senhores, 

Nós, (nome da empresa), apresentamos a presente proposta para o fornecimento e 

entrega dos equipamentos de informática em conformidade com as 

Especificações Técnicas e demais termos estabelecidos pelos Shopping nº 

01/2017-INTERPI/BIRD 

O valor global de nossa proposta é de R$ xxxxx.xx (valor por extenso) reais 

conforme planilha de QUANTIDADE E PREÇOS anexa. 

VALIDADE DA PROPOSTA:  

 

[Cidade], xx de xxxxxx de 201x. 

[Assinatura Responsável] 

[Nome Completo] 

[Cargo] 

 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 
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ANEXO II – Modelo de PLANILHA E QUANTIDADE DE PREÇOS 

 

TABELA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNID. QTD 

VALOR 

UNITÁR

IO 

TOTAL DO 

ITEM 

01 COMPUTADOR INTERMEDIÁRIO 

COMPLETO 

unidade 30   

02 COMPUTADOR AVANÇADO 

COMPLETO 

unidade 8   

03 LAPTOP COMUM unidade 3   

04 LAPTOP AVANÇADO unidade 3   

05 NOBREAK DE ALTA CAPACIDADE unidade 5   

06 IMPRESSORA AVANÇADA unidade 4   

07 SCANNER DE MÃO unidade 3   

08 SCANNER DE MESA unidade 3   

09 SCANNER AVANÇADO  unidade 1   

10 IMPRESSORA COMUM unidade 5   

11 ESTABILIZADORES DE TENSÃO 

1000VA 

unidade 15   

12 ESTABILIZADORES DE TENSÃO 

2000VA 

unidade 10   

13 PROJETOR MULTIMIDIA unidade 2   

14 
MAQUINA FOTOCOPIADORA 

MULTIFUNCIONAL 

unidade 
1 

  

15 HD EXTERNO unidade 6   

VALOR TOTAL  

VALOR TOTAL POR EXTENSO  
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01-OBJETO 
 

Aquisição de equipamentos de informática necessários à adequação das 

instalações de rede de dados e tecnologia da informação do INTE RPI –  

Ins t i tu to  de  Ter ra s  d o Piau í , conforme itens, especificações e condições 

adiante estabelecidas. 

Adicionalmente, após a entrega definitiva dos produtos e serviços, devem 

ser fornecidos garantia de 12(doze) meses para os equipamentos, com 

fornecimento de peças, bem como serviços de manutenção e suporte para os 

produtos e instalações entregues. 

Para atendimento dessas atividades será efetuada aquisição, pelo menor 

preço por lote, dos seguintes produtos e serviços: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTD 

01 COMPUTADOR INTERMEDIÁRIO COMPLETO 30 

02 COMPUTADOR AVANÇADO COMPLETO 8 

03 LAPTOP COMUM 3 

04 LAPTOP AVANÇADO 3 

05 NOBREAK DE ALTA CAPACIDADE 5 

06 IMPRESSORA AVANÇADA 4 

07 SCANNER DE MÃO 3 

08 SCANNER DE MESA 3 

09 SCANNER AVANÇADO  1 

10 IMPRESSORA COMUM 5 

11 ESTABILIZADORES DE TENSÃO 1000VA 15 

12 ESTABILIZADORES DE TENSÃO 2000VA 10 

13 PROJETOR MULTIMIDIA 2 

14 MAQUINA FOTOCOPIADORA 

MULTIFUNCIONAL 

1 

15 HD EXTERNO 6 

 



 
 

Rua 13 de maio, 307 – Centro/Norte – Teresina – PI – Fones (086) 3223-2626 /3223-998 
FAX: (86) 3221-2547 * CNPJ 067.182.82/0001-43* CEP 64002-240 

 

02 - DETALHAMENTO 

ITEM 01:COMPUTADOR INTERMEDIÁRIO COMPLETO 
Quantidade solicitada: 30 

Características técnicas mínimas obrigatórias: Processador: com 4 núcleos 

com arquitetura de 64 bits de última geração. Cache L2/L3 de 6 MB Clock 

de 3.0 Ghz mínimo Sistema Operacional: Windows 7 Professional em 

Português ou superior 64 bits; O sistema operacional deve vir 

acompanhado de licença de uso ou pré instalado; Memória RAM: de 8GB, 

DDR3, 1600MHz (4GB x 2); Teclado: Português Brasil ABNT2 USB, do 

mesmo fabricante ou em regime de OEM; Mouse ótico: USB, com no 

mínimo 2 botões, com scroll, do mesmo fabricante ou em regime de OEM 

Alto Falantes Estéreo embutidos no gabinete; Monitor LED de no mínimo 

18.5, bivolt, com 16,7 milhões de cores, com conector de entrada VGA, 

DVI, Display Port ou HDMI, do mesmo fabricante ou ofertado em regime 

de OEM; Gabinete em Formato SmalFormFactor com pintura anti 

corrosiva; Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de 

componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e 

placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool Less), não 

sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão 

aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição aos 

parafusos previstos para o gabinete; O gabinete deverá possuir um 

conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para 

inserção da trava de segurança sem adaptações; O gabinete deve ter 

suporte adequado para uso tanto na posição vertical quanto na horizontal; 

Placa-Mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do 

equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego 

de placas de livre comercialização no mercado; A comprovação deverá ser 

feita por meio de declaração fornecida pelo fabricante do equipamento, 

Possuir chip de segurança no padrão TPM versão 1.2, ou superior, 

integrado a placa mãe. Placa-Mãe deve possuir no mínimo 2 portas com a 

tecnologia SATA II ou III, de 3.0 GB/s e 6.0 GB/s, respectivamente. Placa-

Mãe com mínimo 1x PCI Express x16 e 1x PCI Express X1 Slots; BIOS: 

Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida 

especificamente para ela. A comprovação do desenvolvimento exclusivo 

para o projeto deverá ser feita por meio de declaração fornecida pelo 

fabricante da BIOS ou do fabricante do equipamento; Disco Rígido 

(HDD) de no mínimo 500 GB, SATA2 ou 3, 7200RPM; Unidade Ótica 

SATA: Leitor e gravador de CD/DVD; Processamento de vídeo integrado 

à Placa-Mãe com suporte à aceleração gráfica e memória compartilhada 

de no mínimo 512MB; Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado à 

Placa-Mãe; Portas Mínimas: 8 (oito) USB, Deste total, devem ser no 

mínimo 02 (duas) interfaces USB 3.0 instaladas na parte frontal do 
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gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em 

adaptadores PCI. 1x Line-out (áudio), 1x Mic-in (microfone), 1x VGA e 1 

x DVI ou Display Port ou HDMI (mesmo oferecido pelo monitor); 1x RJ-

45 com suporte a velocidades 10/100/1000 Mbps; Fonte de Alimentação: 

Bivolt (100 a 240 VAC 50/60 Hz) com comutação automática, deve 

possuir fator de correção de potência (PFC), e eficiência mínima de 82%, 

com capacidade para suportar todos os periféricos do gabinete; Deverá ser 

comprovado que a fonte pertence, no mínimo, à categoria 80 plus Bronze. 

Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de instalação e operação 

escritos em Português do Brasil, em CD ou impressos em papel, bem 

como de todos os drivers O fabricante deve disponibilizar na sua 

respectiva web site, download gratuito e atualizado de todos os Drivers de 

dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado; O 

microcomputador deverá apresentar compatibilidade com o protocolo 

DMI (Desktop Management Interface) ou DMI 2.0. Esta compatibilidade 

poderá ser dispensada, caso o fabricante do produto seja membro do 

consórcio DMTF (Desktop Management Task Force) desenvolvedor do 

protocolo DMI ou empresa subsidiária de algum destes membros, 

comprovação através do site: http://www.dmtf.org/about/list; O produto 

ofertado deve ser compatível com ambiente operacional Microsoft 

Windows ofertado, mediante relatório obtido no site da Microsoft. O 

certificado HCI Designed for Windows deve ser da categoria 'Desktop 

Pcs' em nome do fabricante do equipamento. Certificações: Comprovar 

que o equipamento ofertado está em conformidade IEC 60950, IEC 

61000/CISPR 22/24 e diretiva RoHS para todas as suas configurações, 

sem exceções, garantindo que o equipamento ofertado segue normas 

internacionais para conservação de energia e de responsabilidade 

ambiental, observando a Restrição de Certas Substâncias Perigosas, não 

havendo uso no processo de fabricação, de substâncias contendo cádmio 

(Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilospolibromados 

(PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). O 

equipamento e o monitor devem ter registro no EPEAT (Eletronic Product 

Environmental Assessment Tool) como categoria SILVER, no mínimo. No 

caso do monitor, será aceita a certificação EPA/Energy Star. Os 

certificados/Declarações exigidos acima deverão obrigatoriamente ser 

apresentados ou constar em folder publicado pelo fabricante. Deverá ser 

apresentada declaração emitida pelo fabricante ou distribuidor, onde 

conste: Que a proponente, licitante, caso não seja fabricante, é credenciada 

para comercializar os produtos da marca; Que possui central telefônica 

própria para abertura de chamados técnicos e suporte, através de ligação 

gratuita (0800) ou telefone local; Que possui site disponibilizando 

atualizações de drives para os equipamentos propostos; Caso a garantia 

padrão não seja de 3 anos, deverá ser apresentada declaração do fabricante 
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indicando que o serviço está agregado ao produto ofertado ou através da 

apresentação do part-number do serviço; Informar quem é a empresa que 

prestará os serviços de atendimento on-site na cidade de Teresina-Piauí. A 

informação poderá ser fornecida por meio de declaração do fabricante ou 

extraída diretamente da página do fabricante na internet. Os folders e 

catálogos deverão ser de domínio público, acessíveis pelo site do 

fabricante. 

 

ITEM 02:COMPUTADOR AVANÇADO COMPLETO: 
Quantidadesolicitada: 8 

Característicastécnicasmínimasobrigatórias: Processador: com 4 núcleos 

com arquitetura de 64 bits de última geração. Cache L2/L3 de 8 MB Clock 

de 3.2 Ghz mínimo Sistema Operacional: Windows 7 Professional em 

Português ou superior 64 bits; O sistema operacional deve vir 

acompanhado de licença de uso ou pré instalado; Memória RAM: de 

16GB, DDR3, 1600MHz (8GB x2); Teclado: Português Brasil ABNT2 

USB, do mesmo fabricante ou em regime de OEM; Mouse ótico: USB, 

com no mínimo 2 botões, com scroll, do mesmo fabricante ou em regime 

de OEM; Alto Falantes Estéreo embutidos no gabinete; Monitor de LED 

de no mínimo 21, bivolt, com 16,7 milhões de cores, com conector de 

entrada VGA, DVI, Display Port ou HDMI, do mesmo fabricante ou 

ofertado em regime de OEM; Gabinete: no formato SmallFormFactor, 

com pintura anticorrosiva; Deve permitir a abertura do equipamento e a 

troca de componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, 

memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas (Tool 

Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. 

Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em 

substituição aos parafusos previstos para o gabinete; O gabinete deverá 

possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou 

parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações; O gabinete 

deve ter suporte adequado para uso tanto na posição vertical quanto na 

horizontal; Placa-Mãe: deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo 

fabricante do equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo 

aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; A 

comprovação deverá ser feita por meio de declaração fornecida pelo 

fabricante da do equipamento, Possuir chip de segurança no padrão TPM 

versão 1.2, ou superior, integrado a placa mãe. Placa-Mãe deve possuir no 

mínimo 2 portas com a tecnologia SATA III de 6.0 GB/s. Placa-Mãe com 

mínimo 1x PCI Express x16 e 1x PCI Express X1 Slots; BIOS: Deve ser 

do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente 

para ela. A comprovação do desenvolvimento exclusivo para o projeto 

deverá ser feita por meio de declaração fornecida pelo fabricante da BIOS 

ou do fabricante do equipamento; Disco Rígido (HDD) de no mínimo 
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1TB, SATA3, 7200RPM; Unidade Ótica SATA: Leitor e gravador de 

CD/DVD; Processamento de vídeo integrado à Placa-Mãe com suporte à 

aceleração gráfica e memória compartilhada de no mínimo 1GB; PLACA 

DE VIDEO GEFORCE 780TI DUAL CLASSIFIED 3GB DDR5 

384BITS 7000MHZ/1020MHZ 2880 CUDA CORES 03G-P4-2888KR; 

Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado à Placa-Mãe; Portas 

Mínimas: 8 (oito) USB, Deste total, devem ser no mínimo 02 (duas) 

interfaces USB 3.0 instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização 

de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI. 1x Line-out 

(áudio), 1x Mic-in (microfone), 1x VGA e 1 x DVI ou Display Port ou 

HDMI (mesmo oferecido pelo monitor); 1x RJ-45 com suporte a 

velocidades 10/100/1000 Mbps; Fonte de Alimentação: Bivolt (600w ou 

maior VAC 50/60 Hz) com comutação automática, deve possuir fator de 

correção de potência (PFC), e eficiência mínima de 82%, com capacidade 

para suportar todos os periféricos do gabinete; Deverá ser comprovado 

que a fonte pertence, no mínimo, à categoria 80 plus Bronze. Deve vir 

acompanhado dos respectivos manuais de instalação e operação escritos 

em Português do Brasil, em CD ou impressos em papel, bem como de 

todos os drivers; O fabricante deve disponibilizar na sua respectiva web 

site, download gratuito e atualizado de todos os Drivers de dispositivos, 

BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado; O microcomputador 

deverá apresentar compatibilidade com o protocolo DMI (Desktop 

Management Interface) ou DMI 2.0. Esta compatibilidade poderá ser 

dispensada, caso o fabricante do produto seja membro do consórcio 

DMTF (Desktop Management Task Force) desenvolvedor do protocolo 

DMI ou empresa subsidiária de algum destes membros, comprovação 

através do site: http://www.dmtf.org/about/list; O produto ofertado deve 

ser compatível com ambiente operacional Microsoft Windows ofertado, 

mediante relatório obtido no site da Microsoft. O certificado HCI 

Designed for Windows deve ser da categoria 'Desktop Pcs' em nome do 

fabricante do equipamento. Certificações: Comprovar que o equipamento 

ofertado está em conformidade IEC 60950, IEC 61000/CISPR 22/24 e 

diretiva RoHS para todas as suas configurações, sem exceções, garantindo 

que o equipamento ofertado segue normas internacionais para conservação 

de energia e de responsabilidade ambiental, observando a Restrição de 

Certas Substâncias Perigosas, não havendo uso no processo de fabricação, 

de substâncias contendo cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente 

(Cr(VI)), bifenilospolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados 

(PBDEs) e chumbo (Pb). O equipamento e o monitor devem ter registro 

no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) como 

categoria SILVER, no mínimo. No caso do monitor, será aceita a 

certificação EPA/Energy Star. Os certificados/Declarações exigidos acima 

deverão obrigatoriamente ser apresentados ou constar em folder publicado 



 
 

Rua 13 de maio, 307 – Centro/Norte – Teresina – PI – Fones (086) 3223-2626 /3223-998 
FAX: (86) 3221-2547 * CNPJ 067.182.82/0001-43* CEP 64002-240 

 

pelo fabricante. Deverá ser apresentada declaração emitida pelo fabricante 

ou distribuidor, onde conste: Que a proponente, licitante, caso não seja 

fabricante, é credenciada para comercializar os produtos da marca; Que 

possui central telefônica própria para abertura de chamados técnicos e 

suporte, através de ligação gratuita (0800) ou telefone local; Que possui 

site disponibilizando atualizações de drives para os equipamentos 

propostos; Caso a garantia padrão não seja de 3 anos, deverá ser 

apresentada declaração do fabricante indicando que o serviço está 

agregado ao produto ofertado ou através da apresentação do part-number 

do serviço; Informar quem é a empresa que prestará os serviços de 

atendimento on-site na cidade de Teresina-Piauí. A informação poderá ser 

fornecida por meio de declaração do fabricante ou extraída diretamente da 

página do fabricante na internet. Os folders e catálogos deverão ser de 

domínio público, acessíveis pelo site do fabricante. 

 

ITEM 03: LAPTOP COMUM: 
Quantidadesolicitada:3 

Característicastécnicasmínimasobrigatórias: Processador: de Núcleo Duplo 

com arquitetura de 64 bits de última geração; Cache L2/L3 de 3 MB 

mínimo,Clock de 2.5 Ghz mínimo Sistema Operacional: Windows 7 Professional 

em Português ou superior . 64 bits; O sistema operacional deve vir acompanhado 

de licença de uso ou pré-instalado; O produto deve possuir CD de recuperação ou 

recurso que permita restaurar o sistema em caso de problemas; Memória: RAM 

de 4GB, Dual Channel DDR3, 1600MHz Disco Rígido: (HDD) de no mínimo 

500 GB, SATA2 ou 3, mínimo 5400RPM; Processamento de vídeo integrado à 

Placa-Mãe com suporte à aceleração gráfica e memória compartilhada de no 

mínimo 128MB; Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado à Placa-Mãe. 

Microfone embutido; Webcam de no mínimo 720 pixel embutida; Portas 

Mínimas: 3x USB no mínimo sendo 1 USB 3.0; 1x Line-out (áudio); 1x RJ-45 

com suporte a velocidades 10/100/1000 Mbps; 1x VGA e/ou 1x HDMI Wireless 

com suporte aos Padrões  IEEE 802.11b/g/n; Suporte à Bluetooth 4.0; Possuir 

leitor de impressão digital; Bateria com no mínimo 6 Células com duração 

aproximada de até 6 hs; Função de Mouse via Touchpad Teclado Português-BR; 

Tela de 14. polegadas LED HD; Cabo de Alimentação  com fonte Bivolt (100 a 

240 VAC . 50/60 Hz); Peso até 2,2 kg Deve vir acompanhado dos respectivos 

manuais de instalação e operação escritos em Português do Brasil, em CD ou 

impressos em papel, bem como de todos os drivers; Maleta para 

acondicionamento e transporte; O equipamento não pode ser .Recondicionado.; 

Certificados: o equipamento proposto deve ser compatível com o Windows 

ofertado e deverá constar na lista de .ProductsDesigned for Microsoft Windows . 

Windows Catalogand HCL.; Fabricante do produto seja membro do conselho 

(listmember) o consórcio Desktop Management Task Force . DMTF 

.desenvolvedor do protocolo DMI ou empresa subsidiária de algum destes 
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membros, comprovação através do site: http://www.dmtf.org/about/list; Deve 

apresentar certificação ISSO 9001 do fabricante do equipamento proposto; Deve 

apresentar certificação ISSO 14001:2004 do fabricante do equipamento proposto; 

Os Certificados/Declarações exigidos acima deverão obrigatoriamente ser 

apresentados ou constar em folder publicado pelo fabricante. Deverá ser 

apresentada declaração emitida pelo fabricante ou distribuidor, onde conste: Que 

a proponente, licitante, caso não seja fabricante, é credenciada para comercializar 

os produtos da marca; Que possui central telefônica própria para abertura de 

chamados técnicos e suporte, através de ligação gratuita (0800) ou telefone local; 

Que possui site disponibilizando atualizações de drives para os equipamentos 

propostos; Caso a garantia padrão não seja de 3 anos, deverá ser 

apresentada declaração do fabricante indicando que o serviço está 

agregado ao produto ofertado ou através da apresentação do part-number 

do serviço; Informar quem é a empresa que prestará os serviços de 

atendimento on-site na cidade de Teresina-Piauí. A informação poderá ser 

fornecida por meio de declaração do fabricante ou extraída diretamente da 

página do fabricante na internet.Os folders e catálogos deverão ser de 

domínio público, acessíveis. 

 

ITEM 04: LAPTOP AVANÇADO: 
Quantidadesolicitada:3 

Característicastécnicasmínimasobrigatórias: Processador: de Núcleo Duplo 

com arquitetura de 64 bits de última geração; Cache L2/L3 de 3 MB 

mínimo,Clock de 2.5 GhzSistema Operacional: Windows 10 Home Single 

Language Memória RAM: 8GB (com suporte para até 16GB) Slots de 

Memória: 2 x SO-DIMM DDR3L (um livre) Disco Rígido (HDD): 1TB, 

SATA, 9,5mm, 5400 RPM Unidade Ótica: Leitor e gravador de CD/DVD 

(Gravador de CD 24x, Gravador de DVD 8x) Leitor de Cartões: SD / 

SDHC / SDXC 

Webcam Frontal: Sim HD 1280x720P Tela: LCD 15.6. Widescreen, 

resolução HD 1366 x 768 com tecnologia LED. Vídeo integrado: Intel HD 

Graphics 5500 com suporte para Microsoft DirectX 11.2 e OpenGl 4.3 

Áudio: 2 x speakers de 2 Watts e 1 x subwoofer integrado. Rede: Gigabit 

Ethernet (10/100/1000 Mbps) Conectividade: Bluethoot 4.0 e Wi-FI IEEE 

802.11 b/g/n Conexões: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 

1 x Áudio (para microfone e fone de ouvido) e 1x DC-in (carregador). 

Segurança: abertura para trava tipo Kensington 

Teclado: Padrão Português-Brasil de 106 teclas; Mouse: Tipo Touchpad de 

2 botões; Carregador: 100/240V Automático (65W); Bateria: Li-ion, 4 

células, 2600mAh (Integrada). 

 

ITEM 05: NOBREAK DE ALTA CAPACIDADE: 
Quantidade solicitada:5 
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Característicastécnicasmínimasobrigatórias: Entrada: Tensão nominal: 

Bivolt automático 115/127/220V Variação máxima em rede: 86 a 143V 

(rede 115/127V) e 175 a 264V (rede 220V) Frequência de rede: 60 Hz 

Plugue do cabo de força no padrão NBR 14136 Saída: Potência Mínima: 

3000VA; Tensão nominal: 115 Regulação: + 6% - 10% (para operação 

rede) Frequência 60Hz ± 1% Apresentar no mínimo 8 tomadas padrão 

NBR 14136 com filtro de linha integrado Forma de onda na saída: 

Senoidal Pura Distorção harmônica (THD) com carga resistiva < 3% 

Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais) Saída padrão True serial 

RS-232 e USB para comunicação inteligente e gerenciamento de energia 

do nobreak informando tensão de entrada/saída, frequência, tempo de 

autonomia, ligar/desligar o sistema operacional entre outras funções. 

(acompanha cabo) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 

Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Recarga 

automática das baterias mesmo com o nobreak desligado Conector para 

módulo de bateria externo ao nobreak. True RMS: analisa os distúrbios da 

rede elétrica. Autoteste que ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos 

internos. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Leds coloridos 

no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak 

modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, 

sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de 

eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de 

autonomia, entre outras informações. Botão liga/ desliga temporizado com 

função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de 

desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. 

Rendimento de 95% Ter autonomia mínima de 30 minutos para carga de 

1500Watts. Deverá ser fornecido modulo de bateria externa, se necessário, 

para prover esta autonomia. Proteções: Curto-circuito no inversor; Surtos 

de tensão entre fase e neutro; Sub/sobretensão da rede elétrica. 

Sobreaquecimento no inversor e no transformador; Potência excedida com 

alarme e posterior desligamento; Descargas elétricas na linha telefônica 

(previne queima de modem, multifuncionais e fax); Descarga total das 

baterias. Apresentar declaração do Fabricante de que o equipamento 

proposto atende perfeitamente as especificações; Apresentar declaração do 

fabricante quanto à forma de assistência técnica durante todo o período de 

garantia, informando o nome da assistência técnica autorizada no estado, 

incluindo contato, e-mail e telefone; Poderá ser apresentada página do site 

da internet do fabricante com tais informações; Poderão ser feitas 

diligencias ao site do fabricante, com objetivo de analisar a 

compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta com as 

demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo, 

autonomia e opcionais; Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou 

disponibilizada dentro da cidade, com 03 (três) anos de garantia do 
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fabricante, para todos componentes e peças. 

 

ITEM 06: IMPRESSORA AVANÇADA: 
Quantidade solicitada:4 

Característicastécnicasmínimasobrigatórias: Impressora workcenter 

MULTIFUNCIONAL AVANÇADA 

Função de impressão: Impressão padrão Laser colorida Velocidade de 

impressão de até 20 PPM, preto e colorido Resolução de impressão 

máxima de 600x600 DPI Função de copiadora Acionada diretamente via 

painel sem a necessidade do computador Tamanho do original máximo A4 

Tamanho das cópias máximo A4 e mínimo A5 Velocidade mínima de 

cópia de até 20 cpm (A4 em escala de 100% a 600 DPI) Resolução de 

cópia de 600 DPI Possibilitar redução e ampliação na cópia entre 25 a 400 

% Função de Scanner Escaneamento em cores ou em preto e branco 

Resolução óptica até 1200 DPI Fax: Adicionado diretamente via painel ou 

telefone externo; Velocidade mínima de 36.600kbps; Possibilidade de 

enviar e receber FAX a partir do PC (ambiente Windows) Memória 

Interna mínima compartilhada de 128MB Bandeja com capacidade 

mínima de 250 folhas Interface de comunicação com o padrão USB e rede 

padrão Ethernet 10/100 e Wireless Compatibilidade com sistemas 

operacionais Windows e Linux devendo acompanhar todos os drivers que 

fazem necessários para tal em CD; Cabos de alimentação e conexão com o 

microcomputador Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de 

instalação e operação escritos em Português do Brasil, em CD ou 

impressos em papel. Garantia de 1 ano on-site (Capital). O Proponente 

apresentará na proposta a identificação e endereço de preposto, localizado 

em Teresina PI, responsável pela assistência técnica e manutenção do 

produto ofertado durante o período de garantia ou Part-Number. 

 

ITEM 07:SCANNER DE MÃO: 
Quantidade solicitada:3 

Característicastécnicasmínimasobrigatórias: Tipoportátil,  resolução  

padrão:  300  DPI,  alta  resolução:  600DPI,  modo  de  cores  suportados:  

colorido  e  monocromático,  velocidade:  alta  resolução  colorido: 13 

seg., alta resolução monocromática: 6 seg., resolução padrão colorido: 3  

seg.,  resolução  padrão  monocromática:  2  seg.,  memória:  micro  SD  

card  de  2GB,  suporte  a  micro  SD  card  de  até  32  GB,  conexão:  

USB,  alimentação:  pilhas  alcalinas  ou  recarregáveis  do  tipo  AA,  

compatibilidade:  Windows  XP  SP2,  Windows  7,  acompanha:  cabo  

USB,  CD-  instalação,  manual  em  português  e/ou  inglês,  bolsa  de  

proteção, micro SD card 2GB, 2 filhas alcalinas AA. 

 

ITEM 08:SCANNER DE MESA: 



 
 

Rua 13 de maio, 307 – Centro/Norte – Teresina – PI – Fones (086) 3223-2626 /3223-998 
FAX: (86) 3221-2547 * CNPJ 067.182.82/0001-43* CEP 64002-240 

 

Quantidade solicitada:3 

Característicastécnicasmínimasobrigatórias: Interface em português; 

Possuir capacidade de digitalização interativa, entendida como o processo 

de captura de imagens em que o mesmo usuário efetua a digitalização, 

controle de qualidade e armazenamento da imagem, possibilitando saídas, 

no mínimo, do tipo TIFF Grupo IV, TIFF Descompactado, DJVU,JPG, 

BMP, PDF (pesquisável); Equipado com Alimentador Automático de 

Documentos – ADF, com capacidade mínima para 50 folhas;• Capacidade 

de alimentação mínima de 50 folhas no ADF; Possuir capacidade de 

visualização de múltiplas páginas de um documento; Possuir 

funcionalidade de visualização de imagens com recursos de zoom, 

rotação, inversão de imagens, no sistema operacional Windows; Divisão 

da imagem em linhas e colunas; Controle da qualidade durante e após a 

digitalização; Tipo de digitalização: simplex e duplex (frente e verso numa 

única passagem); Tamanho mínimo do documento (ADF): 216 X 355 mm; 

Velocidade de digitalização mínima de 40 páginas por minuto e 80 

imagens por minuto; Resolução ótica mínima: 600 X 600 dpi; Resolução 

mínima de saída: 100 a 600 dpi (inclusive); Opção de interface USB 2.0 

ou SCSI II, com cabos ou placas inclusos; Softwares necessários inclusos 

de reconhecimento de caracteres (OCR), em português e com suporte 

integral para língua portuguesa (reconhecimento de caracteres especiais 

como ç, ã, õ, etc); Software de tratamento de imagens com funções 

básicas (ajuste de tonalidades, brilho, contraste, etc). O software deve 

gerar imagens do tipo TIFF, JPEG, RTF e PDF, sendo este último 

pesquisável. Todos compatíveis com o Windows XP ou Superior. O OCR 

deve reconhecer textos sobrescritos, subscritos e letras maiúsculas; Os 

resultados do reconhecimento podem ser enviados para outro aplicativo 

(por exemplo, MS WORD, MS EXCEL) sem salvá-los no disco, ou salvos 

nos formatos TXT, DOC, XLS, RTF; pode, também, ser salvos no formato 

HTML, incluindo a utilização de CSS (CascadingStyleSheets); Tensão de 

alimentação automática de 110/220V AC. 

 

ITEM 09:SCANNER AVANÇADO: 
Quantidade  solicitada:1 

Característicastécnicasmínimasobrigatórias: Optical Resolution: 1200 dpi; 

Maximum Resolution: 9600 dpi; Scan Area: 24”(610mm); Maximum Image 

Size1): 26.6 inch (676 mm); 200 dpi RGB Color: 14 inch/sec; 200 dpi RGB 

Grayscale/Monochrome: 14 inch/sec; Total number of Pixels: 32400 pixels; CIS 

Technology 2): ContexCleanScan; Accuracy: 0.1%+/-1pixels; Data Capture 

(color/mono): 48-bit/16-bit; Full 48-bit Data Workflow: Yes; Color Space: Adobe 

RGB/Device RGB/RAW RGB/sRGB; Network workflow: pull/push; Solftware: 

AutoCAD, MicrostationTM, ArcGIStm and all other CAD, GIS and other image 

editing/storage applications; Fileformats 6): TIF, JPG, PDF/A, DWF, CALS, 
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BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, others; 

Device Drivers: 32 and 64-bit Windows 10, 8, 7 and vista. Nextimage TWAIN: 

32-bit TWAIN application driver included for use with EDM and other imaging 

software. Power Requirements: 100-240V, 60/50Hz, 23W. Power Consumption 

(Ready/Slepp Mode/Scanning): 10W/0.5W/18W – ENERGY STAR Certified. 

Weight and dimensions: 35.5 Ibs. (16.1 Kg)/32.4x18.9x6.3 inches 

(82.4x48.0x16.1cm). Certifications/compliance: CE, cUL, Customs Union, 

VCCI, FCC Class A, RohS and ENERGY STAR Cerfitied. 

 

ITEM 10:IMPRESSORA COMUM: 
Quantidade solicitada:5 

Características técnicas mínimas obrigatórias:Multifuncional com funções de 

impressora, digitalizadora (scanner); Velocidade de impressão em rascunho, 

mínima, de 28 ppm em preto-e-branco, e mínima de 22 ppm em cores; Resolução 

de impressão otimizada em preto até, no mínimo, 600 x 600 dpi; Resolução de 

impressão otimizada em cores até, no mínimo, 4800 x 1200 dpi; Possibilitar o 

envio e o recebimento de fax com, no mínimo, 33,6 kbps; Resolução de 

digitalização por hardware: até 1200 x 2400 dpi óptico; Possuir alimentador 

automático de documentos, permitindo que sejam efetuadas cópias, 

digitalizações ou envios de fax, em até 20 páginas de cada vez; Resolução de 

digitalização óptica em cores de 48 bits até, no mínimo, 1200 dpi; Bandeja de 

entrada de papel para, no mínimo, 80 folhas; Bandeja de saída com capacidade, 

no mínimo, para 15 folhas; Conectividade padrão: 1 USB 2.0; portas E/S 

externas: 1 USB, Memória padrão mínima de 16 MB; Ciclo mensal de trabalho 

de, no mínimo, 2.500 páginas; Conformidade Energy Star; Possibilitar 

digitalização em cores; do cabo telefônico de, no mínimo, 2,50 m; Drivers para 

Windows XP, Vista e Windows 7 Professional; Fornecer os manuais e o CD com 

software de instalação; Garantia integral mínima de 1 (um) ano. 

 

ITEM 11:ESTABILIZADORES DE TENSÃO 1000VA: 

Quantidade solicitada: 15 

Características técnicas mínimas obrigatórias:Estabilizador Bivolt 1000 VA: 

Entrada: Modelo Bivolt com Regulagem Automática de Entrada em 110v/220v. 

Variação máxima de tensão para regulação de 6% Máxima tensão permitida 

150v/270v Frequência nominal 60 Hz Faixa de variação de frequência 57 a 63 

Hz Fusível de entrada (rearmável) Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 

(10A) Saída: Potência mínima 1000VA/1000W Tensão nominal 115V Regulação 

± 6% Apresentar no mínimo 5 tomadas elétricas com filtro de linha integrado; 

Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva Atende à 

NBR 14373:2006. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 

estágios de regulação True RMS Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os 

circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Chave 

liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. Led 
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colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica 

- normal alta crítica e baixa crítica. Rendimento com carga nominal > 93% 

Proteções: Curto-circuito; Surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretenção 

de rede elétrica com desligamento e rearme automático; Sobreaquecimento com 

desligamento e rearme automático; Sobrecarga com desligamento automático; 

Apresentar declaração do Fabricante de que o equipamento proposto atende 

perfeitamente as especificações; Apresentar declaração do fabricante quanto à 

forma de assistência técnica durante todo o período de garantia, informando o 

nome da assistência técnica autorizada no estado, incluindo contato, e-mail e 

telefone; Poderá ser apresentada página do site da internet dofabricante com tais 

informações; Poderão ser feitas diligencias ao site do fabricante, com objetivo de 

analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta com as 

demais características solicitadas em edital, inclusive marca, modelo, autonomia 

e opcionais; Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada 

dentro da cidade, com pelo 01 (um) ano de garantia do fabricante, para todos 

componentes e peças. 

 

ITEM 12:ESTABILIZADORES DE TENSÃO 2000 VA: 
Quantidade solicitada: 10 

Características técnicas mínimas obrigatórias: Estabilizador Bivolt 2000 

VA: Entrada: Modelo Bivolt com Regulagem Automática de Entrada em 

110v/220v. Variação máxima de tensão para regulação de 6% Frequência 

nominal 60Hz Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz Fusível de entrada 

rearmável de 20A (ação retardada) Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 

Saída: Potência mínima de 2000VA/2000W Tensão nominal 115V Regulação ± 

6% Apresentar no mínimo 6 tomadas padrão NBR 14136 com filtro de linha 

integrado Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva 

Atende à norma NBR 14373:2006. Estabilizador com 8 estágios de regulação. 

Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade True RMS Autoteste: ao ser 

ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 

funcionamento ideal. Leds coloridos no painel frontal: indica as condições de 

funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Rendimento 

com carga nominal > 93% Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou 

desacionamento acidental. Tempo máximo de resposta para estabilização !3 

ciclos de rede elétrica Proteções: Curto-circuito; Surtos de tensão entre fase e 

neutro; sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; 

Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; Sobrecarga com 

desligamento automático; Apresentar declaração do Fabricante de que o 

equipamento proposto atende perfeitamente as especificações; Apresentar 

declaração do fabricante quanto à forma de assistência técnica durante todo o 

período de garantia, informando o nome da assistência técnica autorizada no 

estado, incluindo contato, e-mail e telefone; Poderá ser apresentada página do 

site da internet do fabricante com tais informações; Poderão ser feitas diligencias 
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ao site do fabricante, com objetivo de analisar a compatibilidade técnica do 

produto apresentado em proposta com as demais características solicitadas em 

edital, inclusive marca, modelo, autonomia e opcionais; Assistência Técnica 

Autorizada, credenciada ou disponibilizada dentro da cidade, com pelo 01 (um) 

ano de garantia do fabricante, para todos componentes e peças. 

 

ITEM 13:PROJETOR MULTIMÍDIA: 
Quantidade solicitada: 2 

Características técnicas mínimas obrigatórias: Especificação Técnica: 

Tecnologia 3LCD ou DLCAP; Resolução padrão: 800x600 DPI (SVGA) até 

1920x1080 (SXGA), mínimo; lente: Fixa – Foco manual, FN 1:44, Foco 16,6 

mm, Zoom 1.0 – 1,35 digital; Correção do efeito trapézio eletrônico : +/- 30° , 

compatibilidade: VGA, RCA, SVGA, PAL-M e NTSC; Capacidade de projeção: 

40 a 300 polegadas – 102 a 762 cm; Contraste 2000:1 Formato de tela nativo 4:3 

formato compatível: 16:9 Lâmpada: 180 W UHE , 5000 H ; Luminosidade: 2500 

ANSI lumens mínimo; Número de cores: 16,7 milhões; Tamanho mínimo da tela 

menor que 40° (diagonal); Tamanho máximo da tela maior que 150° (diagonal). 

 

ITEM 14: MÁQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL: 
Quantidade solicitada: 1 

Características técnicas mínimas obrigatórias: Especificação Técnica:Tipo A 

fotocopiadora multifuncional 3 em 1: impressora, scanner, copiadora; 

processador com velocidade de operação mínima de 263 MHz; SCANNER, 

CÓPIA:  Resolução de digitalização mínima até 600 x 600 dpi ( pontos por 

polegada); Tipo de digitalização: de mesa e alimentador aut. Folhas (ADF); 

Resolução de cópia mínima (imagens em preto e branco): 600 x 600 dpi( pontos 

por polegada); Dimensionamento da copiadora : Zoom mínimo de 300%; 

impressão frente e verso automática; armazenamento do papel a ser impresso em 

gaveta com as seguintes características: Capacidade de entrada mínima de 250 

folhas e saída mínima de 100 folhas de papel; ajuste de tamanho mínimo da 

digitalização no scanner de mesa:  216 x 297 mm. 

 

ITEM 15: HD EXTERNO: 
Quantidade solicitada:6 

Características técnicas mínimas obrigatórias: Capacidade: 3TB; Interface: 

USB 3.0; Rotação: 5400 RPM; Taxa Máxima de Transferência: até 4,8 Gbps 

(USB 3.0); Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows 

Vista, Windows 7, Windows 8 ou superior. 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM OINSTITUTO 

DE TERRAS DO PIAUÍ - 

INTERPI E A (RAZÃO 

SOCIAL DA EMPRESA. 

 

CONTRATANTE 

[QUALIFICAÇÕES] 

CONTRATADO 

[QUALIFICAÇÕES] 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

              Fornecimento de equipamentos de informática com instalações dos 

aparelhos e garantias, conforme especificações técnicas 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E GARANTIA 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer e os produtos descritos 

nasEspecificações Técnicas, de maneira integral, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis contados da data do recebimento da Nota de Empenho, sendo que o 

recebimento será provisório, para efeito de verificação da conformidade do 

material com a especificação exigida nas Especificações Técnicas, acompanhado 

por técnico da CONTRATANTE, que verificará se as embalagens estão 

lacradas ou possuem quaisquer indícios de violação ou deformação em 

decorrência de choque motor, e somente após essa verificação e consequente 

aceitação é que o recebimento será efetivado, mediante recibo, obrigando-se a 

CONTRATADA a substituir quaisquer das unidades que apresentem defeitos de 

fabricação, após a sua utilização, pelo prazo de vigência do contrato. 
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Parágrafo Único – Estão incluídos no preço, os custos com mão-de-obra, frete, 

material, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, contribuições, 

bem como, seguros, transportes e todas as demais despesas necessárias à 

execução do objeto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Aceitos os bens, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

               Os recursos para atender ao cumprimento do presente instrumento 

correrão à conta da  dotação orçamentária abaixo: 

Unidade orçamentária 

Natureza da depesa 449052 

Fonte de recurso 17 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES  

5.1 – DA CONTRATANTE: 

5.1.1 - Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos no presente contrato; desde 

que os documentos apresentados não apresentem incorreções quando então o 

prazo será contado a partir de sua reapresentação devidamente corrigidos. 

5.1.2 - Fiscalizar o cumprimento do contrato, de acordo com exigências 

dasEspecificações Técnicas. 

5.1.3 - Indicar através de portaria, o servidor que funcionará no acompanhamento 

e fiscalização do presente instrumento, que apresentará à administração superior 

relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, 

sendo sua responsabilidade efetuar o atesto no recebimento do Objeto, de acordo 

com o estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei Federal nº. 8.666/93 com suas 

posteriores alterações, até o seu término. 

5.2 – DA CONTRATADA: 

5.2.1 - Entregar os produtos objeto do presente contrato integralmente, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da nota de empenho; 

5.2.2 - Prestar imediatamente os esclarecimentos que a CONTRATADA 

solicitar, após a montagem e utilização do objeto; 

5.2.3 - Manter pelo prazo de 12 (doze) meses a garantia e a assistência técnica 

dos equipamentos, providenciando o imediato reparo das deficiências apontadas 
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pela CONTRATANTE; 

5.2.4 - Apresentar a Certidão Negativa de Débitos, do “FGTS”, “INSS” e dos 

Tributos Federal, Estadual e Municipal. Que por ventura tenham expirado a sua 

validade, por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura de venda dos 

produtos; 

5.2.5 - Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, previdenciários, 

trabalhistas e outros relativos aos seus funcionários, que decorram ou venham a 

decorrer, das peculiaridades do seguimento econômico ao qual está vinculado, 

além das obrigações assumidas neste contrato; 

5.2.6 - A presença da fiscalização não atenua as responsabilidades assumidas 

pela CONTRATADA; 

5.2.7 - Registrar em relatórios, todas as ocorrências e deficiências porventura 

existentes, quanto ao prazo de entrega e condições especificadas nas 

Especificações Técnicas. 

5.2.8 – Substituir o objeto, na mesma qualidade e quantidade, no prazo nunca 

superior a 5 (cinco) dias, após solicitação formal; 

5.2.9 – Disponibilizar contato telefônico para que a CONTRATANTE possa 

solicitar produtos, informar sobre eventuais defeitos e substituições; 

5.2.10 – Responsabilizar-se-á pelos acidentes de trabalho que por ventura seus 

funcionários venham sofrer durante a entrega e instalação do objeto adquirido. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial no cumprimento das condições 

esbelecidas neste intrumento contratual, a CONTRATANTE poderá, de acordo 

com o disposto nos Artigos 86 e 87da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, após regular processo 

administrativo: 

I – advertência; 

II – multa, sendo: 

a) 0,5 (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho por dia de atraso 

até o 30º (trigésimo) dia ou entrega do objeto em desacordo com as condições 

estabelecidas; 

b)A partir do 30º (trigésimo) dia de atraso, imposição de 5% (cinco por cento) de 

multa, além da penalidade regulada no item “a” supra; 
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c) 10% (dez por cento) sobre o valor do empenho, no caso de inexecução total ou 

parcial do fornecimento do objeto licitado. 

III - Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração 

por período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante 

a autoridade que aplicou a penalidade; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

Parágrafo Único: As multas previstas no subitem II, não têm caráter 

compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA E DA GARANTIA 

O objeto deste contrato deverá ser entregue pelo CONTRATADO, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da nota de 

empenho, obrigando-se substituir no todo ou qualquer item do objeto que 

apresentar integralmente defeito de fabricação, até que se esgotem as quantidades 

contratadas, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E ALTERAÇÃO 

8.1 - O presente contrato poderá ser rescindido pela superveniência de fatos ou 

edições de normas legais ou regulamentares, de ordem superior, que o torne 

materialmente inexequível. Poderá também ser alterado, mediante termo aditivo, 

desde que haja concordância das partes. 

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, sendo 

observadas ainda, e no que couber às disposições do art. 7º da Lei nº 10.520, de 

17/07/2002. 

8.3 - A rescisão do contrato provocada pela CONTRATADA, implicará de 

pleno direito, na cobrança pelo CONTRATANTE de multa de 10% (dez por 

cento) do valor global deste contrato. 
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8.4 - A CONTRATANTE poderá, ainda, considerar rescindido o contrato, de 

pleno direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial 

ou extrajudicial, sem que por isso, seja obrigado ao pagamento de indenização, 

multa ou ônus de qualquer natureza, se a contratada:  

8.4.1 - Ceder o contrato, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa 

autorização da CONTRATANTE; 

8.4.2 - Deixar de entregar o objeto deste contrato no prazo previsto na Cláusula 

Sétima, deste contrato; 

8.4.3 - Demonstrar incapacidade técnica ou inidoneidade na condução das 

obrigações assumidas neste instrumento;  

8.4.4 - Incidir em recuperação judicial ou extrajudicial; 

8.4.5 - Tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

8.4.6 - Infringir qualquer outra disposição do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICIDADE 

Este contrato será publicado pela CONTRATANTE, na forma de extrato, 

no Diário Oficial do Estado do Piauí, no prazo de dez dias de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

10.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer 

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o 

mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e 

de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se 

as seguintes práticas:  

a) prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de 

servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;  

b) prática fraudulenta: falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo 

de influenciar de modo indevido o processo de licitação ou de execução de 

contrato;  

c) prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 

órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos;  

d) prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
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indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.  

e) prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 

de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 

exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

10.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, pelo BIRD, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma 

empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou 

por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo 

se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou 

por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato 

financiado pelo organismo. 

10.3 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, pelo BIRD, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma 

empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou 

por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo 

se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou 

por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato 

financiado pelo organismo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 

FINAIS 

 A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, ou ainda acidente que possa vitimar seu 

empregado, quando em serviço, de acordo com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93, 

responsabilizando-se igualmente pelos encargos relacionados no artigo 71 da 

mesma Lei. 

Parágrafo Primeiro -  Não serão admitidas a subcontratação, cessão ou 

transferência, total ou parcial do objeto deste Contrato, assim como, a associação 

da CONTRATADA com outrem, como também a fusão, cisão ou a 

incorporação, que impliquem em substituição da CONTRATADA por outra 

Empresa, nos termos da legislação em vigor. 
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Parágrafo Segundo - O presente instrumento obriga as partes contratantes e/ou  

seus sucessores, que  se  responsabilizem pelo  integral cumprimento deste 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por 

seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 

execução do objeto contratual. SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para os 

propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:  

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 

processo de licitação ou na execução de contrato;  

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;  

c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 

órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

competitivos;  

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.  

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 

de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 

exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

É o Foro da Comarca de Teresina, no Estado do Piauí, com a renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja o competente para dirimir 

eventuais divergências decorrentes das obrigações e compromissos ora 

assumidos, não resolvidos na esfera administrativa. 
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E, por estarem justas e avençadas, a partes assinam o presente contrato, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais efeitos.  

 

Teresina/PI, XX de XXXXXX de 2017. 

 

 

CONTRATANTE:REGINA LOURDES CARVALHO DE ARAÚJO COSTA 

SECRETÁRIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

INTERINA –DIRETORA GERAL – INTERPI. 

 

 

 

CONTRATADA:            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

01 -____________________________CPF __________________RG___________ 

02 -____________________________CPF __________________RG___________ 

 


