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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo de origem 1433/2020
Processo n.º 5448/2020

1. INTRODUÇÃO

O  presente  Termo  de  Referência  pressupõe  a  realização  de  Análise  de

Viabilidade  da  contratação,  bem  como  a  elaboração  da  sua  respectiva  estratégia  (de

contratação), sendo identificáveis, nas passagens abaixo descritas, conforme a pertinência ao

objeto licitado, amparado na Lei n° 10.520, de 2002, nos Decretos n° 3.555, de 2000 e 5.450,

de  2005,  Decreto  nº  10.024,  de  20  de  setembro  de  2019 e  subsidiariamente  na  Lei  n.º

8.666/93 Instrução Normativa - MPOG nº 04, de 12 de novembro de 2010.

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A  aquisição  de  hardwares  é  um  dos  projetos  que  compõem  o  alinhamento

estratégico do Setor de Tecnologia da Informação (STI) com o Planejamento do CREMESE,

representando parte  de um conjunto de ações que visam desencadear a modernização da

infraestrutura de TI da instituição.

A oferta de ferramentas tecnológicas serve de apoio e alavanca operacional para

o  cumprimento  da  missão  institucional,  tornando-se  um  grande  desafio  para  o  Setor  de

Tecnologia  da  Informação,  atender  todas  as  demandas  e  evitar  o  estrangulamento  dos

serviços.

Para  definição  das  características  técnicas  e  quantidade  de  equipamentos,

monitores,  no-break,  servidores,  notebooks,  foram  adotadas  as  premissas  de  qualidade,

funcionalidade, desempenho e otimização de recursos.

Os  objetivos  deste  projeto  são:  substituir  servidores,  notebooks,  no-break,

dentre outros equipamentos que já contam com mais de 10 (dez) anos de uso e, portanto,

encontram-se obsoletos já que não acompanham as demandas tecnológicas da Entidade.

Diante desse cenário,  adquirir  ativos tecnológicos é essencial  para atender  a

demanda das Coordenações e dos departamentos internos do CREMESE em suas demandas

operacionais e muni-los com ferramentas capazes de prestar um serviço de qualidade para a

Instituição e consequentemente para a sociedade.
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Portanto, objetivando atender estas demandas e garantir performance laboral,

propõe-se  este  projeto  de  aquisição  de  equipamentos  de  forma  a  garantir  e  estabelecer

contingências da infraestrutura básica a fim de atender aos setores em níveis adequados de

serviços de informática.

3. FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

A necessidade de aquisição do parque tecnológico do CREMESE é motivada pelo

aumento  da  demanda  de  serviços  informatizados,  pelos  novos  requisitos  funcionais  de

sistemas que geram mudanças dos processos organizacionais, pela digitalização eletrônica de

documentos  e  processos,  que  exigem  o  aumento  da  capacidade  de  processamento  dos

equipamentos e a necessidade  de  alta  disponibilidade,   de  desempenho  dos  recursos

oferecidos à infraestrutura computacional interna, pela Circular CFM nº 37/2020 - COINF, que

traz  recomendações,  em  caráter  de  urgência,   inerentes  a  Segurança  da  Informação.   A

aquisição deste objeto justifica-se para atender as demandas Setoriais de bens  destinados  às

atividades  Institucionais  e  seus  objetivos, contribuir  para  o cumprimento da missão do

CREMESE. Outrossim, esta contratação visa equipar os setores para aprimorar e assegurar a

qualidade dos serviços realizados pela entidade, bem como garantir recurso para acesso ao

sistema  de  Pauta  e  de  Processo  Eletrônico  em  setores   do   CREMESE   essenciais   ao

desempenho  das  atividades  do Conselho.

O presente se destina a aquisição imediata de equipamentos de informática, tais

como: Servidores tipo rack, notebook conversível em tablet,  Smart TV LED HD mínimo 32

polegadas, Monitor de vídeo LED 24" Touchscreen e digitalizadoras para o CREMESE.

4. RESUMO DA ANÁLISE DE IMPACTO DA CONTRATAÇÃO

Os  servidores  de  dados  são  o  coração  de  toda  instituição  e  com  o  avanço

tecnológico esta  Autarquia  ficou para trás no gerenciamento eficiente  de processos o que

impacta diretamente na qualidade da prestação de serviços.

Os equipamentos tablets, em uso pela Fiscalização do CREMESE, possuem mais

de 05 (cinco) anos de uso e vem apresentando defeitos e não suportam executar os novos

sistemas  necessários  às  atividades  estratégicas  da  Instituição.  As  salas  utilizadas  para

julgamento  de  Câmara  não  possuem  equipamentos  necessários  para  execução  dos

julgamentos de Processos Eletrônicos, necessitarão de equipamentos que possibilitam acesso

e acompanhamento de processo digital por meio do acesso à rede Interna do CREMESE e à

Internet.   A  ausência   de  aquisição  ou  demora  na  aquisição  de  equipamentos para
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utilização nos julgamentos de câmaras poderão ocasionar desde demora na entrega, execução

de  atividades  judicantes  a  impactos  críticos  na  condução  de  atividades  estratégicas   da

instituição,  impactando  também  a  utilização  plena  do  sistema  de processo eletrônico que

está em processo de implantação no CFM.

5. RESUMO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

O  pleno  funcionamento  dos  equipamentos  de  informática  contribui  com  a

diminuição de custos operacionais, pois com a substituição de equipamentos que apresentam

problemas  de  manutenção  será  possível  prover  os  departamentos  de  ferramentas   de

trabalho  capazes  de  atender  as  demandas  e   a   produção  de documentos de forma

eficiente. Os itens a serem adquiridos estão focados nas melhores práticas utilizadas e em

equipamentos de alta qualidade disponíveis no mercado para uso e qualidade em ambientes

corporativos,   adicionados   de   funcionalidades   que   permitirão   aos  departamentos  do

CREMESE efetuar gestão dos recursos computacionais e agirem pró-ativamente em situações

de risco relativos às atividades institucionais, bem como diminuir a manutenção e tempo de

utilização dos sistemas e das ferramentas de Tecnologia da Informação devido a capacidade e

desempenho dos novos hardwares. 

6. REFERÊNCIAS A ESTUDOS PRELIMINARES

Foram considerados neste projeto a demanda do departamento de Fiscalização,

Setor  de  tecnologia  da  Informação,  Presidência,  Secretaria  Geral  e  Educação  Médica

Continuada, buscou-se contemplar uma reserva técnica de equipamentos para fazer frente às

modernizações, padronização e novas contratações em curso na instituição.

O Conselho, reestruturou o Departamento de Fiscalização e atualmente conta

com três empregados, além de um médico fiscal afastado para mandato eletivo, e já contratou

empresa  especializada  para  realização  de  concurso  público  objetivando  a  contratação  de

novos empregados.

Além disso,  em razão da pandemia,  o Curso de Educação Médica Continuada

passou a exigir da Autarquia um suporte tecnológico mais robusto, já que os treinamentos

passaram a ser disponibilizados 100% online.

Diante do exposto,  o estudo técnico preliminar identificou a possibilidade de

atender  a  demanda  do  CREMESE  referente  aos  equipamentos  por  meio  de  aquisição  de:

Servidores tipo rack, notebook conversível em tablet, Smart TV LED HD 32 polegadas, Monitor

de vídeo LED 24" Touchscreen e digitalizadoras .
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7. ORÇAMENTO DETALHADO E MODO DE LICITAÇÃO

Dotação  orçamentária  destacada  para  execução  no  ano  de  2020  é

6.2.2.1.2.44.90.52.099 – outros materiais permanentes.

8. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

A  aquisição  objeto  deste  Termo  de  Referência  constitui-se  bem comum  nos

termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

9. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O  presente  Termo  de  Referência  tem  como  objeto  a aquisição  imediata  de

equipamentos  de  informática,  tais  como:   Servidores  tipo  rack,  notebook  conversível  em

tablet,  Smart  TV  LED  HD  32  polegadas,  Monitor  de  vídeo  LED  24"  Touchscreen  e

digitalizadoras  para  o  Conselho  Regional  de  Medicina  do  Estado  de  Sergipe  conforme

quantitativos e características mínimas abaixo:

Item CATMAT Especificações mínimas QT

D
01 112984 Monitor de vídeo LED mínimo 23.8" Touchscreen, IPS, Resolução

Nativa Full HD 1920x1080, Tempo de resposta 6 ms (cinza a cinza),

Conexões 1 DP (versão 1.2) 1 HDMI (versão 1.4) 1 VGA 1 porta USB

3.0  -  Upstream  2  portas  USB  3.0  -Lateral  (incluindo  porta  de

carregamento BC1.2 e 1 USB 3.0) 2 portas USB 2.0 - Inferior 1 saída

de linha de áudio  analógica 2.0 (tomada de 3,5 mm),  Ajustes  da

Posição do Visor: Altura, plataforma giratória, inclinação, Voltagem

Bivolt, cor preto.

Garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses, on site.

 Modelo de referencia: DELL / P2418HT

01

02 451838 SERVIDOR, TIPO RACK

1. GABINETE
1.1.  Gabinete  para instalação em rack de 19” através de sistema de
trilhos deslizantes;
1.2. Altura máxima de 2U;
1.3.  Deve  possuir  botão  liga/desliga  com  proteção  para  prevenir  o
desligamento acidental;
1.4. Deve possuir display LCD ou LED embutido no painel frontal do
gabinete para exibição de alertas de funcionamento dos componentes
internos,  tais  como falhas de  processador,  memória  RAM, fontes  de
alimentação, disco rígido e ventilador;

02
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1.5.  Deve  possuir  suporte  de  no  mínimo  4  (quatro)  baias  para
instalação de discos rígidos de 3.5 polegadas hot-plug ou hot-swap;
1.6. Deve ser entregue junto com o servidor,  um kit de fixação para
rack, do tipo retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de
facilitar sua manutenção;
1.7. Deve ser do tipo tool-less, ou seja, não necessita de ferramentas
para  abertura  do  gabinete  e  instalação/remoção  de  placas  de
expansão;
1.8.  Deve  possuir  sistema  de ventilação redundante  e hot-pluggable
com, no mínimo, 6 ventiladores para que a CPU suporte configuração
máxima e dentro  dos limites  de temperatura adequados  para o seu
perfeito funcionamento.
2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO
2.1.  Deve  possuir,  no  mínimo,  2  (duas)  fontes  suportando  o
funcionamento do equipamento na configuração ofertada, mesmo em
caso de falha de uma das fontes;
2.2.  As  fontes  devem  ser  redundantes  e  hot-pluggable,  permitindo
automaticamente a substituição de qualquer uma das fontes em caso
de falha, sem interrupções ou comprometimento do funcionamento do
equipamento;
2.3.  Deve  ter  potência  mínima  de 495 watts  por  fonte  e suportar  a
configuração  máxima  do  equipamento,  com  certificação  80  Plus
Platinum;
2.4.  Em  caso  de  falha  de  uma  das  fontes,  a(s)  fonte(s)  restante(s)
deverá(ão)  suprir  potência  suficiente  para  as  necessidades  do
equipamento;
2.5. Deve possuir LED indicador de status e suportar faixa de tensão de
entrada de 100 a 240VAC em 60Hz, com chaveamento automático de
voltagem;
2.6.  Deve  permitir  a alimentação  por,  no mínimo,  2  (dois)  circuitos
elétricos independentes;
2.7. Deve ser fornecido com todos os cabos de alimentação necessários
para  a  ligação  de  todas  as  fontes,  com  conector  padrão
IECC13/NBR14136,  no mínimo 1,5m de comprimento  e amperagem
compatível com a potência da fonte de alimentação.
3. PROCESSADOR
3.1.  Equipado  com  no  mínimo  01  (um)  processadores  de  8  (oito)
núcleos cada, com arquitetura x86;
3.2. Deverá implementar mecanismos de gerenciamento do consumo
de energia compatível com o padrão ACPIv4;
3.3. Deve suportar conjunto de instruções estendido compatível com
padrão AVX512;
3.4. Consumir no máximo 85 W;
3.5. Deve possuir 16 (dezesseis) threads;
3.6. Deve possuir tecnologia de fabricação 14nm;
3.7. Deve possuir frequência de clock interno de no mínimo 2.1 GHz;
3.8. Deve possuir controladora de memória com suporte a DDR4 de no
mínimo 2400 MHz, oferecendo no mínimo 6 (seis) canais de memória;
3.9. Deve possuir link de comunicação do processador com o restante
do sistema de 9,6 GT/s;
3.10. Memória cache de 11 MB.
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4. DESEMPENHO
4.1.  O  processador  ofertado  deverá  ter  índice  SPECINT_RATE2006
(BASE) auditado de no mínimo 83.3 para 2 processadores. Os índices
SPECINT_RATE2017  (BASE)  utilizados  como  referência  serão
validados  junto  ao  site  da  Internet  http://www.spec.org/  Standard
Performance  Evaluation  Corporation.  Não  serão  aceitas  estimativas
para modelos / famílias de processadores não auditados pelo SPEC,
não  serão  aceitas  utilização  de  servidores  em  cluster,  bem  como
estimativas em resultados inferiores ao mínimo especificado;
4.2. Não será aceito modelo de servidor não auditada pelo Standard
Performance Evaluation Corporation ou auditada antes de 2017.
5. MEMÓRIA RAM
5.1.  Deve  possuir  módulos  de  memória  RAM  tipo  DDR4RDIMM
(RegisteredDIMM)  ou  LRDIMM  (LoadReduced)  com  tecnologia  de
correção  ECC  (ErrorCorrectingCode)  e  velocidade  mínima  de  2666
MT/s;
5.2. Deve possuir no mínimo 16 slots para instalação de módulos de
memória;
5.3.  Deve  possuir,  no  mínimo,  32GB  (trinta  e  dois  gigabytes)  de
memória RAM principal  instalada em módulos de,  no mínimo, 16GB
(dezesseis gigabytes);
5.4. Deve suportar expansão total de memória RAM até 1TB
6. PLACA MÃE E CHIPSET 
6.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador,
com suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no
mínimo, 2400MHz;
6.2. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador;
6.3. Possuir, no mínimo, 3 (três) slots PCI Express 3.0;
6.4.  Placa  mãe  da  mesma  marca  do  fabricante  do  equipamento,
desenvolvida  especificamente  para  o  modelo  ofertado.  Não  serão
aceitas placas de livre comercialização no mercado;
6.5. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware
“out  ofband”  com  firmware  (chip)  integrado  para  armazenar  e
disponibilizar  informações  sobre  configuração  e  status  do
equipamento,  mesmo  quando  este  estiver  totalmente  desligado  ou
com o sistema operacional hibernado ou inoperante.
7. CONTROLADORA DE VÍDEO
7.1. Deve ser integrado na placa mãe (onboard) ou placa de vídeo PCI
ou PCIe;
7.2. Deve possuir capacidade da memória cache de vídeo ou da placa
de vídeo: mínimo de 8 MB (oito megabytes);
7.3. Deve possuir resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior.
8. BIOS E SEGURANÇA
8.1. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter
direitos  copyright  sobre  essa  BIOS,  comprovados  através  de
declaração  fornecida  pelo  fabricante  do  equipamento,  não  sendo
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas;
8.2.  Deve  ser  compatível  com  padrão  System  Management  BIOS
(SMBIOS) ou UEFI na versão 2.5 ou superior;
8.3. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo
editável  que permita  inserir  identificação  customizada  podendo  ser
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consultada  por  software  de  gerenciamento,  como  número  de
propriedade e de serviço;
8.4. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de
administrador ao sistema de configuração do equipamento;
8.5. Deve ser atualizável por software;
8.6.  As  atualizações  de  BIOS/UEFI  devem  possuir  (assinatura)
autenticação criptográfica segundo as especificações NISTSP800-147B.
9. PORTAS DE COMUNICAÇÃO
9.1.  Todos  os  conectores  das  portas  de  entrada/saída  devem  ser
identificados pelos nomes ou símbolos;
9.2. Deve possuir, no mínimo, 3 (três) interfaces USB, sendo no mínimo
1 (uma) no padrão 3.0 e pelo menos 1 (uma) porta obrigatoriamente
na parte frontal do gabinete e as demais na parte traseira;
9.3.  Deve possuir,  no mínimo,  2 (duas) portas  de vídeo padrão VGA
(DB-15),  sendo  pelo  menos  1  (uma)  localizada  na  parte  frontal  do
gabinete e 1 (uma) parte traseira do gabinete;
10. INTERFACE DE REDE
10.1. Possuir 4 (quatro) interfaces de rede 1GbBASE-T;
10.2. Suportar taxa de transferência de 1 Gbps;
10.3.  Suporte  a  boot  remote  de  rede  para:  iSCSI,  e
PrebooteXecutionEnvironment (PXE);
10.4.  Possuir  tecnologia  TOE  ou  LSO/TSO  para  otimização  do
processamento TCP/IP;
10.5. Suportar Receive Side Scaling (RSS);
10.6. Suportar Load Balancing, Jumbo Frames e Link aggregation.
11. CONTROLADORA RAID
11.1.  Controladora  RAID,  compatível  com  discos  rígido  padrão  SAS,
SATA e SSD com Interface de no mínimo 6Gb/s;
11.2. Deve suportar e implementar RAID 0, 1, 5, 10 e 50;
11.3. Deve suportar expansão de capacidade de formatação on-line;
11.4.  Deve  permita  detecção  e  recuperação  automática  de  falhas  e
reconstrução, também de forma automática, dos volumes de RAID sem
impacto  para  as  aplicações  e  sem  necessidade  de  reiniciar  o
equipamento;
11.5. Deve suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco
rígido;
11.6. Deve suportar implementação de disco Global Hot-spare;
11.7. Deve suportar migração de nível de RAID;
11.8.  Devesuportar  Self-Monitoring  Analysis  and  Reporting
Technology (SMART).
12. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO
12.1. Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 2 (duas)
unidades de discos rígidos tipo HDD (Hard Disk Drive) com capacidade
mínima 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
12.2.  Deve  ser  do  tipo  hot  plug  e  hot  swap,  que  permita  sua
substituição sem necessidade de desligar o equipamento, garantindo a
continuidade das operações sem impacto para as aplicações;
12.3. Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;
12.4. Deve ser compatível com a controladora RAID descrita acima.
13. UNIDADE ÓPTICA
13.1. Possuir 01 (uma) unidade óptica leitora e escrita CD/DVD interna
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ao gabinete;
13.2. Interface SATA; 
13.3. Velocidade mínima de leitura 8X;
14. SISTEMA OPERACIONAL
14.1. O servidor deverá ser ofertado licenciado para Windows Server®
2019  Standard(multi  language)  ou  versão  superior.  Devem  ser
licenciados  todos  os  núcleos  dos  processadores  de  acordo  com  as
características descritas no item 3 desta Especificação (Processador);
14.2.  Deve  ser  fornecida  mídia  de  inicialização  e  configuração  do
equipamento  contendo  todos  os  drivers  de  dispositivos  de  forma  a
permitir a fácil instalação do equipamento;
15. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO
15.1.  O  equipamento  deve  possuir  solução  de  gerenciamento  do
próprio fabricante através de recursos de hardware e software com
capacidade de prover as seguintes funcionalidades:
15.2.  Deve  possuir  software  de  gerência,  com  capacidade  de
gerenciamento  remoto  de  um  único  equipamento  (1:1)  e  vários
equipamentos (1:N);
15.3.  O  equipamento  deve  possuir  interface  de  rede  dedicada  para
gerenciamento  que  suporte  nativamente  a  atribuição  de
endereçamento IP dinâmico;
15.4.  Deve  permitir  o  monitoramento  remoto,  das  condições  de
funcionamento  dos  equipamentos  e  seus  componentes,  tais  como:
processadores,  memória  RAM,  controladora  RAID,  discos,  fontes  de
alimentação, NICs e ventiladores;
15.5. Deve suportar os protocolos de criptografia SSL para acesso Web
e SSH para acesso CLI;
18.6.  Deve  emitir  alertas  de  anormalidade  de  hardware  através  do
software  de  gerência  e  suportar  o  encaminhamento  via  e-mail  e
trapSNMP;
15.7.Deve possuir funcionalidade que permita a checagem pré-boot em
nível  de   hardware  da integridade  do software  de área  de  boot  do
sistema operacional;
16. DRIVERS
16.1.  O  fabricante  do  equipamento  deve  disponibilizar,  no  seu
respectivo  website,  download  gratuito  de  todos  os  drivers  de
dispositivos,  BIOS e  firmwares,  permitindo todas  as  atualizações de
melhorias necessárias ao funcionamento do equipamento.
17. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
17.1.  Devem  ser  fornecidos  manuais  técnicos  do  usuário  e  de
referência contendo todas as informações sobre os produtos com as
instruções para instalação, configuração, operação e administração de
todo equipamento ofertado em formato impresso ou eletrônico.
18. CERTIFICADOS
18.1. Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento
está  em conformidade  com  a  norma  IEC  60950,  para  segurança do
usuário  contra  incidentes  elétricos  e  combustão  dos  materiais
elétricos.
19. ACESSÓRIOS
19.1.  Devem  ser  fornecidos  junto  com  o  equipamento,  todos  os
acessórios e cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo.
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20. OUTROS
20.1. Os componentes do equipamento devem ser homologados pelo
fabricante.  Não  será  aceita  a  adição  ou  subtração  de  qualquer
componente não original de fábrica para adequação do equipamento;
21. GARANTIA
21.1.  Deve  possuir  garantia  padrão  por  um período  mínimo  de  36
(trinta e seis) meses para reposição de peças danificadas, mão-de-obra
de assistência técnica e suporte;
21.2. Os serviços de suporte e manutenção devem ser do fabricante da
solução ofertada;
21.3.  Os  serviços  de  reparo  dos  equipamentos  especificados  serão
executados somente e exclusivamente onde se encontram (ON-SITE);
21.4.  A  CONTRATADA  deve  possuir  Central  de  Atendimento  tipo
(0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à
manter registros dos mesmos constando a descrição do problema;
21.5. O atendimento deve ser realizado em regime 24x7;
22.6. O prazo máximo para atendimento do chamado deve ser de até 4
horas após a sua abertura;
21.7. A CONTRATADA também deve oferecer canais de comunicação e
ferramentas adicionais de suporte online como “chat”, “email” e página
de suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e
“hotfixes”  de  drivers,  BIOS,  firmware,  sistemas  operacionais  e
ferramentas de troubleshooting, no mínimo;
21.8. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o
CONTRATANTE,  a  parte  ou  peça  defeituosa,  após  a  conclusão  do
respectivo  analista  de  atendimento  de  que  há  a  necessidade  de
substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo quando o defeito
for provocado por uso inadequado;
21.9.  Esta  modalidade  de  cobertura  de  garantia  deverá,
obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de comercialização
dos  equipamentos  e  não  serão  aceitos,  em  hipótese  alguma,  outros
condicionantes  para o início da mesma como auditorias,  estudos ou
avaliações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da
contratada, etc;
21.10.  Possuir  recurso  disponibilizado  via  web,  site  do  próprio
fabricante  (informar url  para  comprovação),  que permita  verificar a
garantia do equipamento através da inserção do seu número de série;
22.11. Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting
remotos  na  qual  os  técnicos  da  CONTRATADA  se  conectam
diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet
segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas;
21.12.  A  substituição  de  componentes  ou  peças  decorrentes  da
garantia não gera quaisquer ônus para a contratante. Toda e qualquer
peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente
garantido até o final do prazo de garantia do objeto.
Garantia  de  no  mínimo  36  (trinta  e  seis)  meses,  on  site  do

fabricante.

Modelo de Referência: PowerEdge R440 / PowerEdge R540
03 470861 Microcomputador portátil do tipo notebook 2 em1

Configurações mínimas:

02
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Processador: Intel® Core™ i3-8145U (2.1 GHz até 3.9 GHz, cache de

4MB, dual-core, 8ª geração)

Tela: Tela touch HD de 14" (1366 x 768), retroiluminada por LED

Memória:  Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2400MHz; Expansível

até 16GB

Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 620
SSD de 128GB PCle NVMe M.2
Conexões:
1 HDMI 1.4b
2 USB 3.1 Gen 1
1 USB 2.0
1 cartão SD
Slot do cabo de segurança
Tomada de áudio universal
Webcam de alta definição (720p) integrada com microfone
Placa de rede 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 x 1
Bateria de 3 células e 42 Whr
Teclado em Português (Brasil) padrão ABNT2 | Touchpad com 
precisão
Leitor de cartão de mídia: 3 em 1 (SD, SDHC e SDXC)
Windows 10 PRO  de 64 bits - em Português (Brasil)
Garantia  de  no  mínimo  36 (trinta  e  seis)  meses,  on site  do

fabricante.

Modelo de Referência: Dell Inspirion 14 5000 2 em 1 touch
04 443966 Smart TV LED HD com no mínimo 32” polegadas  

Tamanho de Tela mínimo 32’

Formato de Tela 16:9, 4:3, Cinema, Legenda, Nativo e Panorâmico

Resolução Em Pixel Hd 1.366 x 768 Pixels 

Frequência de Tela 60hz

IMAGEM: Processador Quad Core
HDR Ativo
Bluetooth IN e OUT
Conveniência

-  Wi-Fi  Integrado:  conecte  a  Smart  TV  à  internet  sem  o  uso  de

acessórios ou cabos.

- Ajustes da Tela: 16:9, Just Scan, Definir por Programa, 4:3, Zoom,

Cinema Zoom 1

- Modos de Imagem: Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos,

isf Expert

- Temperaturas de Cor: Quente / Frio / Médio

- Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Notícias, Jogos

-  Ajustes  de  Som:  Balanço  /  Configuração  personalizada  /  Clear

Voice III

- Relógio: Ligar – Desligar TV / Função Soneca

- Closed Caption / Função Mute

- Energy Saving

Vídeo

02
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- Color Master Engine

- Formato da tela: 16:9

Áudio

- Sistema de Som: 2.0 Ch

- Virtual Surround Plus

- Estéreo/SAP

Timer on

Timer off

Modo de Imagem Esportes, Normal, Suave e Usuário

Temperatura de Cor Frio, Padrão e Quente

Recursos SmartTV : Netflix: Sim Youtube: Web Browser

Espelhamento de Tela: (smartphone)

Conexões mínimas:

- 3 entradas HDMI - 2 entrada USB - 1 entrada RF para TV 
aberta/TV a Cabo - 1 entrada AV/vídeo componente - 1 saída óptica
- 1 entrada LAN RJ45
 Recursos : Receptor de Sinal Integrado,  Sleep Timer, Redutor de

Ruído Som Surround 

Energia: Consumo Máximo 65 w - Consumo Stand By 0,5 w

Garantia mínima de 12 (doze) meses

Modelo de ref.: LG 32LM625BPSB
05 375631 Leitor de DVD/CD – Gravador/leitor de CD/DVD externo, com as

seguintes características mínimas: 

Conexão USB 2.0 ou superior; 

Instalação plug and play; 

Velocidade de leitura a: 24x (CD) / 8x (DVD); ou superior

Velocidade de gravação: 24x (CD) / 8x (DVD R) / 8x (DVD_RDl);  ou

superior

Dimensões  aproximadas:  1,4cm  x14,4cm  X  13,7cm  (altura  X

largura X profundidade)

Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Modelo de ref: DELL DW316

02

06 398567 Scanner  Departamental 

Resolução ótica de, no mínimo 600 dpi;

Possuir interface USB (USB2.0 ou superior) com cabo incluso;

Possuir Tecnologia  de digitalização CCD (Charge Coupled Device)

duplo;

Possuir  alimentador  automático  de  documentos  (ADF,)  com

capacidade de  o mínimo, 80 folhas com realimentação continua;

Possuir  capacidade  de  digitalização  frente  e  verso  (duplex)  de

passo único de documentos em preto e branco e colorido no ADF;

Velocidade de digitalização,  no ADF,  a 200 DPI,  preto  e branco e

tons de cinza, simplex de, no mínimo, 40 ppm, para papel A4.

Velocidade de digitalização,  no ADF,  a 200 DPI,  preto  e branco e

tons de cinza, Duplex de, no mínimo, 80 ipm, para papel A4.

02
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Volume  máximo  diário  de  processamento  de,  no  mínimo,  4.000

folhas (capacidade nominal)

Possuir mecanismo de detecção de alimentação múltipla 

Suportar resoluções de saída entre 75 e 1200 dpi;

Possuir,  no  mínimo,  saída de arquivos  seguintes  formatos:  TIFF,

BMP, JPEG, PDF e PDF pesquisável

Possuir tecnologia de iluminação por lâmpada catódica fria ou LED;

Suportar gramatura mínima de, no máximo 40 g/m² 

Suportar profundidade de saída em tons de cinza, de no mínimo, 8

bits (256 níveis);

Possuir,  no  mínimo,  suporte  integral  aos  drivers  ISIS  e   TWAIN

como interface de comunicação com o scanner;

Alimentação bivolt automática de 100-240 V e frequência de 50/60

Hz;

Ser compatível como o sistema operacional 7 e posteriores (32 e 64

bits);

GARANTIA ON SITE do fabricante por 36 meses

Marcas/Modelo  de  Ref.:  FUJITSU  fi-7140,  Kodak  i2420,  Avision

AD240U, ou similar

10. ESPECIFICIDADES

Não  serão  aceitos  equipamentos  que  estejam  em  end-of-sale,  end-of-life,

remanufaturados, recondicionados ou qualquer instituto semelhante.

A instalação de todos os softwares deverá ser realizada pela CONTRATADA. 

Qualquer software ou hardware necessário para o funcionamento da solução como um todo

deve ser fornecido pela CONTRATADA.

11.O CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

11.1 O custo estimado da contratação, o valor por Item estabelecido em decorrência da

identificação dos elementos que compõem o preço pode ser definido da seguinte forma:

11.1.1 Por  meio  de  fundamentada  pesquisa  de  preços  praticados  no  mercado  em

contratações  similares,  ou  ainda  por  meio  da  adoção  de  valores  constantes

(REFERENCIAL DO MENOR PREÇO unitário apresentado na cotação de preços

para  formação  do  processo  licitatório),  indicadores  setoriais,  ou  outros

equivalentes;

11.1.2. Neste caso os custos foram levantados através dos preços praticados no mercado

em contratações similares conforme Painel de Preços do Governo Federal:
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Item       CATMAT Item QTD Valor unitário Valor Total

01 112984
Monitor de vídeo LED mínimo  23.8" 

Touchscreen.
01 R$ 2.775,00

R$ 2.775,00

02 451838 SERVIDOR, TIPO RACK 02
R$ 37.095,00

R$ 74.190,00

03 470861
Microcomputador portátil do tipo 

notebook conversível em tablet.
02 R$ 3.808,33

R$ 7.616,66

04 443966
Smart TV LED HD mínimo 32 

polegadas.
02 R$ 1.370,95

R$ 2.741,90
05 375631 Leitor de DVD/CD 02 R$ 158,00 R$ 316,00
06 398567 Scanner  Departamental 02 R$ 4.030,00 R$ 8.060,00

Total estimado: R$ 95.699,56 (Noventa e cinco mil  seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e
seis centavos).

12.PRAZO DE ENTREGA

12.1  Os  equipamentos  deverão  ser  entregues  no  local  indicado  no  item  no  prazo

máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da data de assinatura do

contrato;

13. LOCAL DE ENTREGA

13.1  Os  equipamentos  da  aquisição  imediata  deverão  ser  entregues  no  Conselho

Regional de Medicina do Estado de Sergipe, Rua Boquim, n.º 589, Centro, CEP: 49.010-

280, Aracaju-SE, FONE: (79) 3212-0700.

14.DEVERES DA CONTRATADA

14.1 Fornecer os equipamentos de acordo com as especificações e condições do termo

de referência no prazo solicitado e atender as condições estabelecidas de prazos de

garantia.

15. GARANTIA

15.1 Certificado de Garantia válido em todo o território nacional;

15.2 O prazo de garantia será de 36 (trinta e seis) MESES, ON-SITE, para os itens a

contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios;

15.2.1Excetua-se da determinação acima os itens 04 e 05 que possuem garantia

específica definida na especificação.
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15.3 O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima será realizado, em

no máximo 02 (dois) dias úteis, contadas a partir do comunicado formal de defeito e

sua conclusão não superior a 05 (cinco) dias úteis;

15.4  Informar  a  linha  gratuita  (0800)  ou  fixo  local  (DDD  79)  do  fabricante  ou  da

contratada para abertura dos chamados técnicos durante o período de garantia técnica

dos produtos ofertados;

15.5  Informar  o  site  na  internet  do  fabricante  ou  da  contratada  para  suporte  aos

produtos  ofertados,  na  qual  poderão  ser  obtidos  os  drivers  tais  como:  (cilindros,

interface de rede, entre outros);

15.6 O atendimento no período coberto pela garantia descrita  acima inclui  mão de

obra,  peças  e  em  caso  de  necessidade  de  manutenção  fora  das  dependências  do

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE transportes e seguros

também se aplicam a mesma garantia; 

15.7  Qualquer  defeito  cuja  ocorrência  atinja  a  marca  de  10%  dos  equipamentos

fornecidos  obrigará  o  fornecedor  à  substituição  on-site  da  respectiva  peça  ou

componente, em todas as máquinas fornecidas, num prazo de 120 (cento e vinte) dias

corridos.   Na  impossibilidade  de  substituição  da  peça  ou  componente  defeituoso

isoladamente, caberá ao fornecedor fazer todas as substituições necessárias, inclusive,

no limite, do equipamento como um todo, se for o caso;

15.8.  O  item  04  deste  termo  possui  especificidades  afetas  exclusivamente  aquele

equipamento  e  deverão  ser  observadas  quando  mais  ampla  ou  benéfica  que  as

previstas neste tópico.

16. MODELO DE REMUNERAÇÃO

16.1 Os valores referentes aos produtos detalhados neste termo deverão ser pagos com

a apresentação por parte da empresa fornecedora de sua Nota Fiscal, respectivo boleto

bancário  e  Termo  de  Aceitação  dos  Serviços  devidamente  assinado  pelo  fiscal  do

contrato que será assessorado pelo Setor  de Tecnologia  da Informação que emitirá

documento técnico de aceitação;

16.2 O CREMESE disporá de 10 (dez) dias úteis, após a apresentação da Nota Fiscal,

para o “aceite” dos bens. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito ou qualquer

divergência,  o  serviço  não  será  aceito  ou  o  bem  devolvido,  ficando  a  cargo  do

fornecedor a sua correção ou reposição, sendo sustado o pagamento;
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16.3. A fiscalização poderá recusar o objeto que tenham sido entregue em desacordo

com as condições estabelecidas neste contrato;

16.4. A Fiscalização poderá sustar o pagamento de quaisquer faturas da contratada, no

caso  de  inobservância  de  exigências  da  fiscalização  do  contrato  amparadas  em

disposições contidas no contrato,  até a regularização da situação.  Tal  procedimento

será comunicado por escrito à contratada.

17. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE E GARANTIA

17.1 Os produtos devem ser novos e deverão ser entregues devidamente protegidos e

embalados adequadamente contra danos de transporte e manuseio, acompanhados das

respectivas notas fiscais;

17.2 Os itens serão recebidos de forma provisória e, após as verificações necessárias,

de forma definitiva;

17.3.  Garantia  e  assistência  técnica  válida  em  todo  o  território  nacional  conforme

condições estabelecidas na especificação técnica detalhada desse termo de referência e

demais condições;

17.4 Qualquer despesa decorrente da manutenção ou suporte é de responsabilidade da

empresa prestadora de serviços de manutenção;

17.5 A licitante vencedora deverá instalar todos os softwares, bem como, realizar os

testes nos equipamentos, deixando a solução apta para a operação do CREMESE.

18. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO PREÇO

18.1 Para aceitação da melhor proposta a pregoeira considerará o menor preço por

item e o atendimento das condições de habilitação exigidas no Edital.

19. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

19.1 Os preços ofertados deverão ser na condição de preço à vista para pagamento

após a entrega e aceite dos produtos, mediante apresentação de nota-fiscal/ fatura;

19.2 Todos os preços deverão ser apresentados em moeda corrente do país, devendo

incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados necessários pela proponente, assim

como previsão de custos referentes à mão de obra envolvida no Contrato, e todas as
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incidências que sobre eles possam recair,  tais como encargos fiscais, tributos,  taxas,

impostos e outros;

19.3 Os itens das propostas que contiverem rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas

não serão considerados;

19.4  Não  serão  admitidos  cancelamentos  do  item  da  proposta,  excetuando-se  o

seguinte:

19.4.1 Erro de cálculo, quando evidente;

19.4.2  Cotação  muito  distante  da  média  dos  preços  oferecidos,  que  levem o

CREMESE a concluir que houve equívoco;

19.4.3 Prova de que foi mal interpretada à especificação e oferecido material

e/ou serviço diferente do que solicitado;

19.5 Em caso de divergências entre os preços unitários e totais, prevalecerá o preço

unitário da mesma forma que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor

numérico;

19.6  A  contratada  será  exclusivamente  responsável  pelos  encargos  sociais  e

trabalhistas devidos ao pessoal envolvido no fornecimento.

20. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO

20.1 Fornecimento de equipamentos, hardware e periféricos de TI.

21. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO C/C STI

21.1 Gestão do Contrato:

21.1.1 Cumprir  fielmente as obrigações assumidas em contrato,  verificando as

observações técnicas deste Termo de Referência e seus anexos;

21.1.2  Comunicar  ao  Conselho  Regional  de  Medicina,  por  escrito,  quaisquer

anormalidades  que ponham em risco o  êxito  e o  cumprimento dos  prazos  da

execução do contrato; 

21.1.3  Submeter ao Conselho Regional  de Medicina  qualquer alteração que se

tornar essencial à continuação da execução do objeto;

21.1.4  Responder  a  quaisquer  prejuízos  que  seus  empregados  e  prepostos

causem  ao  patrimônio  do  Conselho  Regional  de  Medicina,  ou  a  terceiros,
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decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente

aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

21.1.5  Todos  os  produtos  contratados  e  seus  documentos  resultantes  são  de

exclusiva propriedade do CREMESE e não poderão ser utilizados fora do contrato,

comprometendo-se a Contratada com o sigilo das informações a que tiver acesso;

21.1.6 A configuração dos equipamentos deverá ocorrer com instruções a serem

dadas pelo Setor de Tecnologia da Informação ou por servidor designado para

este fim. O contrato será acompanhado por profissional designado pelo Setor da

Tecnologia do CREMESE.

22. RECEBIMENTO DE PRODUTOS

22.1 De acordo com os artigos 73 e 76 da Lei n° 8.666/93, o objeto deste Contrato será 

recebido da forma como se segue:

22.1.1  Provisoriamente,  imediatamente  depois  de  efetuada  a  entrega,  para

efeito  de  posterior  verificação  de  conformidade  do  produto  com  as

especificações do Edital da Licitação;

22.1.2  Definitivamente,  após  verificação  da  sua  conformidade  com  as

especificações contidas na proposta apresentada e/ou no edital e seus anexos,

no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento provisório.

22.2 A entrega do objeto pela empresa e seu recebimento pelo CREMESE não implicam

sua aceitação definitiva,  que será caracterizada  pela  atestação da nota  fiscal/fatura

correspondente.

22.3 O recebimento definitivo ficará condicionado à observância de todas as cláusulas e

condições  fixadas  neste  instrumento  e  na  proposta  comercial,  bem  como  ao

atendimento de eventuais solicitações no sentido de que a CONTRATADA promova a

substituição  do  objeto  entregue  fora  das  especificações  ou  no  qual  venham  a  ser

detectados defeitos, irregularidades ou imperfeições.

22.4 Constitui igualmente condição para a formalização do recebimento definitivo,  a

apresentação  pela  CONTRATADA  de  documento  escrito  onde  constem  as

recomendações de uso, manutenção, conservação dos objetos entregues, bem como as

relacionadas com as especificações técnicas destes.

22.5 Os objetos deste contrato serão recusados:
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22.5.1 Quando entregues com especificações técnicas diferentes das constantes

nos  Anexos  do  contrato  (Edital  e  seus  anexos)  e  na  proposta  comercial  da

CONTRATADA;

22.5.2 Quando apresentar qualquer defeito durante os testes de conformidade e

verificação.

22.6  Ocorrendo  a  recusa,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  a  substituição  do

mesmo no prazo de entrega, contados da comunicação feita pelo Contratante.

22.7  O recebimento  provisório  ou definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  da

Contratada em face da lei e desta contratação.

Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o CONTRATANTE rejeitará, no todo ou

em  parte,  o  objeto  do  Contrato  executado  em  desacordo  com  as  cláusulas  contratuais  e

proposta comercial.

   

                                     Aracaju/SE 26 de novembro de 2020.

Alysson Menezes Souza

STI


