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SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER/ES 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

INTRODUÇÃO 

 
 
Segue abaixo a Proposta Comercial da Daten Tecnologia Ltda., pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca - Distrito Industrial de Ilhéus, Bairro: 

Iguape, CEP: 45658-335 – Ilhéus-BA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.602.789/0001-01, para o Edital do 

Pregão Eletrônico acima referido cujo objeto é o registro de preços de computadores do tipo desktop, 

workstation, notebook e monitores com garantia 60 meses on-site para Workstation e 36 meses para 

o notebook, conforme os termos e condições constantes no presente Edital e seus anexos. 

 

Na certeza de estar oferecendo a melhor solução, estamos à disposição para prestar maiores 

esclarecimentos. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER/ES 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 

 

1. PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL 
 
 

Senhores,  

 

Pelo presente, formulamos nossa Proposta Comercial, de acordo com todas as condições do Pregão 

Eletrônico/SEGER n.º 001/2022 e seus anexos. 

 

 

LOTE QUANT UND DESCRIÇÃO RESUMIDA 
MARCA / 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

02 281 UN 

Computador Workstation, 
com garantia de 60 MESES 
ON-SITE, conforme descrição 
em anexo. 

DATEN / 
DC2A-T 

12.240,00 3.439.440,00 

03 1.053 UN 

Notebook, com garantia de 36 
MESES PARA O NOTEBOOK, 
conforme descrição em 
anexo. 

DATEN / 
DCM4A-4 

5.579,00 5.874.687,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 9.314.127,00 (Nove milhões, trezentos e quatorze mil e cento 
e vinte e sete mil reais). 

 

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos: 

 

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário de cada item e do  preço global. 

 

1.2 - Documentos exigidos para Habilitação (conforme Anexo III do Edital). 

 

1.3 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato. 

 

2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para 

seu acolhimento. 

 

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios,  tributos, 

contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo 

fornecimento dos itens. 

 

CONDIÇÕES GERAIS: 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, conforme Edital. 

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias, conforme Edital. 
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Local de Entrega: Conforme Edital 

Impostos: Inclusos nos preços, conforme legislação em vigor 

Condições de Pagamento: Até o décimo dia útil após a apresentação da NF, conforme Edital 

Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 2864-9, C/C: 3965-9 

 

A) Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 

contidas no Edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele 

contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou 

documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que 

possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa 

relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas 

informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.  

 

B) Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas 

relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com 

transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.  

 

2. DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL 

a) DADOS DO ASSINANTE 

Nome: José Pacheco de Oliveira Júnior   Cargo/Função: Diretor  

CPF: 240.115.505-82     RG/Órgão Emissor: 1745693-27 SSP-BA 

Endereço Alameda dos Flamboyants   Bairro: Caminho das Arvores 

Cidade/UF: Salvador/BA    CEP: 41820-410 

Nacionalidade: Brasileiro    Cargo: Diretor 

Estado Civil: Separado Judicialmente   Profissão: Empresário 

 

b) DADOS DA PESSOA JURÍDICA 

Razão Social: Daten Tecnologia Ltda.   CNPJ: 04.602.789/0001-01 

Inscrição Estadual: 055.890.823 NO   Inscrição Municipal: 9303/001-7 

Endereço: Rodovia Ilhéus-Uruçuca Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca 

Bairro: Distrito Industrial de Ilhéus – Iguape   

Cidade: Ilhéus      CEP: 45.658-335 

E-mail: licitacao@daten.com.br / creditos@daten.com.br 

Telefones: (71) 3616-5538 / 5505 

Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 2864-9, C/C: 3965-9 

c) DADOS DO PROPOSTO  

Nome Completo: Alandy Barreto Conceição 

RG/Órgão Emissor: 09814005-15 - SSP-BA  CPF: 027.717.635-24 

mailto:licitacao@daten.com.br
mailto:creditos@daten.com.br
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Cargo na empresa: Supervisor Comercial Estado Civil: Casado  

Profissão: Psicólogo  

 

3. INFORMAÇÕES DA LICITANTE 
 

a) DADOS DA PROPONENTE: 

Razão Social: Daten Tecnologia Ltda.   CNPJ: 04.602.789/0001-01 

Inscrição Estadual: 055.890.823 NO   Inscrição Municipal: 9303/001-7 

Endereço: Rodovia Ilhéus-Uruçuca Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca 

Bairro: Distrito Industrial de Ilhéus - Iguape 

Cidade: Ilhéus      CEP: 45.658-335 

Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 2864-9, C/C: 3965-9 

 

 

CONTATOS 

ASSUNTOS E-MAIL TELEFONES 

Proposta Comercial; Documentos 

de habilitação; Documentação 

Técnica; Disputa de Pregões; 

Diligências; e demais assuntos 

referentes à fase de disputa. 

ascom@daten.com.br; 

analise@daten.com.br; 

analise_1@daten.com.br 

(71) 3616-5513 / 

5520 / 5516 

Contratos, Atas de Registro de 

Preços, Notas de Empenho e 

pedidos de compra, entrega de 

produtos, pagamentos.   

licitacao@daten.com.br; 

creditos@daten.com.br  
(71) 3616-5538 

Suporte técnico, atendimento à 

garantia técnica, e abertura de 

chamados 

atendimento.governo@daten.com.br 0800-605-2010 

 

 

OBS.: A DATEN TECNOLOGIA LTDA alerta que NÃO DEVEM SER ENVIADAS MENSAGENS PARA 

OS ENDEREÇOS DE E-MAIL INFORMADOS NO SICAF E NO CARTÃO DE CNPJ, pois não são 

e-mails de comunicação com clientes da administração pública. Os e-mails enviados para endereços 

diferentes dos informados acima correm o risco de não serem lidos e receberem o devido tratamento. 

   

b) DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: José Pacheco de Oliveira Júnior   Cargo/Função: Diretor  

CPF: 240.115.505-82     RG: 1745693-27 SSP-BA 

Endereço Alameda dos Flamboyants   Bairro: Caminho das Arvores 

Cidade/UF: Salvador/BA    CEP: 41820-410 

Nacionalidade: Brasileiro 

 

mailto:ascom@daten.com.br
mailto:analise@daten.com.br
mailto:analise_1@daten.com.br
mailto:licitacao@daten.com.br
mailto:creditos@daten.com.br
mailto:atendimento.governo@daten.com.br
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c) ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 

Licitante: Daten Tecnologia LTDA. 

Endereço: Rua Frederico Simões, nº 125, Edifício Liz Empresarial, Sala 602, Salvador – BA 

Bairro: Caminho das Árvores  CEP: 41.820-774. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO 
 

ITEM 02: Computador WorkStation 

MARCA: DATEN 
MODELO: DC2A-T 
FABRICANTE: DATEN TECNOLOGIA 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL (PPB) 
GARANTIA:  60 meses on-site para Workstation e 36 meses para o notebook 
 
PROCESSADOR  
3.2.1. Atinge índice de, no mínimo, 12.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base 
de dados PassMark Cpu Mark, disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  
3.2.2. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3.  
MEMÓRIA RAM  

3.2.3. Memória RAM 16 GB 2666 MHz DDR4, com suporte à tecnologia ECC.  
PLACA-MÃE  
3.2.4. Marca Daten;  
3.2.5. Após a configuração final do equipamento resta, ao menos, 01 (um) slot livre de memória RAM; 
3.2.6. Com 6 (seis) portas USB, sendo 4 (quatro) padrão USB 3.0 e 2 (duas) portas USB 3.0 instaladas 
na parte frontal do gabinete, sem utilização de hubs ou adaptadores PCI;  
3.2.7. Chipset AMD;  
3.2.8. Suporta a tecnologia Trusted Plataform Module (TPM) versão 2.0;  
3.2.9. Acompanha software de ativação e gerenciamento da solução TPM,  - software de 
gerenciamento e implementação do recurso nativo no Windows 10 Pro: Bitlocker; BIOS 
3.2.10. BIOS Daten, permitindo a atualizações por meio de software;  
3.2.11. A Daten possui livre direito de edição sobre a BIOS.  
3.2.12. Exibe a logomarca do fabricante do equipamento;  
3.2.13. Desenvolvida em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante 
do computador membro da UEFI.org, comprovado através do site http://www.uefi.org/members, em 
qualquer categoria;  
3.2.14.Possibilita que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via SETUP;  
3.2.15.Permite senhas de Setup para Power On e Administrador;  
3.2.16.Permite inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória 
não volátil;  
3.2.17. Possui campo específico com o número de série do equipamento, gravado em memória não 
volátil e campo não editável;  
3.2.18. Com sistema de diagnóstico, independente do Sistema Operacional, capaz de verificar a saúde 
do sistema de pelo menos: Processador; Disco Rígido e Memória RAM;  
3.2.19. A fim de permitir o teste do equipamento com independência do sistema operacional instalado, 
o software de diagnóstico pode ser executado na inicialização do POST;  
INTERFACES DE COMUNICAÇÃO 

3.2.20.Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 100/1000 Mbits/s, padrões 
Ethernet, autosense, full-duplex, com conector padrão RJ45;  
3.2.21. Possui interface de rede wireless 802.11 AC  

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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3.2.22.Controladora de som com conectores de saída e microfone;  
VÍDEO  
3.2.23.Controladora de vídeo dedicada com pelo 4GB de memória GDDR5;  
3.2.24.Largura de banda da memória de, no mínimo, 106 GB/s;  
3.2.25. Com interface de vídeo digital compatível com a do monitor entregue; 
3.2.26.Adicionalmente, deverá ser fornecido 1 adaptador com o padrão da conexão da placa de vídeo 
para o padrão HDMI para utilização de um segundo monitor;  
ARMAZENAMENTO  

3.2.27.Dispositivo interno SSD de 240 GB - NVME;  
3.2.27.1. Capacidade de leitura sequencial de 1500 MB/s e capacidade de escrita sequencial de 800 
MB/s).  
3.2.28.Unidade de disco interna de 1TB, SATA 7,2K RPM;  
TECLADO  
3.2.29.Alfanumérico - ABNT II;  
3.2.30.Conector USB com fio de, no mínimo, 1 metro de comprimento; 
3.2.31. Teclado marca Daten;  
MOUSE  
3.2.32.Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botão esquerdo, direito e central próprio 
para rolagem;  
3.2.33.Resolução de 1000 (mil) DPI;  
3.2.34.Mouse USB com fio de 1 metro de comprimento;  
3.2.35. Acompanha um mouse-pad;  
3.2.36. Mouse marca Daten.  
GABINETE  
3.2.37. Permite a abertura do gabinete sem utilização de ferramentas, de forma a possibilitar a troca 
de componentes. Serão aceitos parafusos recartilhados para a abertura do gabinete. Não serão aceitas 
quaisquer adaptações sobre o gabinete original do fabricante do equipamento; 
3.2.38.Conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo; 

3.2.39. Alto-falante integrado ao gabinete;  
3.2.40. Fonte de alimentação marca Daten, com tensão de entrada 110/220 VAC, dimensionada para 
suportar a configuração máxima do equipamento, com eficiência de 87%. O cabo de força deverá 
estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NBR 14136;  
3.2.41. Com sensor de intrusão integrado ao gabinete;  
3.2.42. Possibilita a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica 
de forma a impedir a abertura do gabinete; 

MONITOR  
3.2.43.LED ou LCD;  
3.2.44. 23” na diagonal, no formato 16:9;  
3.2.45. Suporta resolução nativa de 1920x1080;  
3.2.46. Com brilho de 250 cd/m2;  
3.2.47. Com contraste estático de 1000:1;  
3.2.48. Com tecnologia IPS (In-Plane Switching);  

3.2.49.O tempo de resposta não ultrapassa 10ms;  
3.2.50. Com, pelo menos, uma interface digital, compatível com o computador entregue; 
3.2.51.O monitor possui, de forma integrada, alto-falante, microfone e webcam com resolução de 
720p;  
3.2.52. Com fonte de alimentação interna com tensão de entrada bivolt automática, acompanhado de 
cabo de alimentação e tomada com pinos redondos;  
3.2.53. O monitor ofertado possui cor predominante similar ao microcomputador ofertado; 
3.2.54. Possui base com ajuste de altura;  
3.2.55. Acompanha todos os cabos para a interconexão dos equipamentos ofertados; 
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SISTEMA OPERACIONAL  
3.2.56.Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, na modalidade 
OEM, em português do Brasil (PTBR);  
3.2.57. O software Microsoft Windows é fornecido instalado e pronto para funcionamento; 
3.2.58.O fabricante disponibiliza download gratuito de todos os drivers de dispositivos do equipamento 
ofertado, na versão mais atual para download.  
DIVERSOS  
3.2.59. Acompanha documentação técnica original do fabricante ou indicativo em seu site de todos os 

componentes do hardware e softwares, comprovando as características e especificações técnicas 
solicitadas no edital;  
3.2.60.Todos os equipamentos a serem entregues serão idênticas, ou seja, todos os componentes 
externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso 
o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e 
características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica emitida pelo 
licitante;  
3.2.61.As unidades do equipamento serão entregues devidamente acondicionadas em embalagens 
individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem;  
3.2.62.Os equipamentos pertencem à linha corporativa do fabricante não sendo aceitos equipamentos 
destinados ao mercado residencial;  
COMPATIBILIDADE  
3.2.63. Apresenta certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue) para Windows 10 (64 Bits) 
comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade 
com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado; 
3.2.64. Apresentar certificação ou documento que comprove compatibilidade com a norma IEC 60950 
(adotada pelo Inmetro) ou UL 60950;  
3.2.65.O modelo do equipamento ofertado possui os certificados da ABNT ISO 14020:2002 e ABNT 
ISO 14024:2004.  
3.2.66.O modelo do equipamento ofertado possui conformidade com NBR 10152 ou ISO 7779/9296 

(níveis de ruído para conforto acústico em ambientes típicos de escritório) comprovado através de 
relatório de conformidade.  
GARANTIA  
3.2.67. Com garantia de 60 (sessenta) meses do(s) fabricante(s) para os equipamentos ofertados 
(microcomputador e monitor), com reposição de peças, mão de obra e atendimento onsite, conforme 
descrito no item  
4 – EXIGÊNCIAS MÍNIMAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE GARANTIA ONSITE e seus subitens; 

3.2.68. Toda a garantia é dada pela DATEN - fabricante, com atendimento por empresa (s) 
pertencente (s) à sua rede autorizada, devidamente capacitada (s) para tal função;  
3.2.69. A garantia do conjunto dos equipamentos especificados acima (gabinete, teclado, monitor e 
mouse) é prestada pela DATEN;  
3.2.70. Disponibilizada central telefônica do(s) fabricante(s) para abertura de chamados técnicos 
através de ligação gratuita para atendimento técnico, bem como possui site na internet, com a 
disponibilização de drivers, firmwares e todas as atualizações existentes relativas ao equipamento 

ofertado.  
OBSERVAÇÃO  
3.2.71.O atendimento às especificações é comprovado na fase de habilitação do pregão, por meio da 
apresentação dos respectivos documentos ou de declaração indicando a página na internet para 
verificação pelo setor técnico responsável – Declaração abaixo.  
3.2.72.A exigência da compatibilidade com as normas IEC 60950 ou UL 60950 garante que os 
equipamentos não oferecem riscos aos usuários durante sua utilização, como choque elétrico, 
interferência eletromagnética, etc.  
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3.2.73.A exigência da certificação EPEAT assegura que o equipamento atende às rígidas normas de 
controle de impacto ambiental, como reciclagem, embalagem, retorno, etc.  
3.2.74.A exigência da conformidade com a NBR 10152 ou ISO 7779/9296 garante que o equipamento 
não produza níveis de ruídos prejudiciais à saúde do usuário. 
  

TABELA IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

PROCESSADOR AMD RYZEN 5 PRO 3600 

PLACA MÃE DATEN DA3PRO 

MEMÓRIA 16GB DDR4 2666MHZ ECC 

HD 1TB/7200RPM – SATA 6.0GB/S 

SSD DATEN DS2000 256GB NVME 

WIRELESS INTEL 3168 

PLACA DE VÍDEO AMD RX 550 - 4GB DDR5 (1x HDMI + 1x DisplayPort) 

GABINETE DATEN WN21 - MINITORRE 

FONTE DATEN DAF300GBR - 300W 80PLUS GOLD 

MONITOR PHILIPS 241B7QPJKEB 

TECLADO DATEN CK450U 

MOUSE DATEN CM850U 

SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 

 

 

ITEM 03: Notebook  
MARCA: DATEN 
MODELO: DCM4A-4 
FABRICANTE: DATEN TECNOLOGIA 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL (PPB) 
GARANTIA:  60 meses on-site para Workstation e 36 meses para o notebook 
  

PROCESSADOR 

3.3.1. Atinge índice de, no mínimo, 7.400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base 

de dados PassMark Cpu Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

3.3.2. Fabricado especificamente para equipamento portátil. 

MEMÓRIA RAM 

3.3.3. Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz. 

PLACA-MÃE 

3.3.4. Marca Daten; 

3.3.5. A placa mãe possui número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura 

de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS; 

3.3.6. fTPM (Trusted Platform Module), versão 2.0;  

3.3.7. O chipset na tecnologia SOC (system on chip); 

BIOS 

3.3.8. BIOS DATEN, desenvolvida em Flash ROM, em conformidade com a especificação UEFI 2.5 

(http://www.uefi.org/specifications), ou superior; 

3.3.9. A comprovação técnica que o BIOS atende e está em conformidade com as especificações 

exigidas na UEFI versão 2.5, ou superior, é realizada através consulta ao site oficial: 

http://www.uefi.org/members, 

http://www.uefi.org/members
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3.3.10.Permite inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) caracteres em memória 

não volátil; 

3.3.11.As atualizações do BIOS serão disponibilizadas no próprio site oficial do fabricante do notebook 

ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha);  

3.3.12. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface), com controle automático 

de rotação do ventilador da CPU; 

3.3.13. Suporta senhas, configuráveis através do BIOS, do tipo: 

3.3.13.1. Power-On: senha para inicialização do microcomputador; 

3.3.13.2. Setup: senha para acesso e alterações de configurações; 

3.3.13.3. Hard Disk: senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento. 

3.3.14. Com sistema de diagnósticos independente do estado do sistema operacional.  

CÂMERA 

3.3.15. Possui 01 (uma) câmera integrada ao monitor, com resolução de 720p e com microfone 

integrado ao notebook para realizar de videoconferências. 

INTERFACES 

3.3.16. 02 (duas) portas USB tipo A, com pelo menos 1 (uma) versão 3.0 contendo tecnologia “On 

Charging Port”; 

3.3.17. Possui 01 (uma) interface USB Tipo-C, com suporte a dados, vídeo e entrega de energia; 

3.3.18. Possui uma porta HDMI,  

3.3.19. Acompanha um adaptador HDMI para VGA (DB-15); 

ARMAZENAMENTO 

3.3.20. 01 (uma) unidade de SSD de 240 GB interna, M.2 Card; 

3.3.21. Capacidade mínima de leitura dinâmica sequencial de 500 MB/s e capacidade de escrita 

sequencial de 400 MB/s 

TELA 

3.3.22. Tela de LED, com tamanho de 14"; 

3.3.23. Resolução nativa de 1366x768 a 60Hz; 

3.3.24. Com tecnologia ‘Antirreflexo” ou "Anti-Glare"; 

CONTROLADORA DE VÍDEO 

3.3.25. Controladora de vídeo integrada com pelo menos 2GB de alocação dinâmica de memória de 

vídeo e suporte à resolução mínima de 1366x768 a 60Hz;  

3.3.26.A controladora de vídeo suporta, nativamente, a utilização de, pelo menos 02 (duas) telas 

simultaneamente em modo “estendido”; 

CONTROLADORA DE REDE 

3.3.27. Interface de rede integrada padrão Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) com: 

3.3.27.1. Taxa de transmissão 10/100/1000 Mbps; 

3.3.27.2. Com compatibilidade com as tecnologias WoL (Wake on Lan) e PXE; 

3.3.27.3. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe.  

3.3.28. Interface de rede Wireless (sem fio), com Suporte as especificações IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;  

3.3.29. Interface Bluetooth padrão 4.0, ou superior; 

3.3.30. Todas as interfaces citadas devem ser integradas ao notebook ofertado, ou slotadas em padrão 

M.2 Card, não aceito uso de adaptadores para atingir a quantidade de interfaces solicitadas. 

ALIMENTAÇÃO 

3.3.31. Bateria de Lítion Íon ou Polímero de Lítion, capacidade mínima de 40Wh;  

3.3.32. Fonte de alimentação externa, homologada/mesmo fabricante do notebook, com tensão de 

entrada bivolt automático (110/220 VAC), dimensionada para suportar a configuração do notebook 

ofertado. O cabo de força possui, no mínimo, 1,8 (um virgula oito) metros e deve estar de acordo com 

a exigência com a norma do INMETRO NBR 14136. 



 

Página 11 de 14 

 

MOUSE 

3.3.33. O notebook possui TouchPad com tecnologia Multi Touch; 

TECLADO 

3.3.34. O teclado padrão ABNT II, com teclas e botões adicionais e configuráveis/específicos; 

3.3.34.1. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou combinação de tecla 

de funções. 

3.3.35.A impressão sobre as teclas é do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por 

abrasão ou por uso prolongado; 

SEGURANÇA 

3.3.36. O gabinete possui um local para fixação de trava do tipo “Security lock” ou "Kesington lock";  

SISTEMA OPERACIONAL 

3.3.37.Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, na modalidade 

OEM, em português do Brasil (PTBR); 

3.3.38.O software Microsoft Windows é fornecido instalado e pronto para funcionamento; 

3.3.39.O fabricante disponibiliza download gratuito de todos os drivers de dispositivos do equipamento 

ofertado, na versão mais atual para download. 

COMPROVAÇÕES TÉCNICAS 

3.3.40.Apresentar certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue) para Windows 10 (64 Bits) ou 

comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade 

com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado;  

3.3.41.Apresentar certificação ou documento que comprove compatibilidade com a norma IEC 60950 

(adotada pelo Inmetro) ou UL 60950; 

3.3.42.O modelo do equipamento ofertado deverá possuir Certificação EPEAT versão 2018, a ser 

comprovado no site www.epeat.net ou possuir os certificados da ABNT ISO 14020:2002 e ABNT ISO 

14024:2004. 

3.3.43.O modelo do equipamento ofertado possui conformidade com NBR 10152 ou ISO 7779/9296 

(níveis de ruído para conforto acústico em ambientes típicos de escritório) comprovado através de 

relatório de conformidade. 

DIVERSOS 

3.3.44.Peso máximo de 2 Kg com bateria; 

3.3.45.Deverá ser fornecida a documentação técnica original do fabricante ou indicativo em seu site 

de todos os componentes do hardware e softwares, comprovando as características e especificações 

técnicas solicitadas no edital; 

3.3.46. Todos os notebooks a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes 

externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso 

o equipamento não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade 

e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante  

declaração técnica emitida pelo licitante; 

3.3.47.As unidades dos notebooks deverão ser entregues devidamente acondicionadas em 

embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a 

armazenagem;  

MALETA PARA TRANSPORTE 

3.3.48. Acompanha mochila fabricada em couro, nylon ou poliéster específica para transporte do 

equipamento ofertado.  

GARANTIA  

3.3.49. Garantia de 36 (trinta e seis) meses do fabricante para os equipamentos ofertados, inclusive 

a bateria, com reposição de peças, mão de obra e atendimento onsite, conforme descrito no item  

4 –EXIGÊNCIAS MÍNIMAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DA GARANTIA ON-SITE e seus subitens;  
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3.3.50. Toda a garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa (s) pertencente 

(s) à sua rede autorizada, devidamente capacitada (s) para tal função; 

3.3.51. Disponibilizada central telefônica para abertura de chamados técnicos através de ligação 

gratuita para atendimento técnico, bem como possuir site na internet, com a disponibilização de 

drivers, firmwares e todas as atualizações existentes relativas ao equipamento ofertado. 

OBSERVAÇÃO 

3.3.52. O atendimento às especificações deverá ser comprovado na fase de habilitação do pregão, por 

meio da apresentação dos respectivos documentos ou de declaração indicando a página na internet 

para verificação pelo setor técnico responsável.  

3.3.53.A exigência da compatibilidade com as normas IEC 60950 ou UL 60950 garante que os 

equipamentos não oferecem riscos aos usuários durante sua utilização, como choque elétrico, 

interferência eletromagnética, etc.  

3.3.54.A exigência da certificação EPEAT assegura que o equipamento atende às rígidas normas de 

controle de impacto ambiental, como reciclagem, embalagem, retorno, etc.  

3.3.55.A exigência da conformidade com a NBR 10152 ou ISO 7779/9296 garante que o equipamento 

não produza níveis de ruídos prejudiciais à saúde do usuário 

 

 

TABELA IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

PROCESSADOR AMD RYZEN 3 5300U 

MEMÓRIA 8GB DDR4 2666MHZ NO-ECC 

SSD DATEN DS500M 256GB  

ACESSÓRIOS 
-Adaptador HDMI/VGA 
- Mochila 

SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 

 
 

5. DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR DO FABRICANTE 

 

A Daten Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ 04.602.789/0001-01, na qualidade de fabricante 

dos equipamentos, marca Daten, declara expressamente que: 

 

➢ A garantia ofertada é de 60 meses on-site para Workstation e 36 meses para o 

notebook, incluídos os acessórios e componentes, com reposição de peças, mão de 

obra e atendimento, conforme Edital. 

 

➢ A Daten disponibiliza atendimento técnico para abertura de chamados durante o 

período de garantia dos equipamentos ofertados no site 

http://www.daten.com.br/abertura-chamado.php, e-mail: 

atendimento.governo@daten.com.br ou DDG 0800 605 2010. 

 

➢ A relação completa de assistências técnicas autorizadas pode ser conferida no site 

http://www.daten.com.br/assistencia-autorizada.php. 

http://www.daten.com.br/abertura-chamado.php
mailto:atendimento.governo@daten.com.br
http://www.daten.com.br/assistencia-autorizada.php
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➢ Os serviços de atendimento técnico são de responsabilidade da Daten Tecnologia e 

serão prestados atendendo todos os prazos e condições estabelecidos no edital e 

seus anexos.  

 

➢ Atende os Requisitos de Sustentabilidade, adotando práticas de sustentabilidade 

ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução 

Normativa STI nº 01/2010, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento 

e Gestão, conforme a seguir: 

 

o Os bens são constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 

 

o Observa os requisitos ambientais para a certificação do produto junto ao 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

Inmetro ou instituição congênere, como produtos sustentáveis ou de menor 

impacto ambiental em relação aos seus similares; 

 

o Os bens não possuem substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), 

tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio 

(Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs), sendo 

seus equipamentos projetados e fabricados de acordo com a diretiva européia 

2002/95/EC e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de substância 

perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS);  

 

o Possui processo que implementa a sistemática de logística reversa, nos termos 

da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 

o Adota práticas relacionadas ao uso eficiente de energia elétrica; 

 

➢ Adota posturas, comportamentos e ações que promovem o bem-estar de seus 

públicos interno e externo, de forma a atestar sua boa prática empresarial 

 

➢ Os equipamentos de marca DATEN são compatíveis com os sistemas operacionais 

Windows 10 e 11 e distribuições Linux, versões Red Hat, Ubuntu, Debian, Daten, 

entre outras (consulte o setor técnico do fabricante). 

 

➢ Os equipamentos ofertados, bem como os dispositivos que o compõem, são novos, 

de primeiro uso e estão em fase normal de fabricação. 
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➢ Os equipamentos da marca Daten, foram projetados e fabricados de acordo com a 

diretiva européia 2002/95/EC e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de 

substância perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS) bem como 

com os valores máximos de concentração estabelecidos pelo Comitê de Adaptação 

Técnica Européia (TAC), conforme mostrado a seguir: 

 

Substância Concentração Máxima Proposta Concentração Atual 

Chumbo (Pb) 0,1% < 0,1% 

Mercúrio (Hg)  0,1% < 0,1% 

Cádmio (Cd)  0,01% < 0,01% 

Cromo hexavalente (Cr(VI))  0,1% < 0,1% 

Bifenilos polibromados (PBBs) 0,1% < 0,1% 

Éteres difenil-polibromados (PBDEs)  0,1% < 0,1% 
 

 
 
Ilhéus-BA, 14 de janeiro de 2022 

 

 
 
 
 
Alandy Barreto Conceição 
RG nº 09814005-15 - SSP-BA 
CPF nº 027.717.635-24 
Supervisor Comercial Governo 
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