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Brasília–DF, 22 de setembro de 2017. 

 

 

 

CARTA CONVITE Nº 020/2017 

 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC, por 

meio de sua Comissão de Licitação, convida proponentes elegíveis a 

apresentarem propostas para o fornecimento de equipamentos eletrônicos, 

descritos no quadro abaixo, para utilização no Projeto “Eficiência hídrica em 

unidade de saúde: Diagnóstico e soluções”. 

 

1. Os equipamentos a serem fornecidos deverão ter as seguintes especificações: 

 
 

Nº DO 
LOTE 

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QTDE 

01 

Notebook 
 

Placa Mãe e Processador 
- Processador x 64 com no mínimo 02 núcleos, com 
frequência mínima de 2,7 Ghz; 
- Processamento de no mínimo 2.70GHz com cache 
de no mínimo 4MB (com dissipador e cooler 
adequados) 
- 08 GB de Memória DDR4 – frequência mínima 2133 

MHz; 
Conectores: 

- No mínimo 03 USB, sendo no mínimo um padrão USB 
3.0 

- 01 RJ-45 
- 01 Microfone (entrada) e 01 Fone de ouvido 
(saída), podendo ser entrada única para fone de 
ouvido e microfone 
- Uma Porta HDMI 
- Uma entrada de cartão SD 
- Bateria de “Lithium-Ion” com no mínimo de 03 
células e energia de 42 Wh 
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 
- 01 (uma) Unidade de Disco rígido (Hard Disk) SATA 
de no mínimo 1TB de 7.200 RPM 

ADAPTADOR / DISPLAY DE VÍDEO 
- Capacidade de no mínimo 4GB de memória DDR3, 

GDDR5 para vídeo; 
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- Suporte para barramento PCI Express 3.0 

- Um Display LED Full HD entre 14 e 17 polegadas 

Widescreen 

 

ÁUDIO 
- Áudio Digital Integrado, com conectores para fone de 

ouvido e microfone; 
- Deverá possuir alto falante e microfone embutidos 
COMUNICAÇÃO 
- Adaptador de rede 100/1000Mb/s, padrão 

Ethernet; Suporte em software (driver) para TCP/IP, 
MS Windows 10 ou superior; 

- Mínimo de 01 (um) conector RJ45 
- Bluetooth 4.0 

- Wireless padrão 802.11 ac 

 

TECLADO E MOUSE 
- Teclado padrão ABNT-2 
- Touch pad multitoque ativado por gestos com 

rolagem integrada 
ESPECIFICAÇÕES E ASSESSÓRIOS 

- Peso máximo: 2,0 Kg. 

- Deverá estar com todos os cabos de alimentação; 
SISTEMA OPERACIONAL 
- O equipamento deverá ser entregue com o sistema 

operacional, MS-Windows 10x64, pré-instalado em 
português do Brasil ou versão superior. 

- O sistema operacional deve vir acompanhado de 
licença de uso 
- Deverão ser fornecidos os manuais de instalação e 
configuração, originais para o conjunto de 
Notebooks deste item, para futuras reinstalações. 
- Deverão ser fornecido recurso de recovery, 
contendo a imagem do HD dos Notebook para 
futuras restaurações. 

CERTIFICAÇÕES E DECLARAÇÕES 

- O equipamento proposto deverá constar na Lista de 

compatibilidade Microsoft 
SUPORTE 
- Todos os drives para o Sistema operacional 
suportado deverá estar disponível para download no 
website do fabricante do equipamento. 
- O fabricante do equipamento deverá possuir um 
Sistema de atendimento de suporte técnico via 
telefone 0800. 
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 - 7ª Geração do Processador Intel® Core™ I7-7560U 

(2.4 GHz expansível até 3.8 GHz, 4MB de Cache) 

Sistema operacional  

- Windows 10 Home Single Language, 64 bit – em 

Português (Brasil) 

Memória RAM2  

- Memória de 16GB, LPDDR3, 1866 Mhz 

Disco Rígido (HD)3  
- Unidade de estado sólido SSD PCIE de 512GB 
Placa de vídeo4  
- Intel® Iris™ Plus Graphics 640 

- Tela5 - Tela Quad HD+ de 13.3 polegadas (3200x1800) 

com borda infinita e tecnologia Touchscreen 

Teclado 

 - Teclado retro iluminado - em Inglês 

CONECTIVIDADE 

 - Killer Wireless 1535 WiFi 802.11ac + Bluetooth 4.1 (2x2) 

Bateria  

- Bateria de 4 células (60 WHr) 

Complete Care 

 - 2 anos de Complete Care 

Microsoft Office 

 - Avaliação do Microsoft® Office 2016 - Válido por 30 

dias 

Acessórios 

 -  Capa Dell Premier (P) para Latitude 7370 

Portas 

 - 2 USB 3.0 - 1 com PowerShare; 1 leitor de cartão SD 

(SD, SDHC, SDXC); 1 tomada de headset 1 slot de 

segurança Noble; 1 Thunderbolt™ 3 (duas faixas de PCI 

Express de 3ª geração) com suporte para: entrada de 

energia/carregamento, PowerShare, Thunderbolt 3 (40 

Gbit/s bidirecional), USB 3.1 de 2ª geração (10 Gbit/s), 

VGA, HDMI, Ethernet e USB-A por meio de adaptador 

da Dell (vendido separadamente) 

http://www.finatec.org.br/
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Slots 

 - SDRAM LPDDR3 Dual Channel (integrado) 

Chassi 

 – Câmera: Webcam widescreen de alta definição (720p) 

com microfones digitais de matriz dupla; Opções de 

cor: Prata; Materiais do chassi externo: Alumínio 

usinado CNC nas cores prata, Corning® Gorilla® Glass 

NBT™ de ponta a ponta em touchscreens E Apoio para 

mãos de composto de fibra de carbono com tinta de 

toque suave 

Teclado 
 - Teclado chiclete com iluminação traseira de tamanho 

normal; portátil de 1,3 mm 

 Mouse  

- Touch pad de precisão, botão perfeitamente integrado 

ao vidro 

Dimensões: Altura: 0,9 a 1,5 cm (0,33 a 0,6") x Largura: 

30,4 cm (11,98") x Profundidade: 20 cm (7,88") 

- Peso inicial: a partir de 1,2 kg (2,7 lb)7 sem touchscreen, 
1,29 kg (2,9 lb)7 com touchscreen 

Regulamentação e Suporte Técnico 
 - E-Star 6.1 e EPEAT Silver 

-  
 
 
 

2. A proponente deverá apresentar sua proposta de preço de acordo com as 

especificações mínimas exigidas neste Convite, grafada em R$ (reais) e em 

língua portuguesa, datilografada ou impressa por qualquer meio eletrônico em 

01 (uma) via, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

devendo ser datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, por 

seu representante legal, e encaminhada no e-mail: licitacao@finatec.org.br, 

contendo o que segue: 

a) Nome, endereço completo, telefone, fax, conta bancária da empresa, bem 

como seu endereço eletrônico (e-mail), se houver, para fins de eventuais 

contatos; 

b) Prazo de validade da proposta,  que deverá ser no mínimo de 60 

(sessenta) dias contados da data da emissão. Caso não conste o prazo na 

proposta, esta será considerada válida pelo referido período; 

http://www.finatec.org.br/
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c) Valor total a ser cobrado por cada item, incluindo todos os tributos, 

impostos, taxas e outras despesas diretas e indiretas, incidentes sobre o 

objeto deste Convite, de forma que nada mais poderá ser cobrado da 

Contratante;  

d) As propostas deverão vir acompanhadas da documentação relativa à 

regularidade fiscal (Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ). 

 

3. No julgamento das propostas serão considerados os seguintes critérios: 

a) Verificação ao atendimento de todos os itens constantes neste Convite;  

b) Menor preço para pagamento dos produtos a serem adquiridos; 

c) Em caso de empate, será dada preferência à empresa que apresentar o 

menor prazo para a entrega; 

d) Permanecendo empate, haverá sorteio a ser realizado em data a ser 

fixada. 

 

4. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar da emissão da Autorização de Fornecimento - AF, no Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, Edifício Finatec, Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 

70910-900. 

 

5. A entrega dos equipamentos deverá estar acompanhada da (s) respectiva (s) 

Nota (s) Fiscal (is). 

 

6. A entrega de equipamentos fora das especificações indicadas no Quadro do 

Item 1 implicará na recusa de recebimento por parte da Finatec. A Licitante 

vencedora terá 10 (dez) dias para substituição do equipamento em 

conformidade com as especificações exigidas. 

 

7. As Licitantes com sede fora do Distrito Federal deverão apresentar, 

obrigatoriamente, declaração de que, no valor dos produtos objeto da 

licitação está incluso o valor do ICMS devido na operação, calculado 

integralmente, estando ciente de que a diferença de alíquota 

interestadual (se for o caso) será abatida do preço global, por ocasião do 

pagamento, conforme constante no ANEXO II.  

8. O Edital foi divulgado via internet nos sítios www.finatec.org.br e 

www.licitnet.com.br, e afixado aviso de publicação do edital no mural da 

Finatec. 

 

9. Quaisquer esclarecimentos sobre este Convite deverão ser encaminhados para: 

 

http://www.finatec.org.br/
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Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC  

Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro 

Edifício FINATEC, Setor SS-4, Asa Norte, Brasília – DF 

CEP: 70910-900 

Telefone: (61) 3348-0432 

e-mail: licitacao@finatec.org.br 

 

 

 

 

Marcos Rogério de Oliveira Lopes 

Comprador da Comissão 
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ANEXO I 

CARTA CONVITE Nº 020/2017 - FINATEC 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 

 
 

A 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC  

 Prezados Senhores, 

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações 

detalhadas no Edital e seus anexos, em especial no Anexo I - Termo de 

Referência para fornecimento de equipamentos de informática (Lote XX), 

para atender a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos 

- Finatec. 

 

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, fornecer equipamentos, 

na forma prevista nesta Carta Convite e seus anexos, pelo preço de R$ 

 (valor por 

extenso), unitário e global. 

 

 

 

DADOS DA PROPOSTA: 

Deverá constar na proposta planilha contendo os seguintes dados: 

  Nº do Lote Descrição    Qtde Preço Unt.    Marca   Modelo Part Numbeer 
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DADOS DO LICITANTE: 

Razão Social: 

Endereço completo: 

 

 

 

Telefone:                              Fax:                                e-mail: 

Validade da Proposta (não inferior a 60 (sessenta) dias corridos): 

Condições de Pagamento (não inferior a 10 (dez) dias úteis): 

Dados bancários 

Banco:________, Agência__________, Conta Corrente nº___________________ 

 

DADOS DA EMPRESA AUTORIZADA A PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

Razão Social: 

Endereço completo: 

Telefone:                              Fax:                                e-mail: 

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Carta 

Convite e Anexos. 

 

(Cidade – UF), (dia) de (mês) 
de (ano). 

 

 
 

 

Assinatura/Carimbo do 

Representante Legal da 

Empresa 

(Papel Timbrado da 

Empresa)  
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ANEXO II 

CARTA CONVITE Nº 020/2017 – FINATEC 

DECLARAÇÃO DAS LICITANTES COM SEDE FORA DO DISTRITO FEDERAL  

 

À  

FINATEC 

Ref: CARTA CONVITE Nº 020/2017 – FINATEC 

Declaramos que no valor dos produtos, objeto da Carta Convite, está incluso o 

valor do ICMS devido na operação, calculado integralmente.  

Assim, estamos cientes de que a diferença de alíquota interestadual (se for o 

caso) será abatida do preço global, por ocasião do pagamento.  

 

 

 

 

 

(Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

Assinatura/Carimbo do 

 Representante Legal da Empresa 

(Papel Timbrado da Empresa) 
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