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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Processo: 57/500.162/2020

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Decreto n' 15.477/2020, Art. 8', 1

1.1 A Equipe de Planejamento da Contratação, elaborou o Estudo Técnico Preliminar com o objetivo
de pesquisar uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) para que
proporcione o atendimento das competências designadas a AGEHAB/MS, para análise da sua
viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de
Referência, de forma que melhor atenda às necessidades da AGEHAB/MS, em conformidade
com o disposto no art. 8' do Decreto Estadual n. 15.477 de 20 dejulho de 2020.

1.2 A contratação será via Licitação na modalidade Pregão Eletrõnico, conforme a Leí Federal ng
8.666/93, Lei Federal n9 l0.520/2002 e Decreto Estadual 15.327/2019.

CONTRATAÇÃOJUSTIFICATIVA2 DA NECESSIDADE DE 0Decreto n

15.477/2020, Anexo l, Item 1.1

2.1 Justificamos o referido estudo de forma a atender determinação do Governo Estadual feita por
meio do ofício circular de número 294 de 05 de agosto de 2020 e o Decreto Estadual n' 15.477
de 20 dejulho de 2020 artigo 3' Item l.

2.1.1 Ante a grande defasagem dos equipamentos de micro informática disponíveis atualmente
nesta AGEHAB para uso no desempenho das atividades laborais dos colaboradores deste

órgão, que por vezes apresentam problemas técnicos que incluem travamentos, lentidão
ou mesmo incapacidade de executar ferramentas uteis à atívidade fim deste órgão, uma
vez que aplicativos de elaboração de projetos, edição de imagens e outros utilizados por

este órgão necessitam de grande capacidade de processamento, transferência e
armazenamento de dados;

2.1.2 Considerando ainda que a AGEHAB/MS tem em seu quadro 114 servidores, dispondo hoje
74 microcomputadores que estão cadastrados como património da AGEHAB e 50

microcomputadores que fazem parte do contrato de aluguel com a empresa
DIGIX(contrato 008/2018). $2.1.3 Dos 74 microcomputadores da AGEHAB, 22 foram adquiridos em 2014, 23 em 201'{, à
entre 2003 e 2004 e os 26 restante foram recebidos da antiga CDHU quando cP }rii;bgo
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da AGEHAB/MS em 2003, portanto há 17 anos, estando esses com tecnologia
completamente defasadas

2.1.4 Sendo assim se considerarmos que a depreciação contábil(que procura mensurar o custo

ou a perda decorrente do desgaste ou da obsolescência de ativos imobilizados - veículos,
máquinas, móveis, imóveis e instalações), de 20% ao ano, informado pelo Sistema de

Património do Estado, estes bens já estão em comparação com a média de 7 anos,
totalmente depreciados. Isto posto afirmamos que ao longo do tempo, os equipamentos
começam a ter um desgaste natural ou pelo uso na produção.

2.1.5 Além da situação acima relatada, em razão da atual situação de emergência decretada
pelo Decreto Estadual n' 15.396 de março de 2020 que dispõe sobre a situação de

emergência em razão da pandemia -- COVID-19, se faz necessária a aquisição de
microcomputadores, tipo Notebooks e acessórios, que permitam mais flexibilidade de

adequação dos trabalhos a serem realizados tanto na própria AGEHAB quanto em
ambiente home work.

2.2 Considerando a defasagem tecnológica da maioria dos microcomputadores pertencente a
AGEHAB/MS, faz-se necessária a disponibilização de novos equipamentos com tecnologia atual,
dando assim ferramentas mais modernas para que os servidores da AGEHAB/MS tenham
melhores condições de executarem suas atividades diárias, entregando resultados melhores e
com mais agilidade aos contribuintes e comunidade Sul Mato-grossense em geral.

2.3 Os notebooks serão para o uso das seguintes área:
2.3.1 Diretora Presidente da AGEHAB -- DPR(01)
2.3.2 Coordenadoria Especial de Planejamento -- CEPLAN(01)
2.3.3 Gerência de Gestão de Empreendimentos-GGE(01)
2.3.4 Coordenadoria Técnica -COTEC(OI)
2.3.5 Gerência de Administração e Finanças --GAF(01)
2.3.6 Procuradoria Jurídica -- PJUR-(OI)
2.3.7 Gerência de Planejamento Urbano -- GPU --(01)

2.3.8 Gerência de Fiscalização e Obras --GFOS-(01)
2.3.9 Gerência de Habitação- GH(OI)
2.3.10 Equipes de Viagens para cobrança(02)

";':.;,;./..#+«&F$
111, serão/usado\. em""-"'''-
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2.4 Os microcomputadores Desktop tipo 11, serão utilizados nas gerências de

de Fiscalização de Obras, os demais microcomputadores Desktop tipo
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substituição dos que fazem parte do contrato n' 008/2018 assinado com a DigithoBrasil Soluções
em Software Ltda, e em substituição de alguns que são da AGEHAB e que estão defasados
tecnologicamente

2.5 0s Projetores serão utilizados por toda a AGEHAB, em reuniões e apresentações, conforme
necessidade das equipes técnicas que compõem esta agencia.

2.6 Esses equipamentos de informática são amplamente utilizados para operacionalizar as

atividades administrativas desta AGEHAB/MS, haja vista que existe um número expressivo de
sistemas informatizados.

2.7 Ainda com vistas a atender as necessidades deste órgão, e observando que a AGEHAB/MS não

possui em seu rol de colaboradores profissionais técnicos de tecnologia da informação, há a
necessidade de que sejam disponibilizados profissionais para atendimento técnico com vistas

ao fornecimento de garantia, manutenção e suporte técnico aos equipamentos, e ainda a
fornecimento de atendimento técnico especializado para orientação no uso das ferramentas de
hardware e software, configuração e parametrização dos equipamentos.

CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO COMO SOLUÇÃO DE TIC
Decreto n. 15.477/2020, Art. 5', Parágrafo Único

3.1 0 Decreto Estadual n. 15.477 de 20 de julho de 2020, em seu Art. 2', XI, assim considera: "XI

Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação(STICj: conjunto de bens e/ou de serviços
que apoiam processos de negócio, mediante a conjugação de recursos, processo e técnicas
utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso de informações

3.2 Em virtude disto, o entendimento acerca da conceituação apresentada se baseia na utilização
de bens (hardware), sistemas de informação (software) e/ou serviços de TIC, tendo como
finalidade o processamento de dados e informações digitais para o alcance dos resultados
pretendidos pela contratação

3.3 Considerando que a solução em estudo engloba elementos com as características descritas

acima, de modo a atender à necessidade que a desencadeou, pode-se afirmar que esta
contratação compreende uma solução de tecnologia, e assim sendo deverá seguir as diretrizes
estabelecidas no Decreto Estadual supracitado.

REQUISiTos DA CONTRATAÇÃO Decreto n. 15.477/2020, Art. 8', 11

4.1 REQUISITOS DE NEGOCIO (Decreto n. 15.477/2020, Anexo l, Item 2.2.1)

L .\'LX

3



Processo 57/500.162/2020
Data:12/02/2021 / fl# nR

Rubrica:
Ubiratan R,Chaves4MÁt 4/76026022

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul

4.1.1 Disponibilização de equipamentos bastantes para atender as necessidades desta

AGEHAB, bem como o fornecimento de garantia, manutenção e suporte técnico
aos equipamentos, e ainda o fornecimento de atendimento técnico especializado

para orientação no uso das ferramentas de hardware e software, configuração e
parametrização dos equipamentos.

REQUISITOS LEGAIS(Decreto n. 15.477/2020, Anexo l, Item 2.2.2

5.1 Lei Federal n'. 8.666/93 e suas alterações posteriores

5.2 Lei Federal nP l0.520/2002

5.3 Decreto Estadual n. 15.477/2020

REQUISITOS DE ARQUITETURA TECNOLOGICA (Decreto n. 15.477/20206

Anexo l, Item 2.2.3

ITEM OBJETO DESC]UÇAO

6.1 Especificações conforme tabela abaixo

!

Processador padrão X86 com núcleo quádruplo de no
mínimo de 1.60 GHz de frequência de base, memória
cacho de no mínimo 6MB;

Memória RAM instalada de
frequência 2666MHz;

16GB DDR4, com

Possuir controladora de vídeo integrada com memória
de vídeo compartilhada;

Disco Solido de no mínimo SSD 240 GB PCle NVMe
Tela com tecnologia led de alta definição de mínimo
1 4" e resolução no mínimo 1366x768;ITEM l

Notebook
TIPO l

5 Unidades

Possuir dispositivo de apontamento tipo Touchpad com
toc múltiplos.

Possuir bateria Integrada de no mínimo 40Wh

Possuir fonte de alimentação bivolt com detecção
automática;

Leitor de cartão interno SD Card

Webcam integrada.
\

\
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Possuir interface de rede padrão ethernet 100/1000

Possuir interface de rede padrão wireless

Possuir Bluetooth 4.0 ou superior;

Possuir l (uma) porta HDMl;

Possuir placa cle som estéreo, microfone e caixas
acústicas embutidas;

Possuir l (uma) saída para cone de ouvido

Possuir no mínimo 4 (Quatro) portas USB, sendo no
mínimo 2 (duas) porta com suporte ao padrão 3.1 1
(uma) porta com suporte ao padrão USB 3.2 Gen l
Type-C e 01 (Uma) porta com suporte ao padrão 2.0

Teclado padrão;

Acompanha maleta de transporte

Acompanhar Kit Teclado, Mouse sem fio

Sistema operacional Windows 10 Profissional 64 bits
ou superior em idioma português com licença de uso. A
chave do produto deve estar gravada na BIOS;

Licenciamento
equipamento;

Microsoft 365 app para cada

Possuir 01 Monitor auxiliar led com formato da

imagem 16:9 no mínimo 21 polegadas; Resolução
1920x1080; possuir no mínimo l porta D-SUB (VGA)
l porta HDMI e l saída DisplayPort; com no mínimo
04 portas USB integrado;

Deverá ser entregue acompanhado de todos os cabos
necessários ao funcionamento do equipamento,
inclusive manual do usuário;

Notebook Avançado e Periféricos

ITEM ll
Notebook
TIPO ll

Processador padrão X86 com núcleo quádruplo de no
mínimo de 1.80 GHz de frequência de base, memória
cacho de no mhimo 8MB; 6 Unidades

Memória RAM instalada de 16GB DDR4. com
frequência 2666MHz; àR

5
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Possuir controladora dedicada de no mínimo 2GB
GDDR5;

Disco Solido de no mínimo SSD 240 GB PCle NVMe;

Tela com tecnologia LED de alta definição de mínimo
1 4" e resolução no mínimo 1 920x 1 080;

Possuir dispositivo de apontamento tipo Touchpad com
toc múltiplos.

Possuir bateria Integrada de no mínimo 45Wh

Possuir fonte de alimentação bivolt com detecção
automática;

Webcam integrada

Possuir interface de rede padrão ethernet 100/1000;

Possuir interface de rede padrão wireless

Possuir Bluetooth 4.0 ou superior;
Possuir l (uma) porta HDMl;

Possuir placa de som estéreo, microfone e caixas
acústicas embutidas;

Possuir l (uma) saída para fome de ouvido

Possuir no mínimo 4 (Quatro) portas USB, sendo no
mínimo 2 (duas) porta com suporte ao padrão 3.1 1

(uma) porta com suporte ao padrão USB 3.1 Gen l
Type-C e 01 (uma) porta com suporte ao padrão
2.0

Teclado padrão;

Acompanha maleta de transporte

Acompanhar Kit Teclado , Mouse sem fio e Headset
USB com microfone e controle de volume;

Possuir 01 Monitor auxiliar led com formato da
imagem 16;9 no mínimo 21 polegadas; Resolução
1920x1080; possuir no mínimo l porta D-SUB (VGA),
l porta HDMI e l saída DisplayPort; com no mínimo
04 portas USB integrado;

Sistema operacional Windows 10 Profissional 64 bits
ou superior em idioma português com licença de uso. A
chave do produto deve estar gravada na BIOS;

H
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Licenciamento Microsoft 365 app para cada
equipamento;

Deverá ser entregue acompanhado de todos os cabos
necessários ao funcionamento do equipamento,
inclusive manual do usuário;

Processador padrão X86 com 8 núcleos de no mínimo
de 2.90 GHz de frequência de base, memória cache de
no mínimo 16MB e TDP máximo de 65W;

Placa mãe: com chípset do mesmo fabricante do
processador; desenvolvida pelo mesmo fabricante do
equipamento;

Barramento de memória 2666MHz com suporte a no
mínimo 128 GB de memória RAM;

Memória RAM instalada de 16GB DDR4, com
frequência 2666MHz;

Interface de rede: integrada IO/100/1000Mbps

Placa de rede wireless dual-band e Bluetooth 4.2;
controladora de áudio on-board de alta definição; USB
mínimo 02 portas USB padrão 2.0 e no mínimo 02
portas USB padrão 3.1, todas localizadas no painel
traseiro; 02 slots M.2; Controladora de vídeo Off-
board de no mínimo 2GB GDDR5 com saída
DisplayPort ;

ITEM 111
Desktop
TIPO l

12 Unidades

Disco: OI(um) disco SSD de no mínima 240GB padrão
Serial ATA-lll ou M.2 ou superior;

Teclado Padrão ABNT2;

Mouse óptico com dispositivo de rolagem (scro11)

Gabinete formato Small Form Factor. com no mínimo
2 portas USB frontais 2.0 e portas USB frontais 3.1 ou
superior l conector de áudio universal, alto-falante
interno; Itens de segurança chip de segurança e
criptografia de acesso padrão TPM 2.0 ou superior;
abertura para trava de segurança tipo Kensington;

Sensor de intrusão; Fonte de Alimentação Mínima
180W com tensão de entrada bivolt automática (100
240V);

Acessórios todos os componentes com seus
respectivos cabos, drives e documentação técnica; Ã

7\3
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monitor deverão ser do mesmo fabricante do
microcomputador;

Sistema Operacional: Windows 10 Professional 64 bits
ou superior em idioma português com licença de uso. A
chave do produto deve estar gravada na BIOS;

Licenciamento Microsoft 365 app para cada
equipamento;

Certificações no mínimo, Energystar e EPEAT. Monitor
led com formato da imagem 16:9 no mínimo 2]
polegadas; Resolução 1920x1080; possuir no mínimo l
porta D-SUB (VGA), l porta HDMI e l saída DisplayPort;
com na mínimo 04 portas USB integrado;

Webcam USB Full HD 1080p, leitor e gravador de smart
card USB.

No-Break de 600VA; Características de Entrada Deve
permitir tensões de entrada em 115V. 127V e 220V
com modo de seleção automática; deve suportar
frequência nominal de entrada de 60Hz com variação
de ü 4%; fator de potência 0,5; deve possuir cabo com
conector padrão NBR 14136; no mínimo 04 tomadas
nbr 14136 Deve possuir proteções para subtensão e
sobretensão. Deve possuir filtro de linha Interno; deve
possuir tipo de forma de onda senoidal por
aproximação.  

ITEM IV Desktop
TIPO ll

Processador padrão X86 com núcleo sextuplo de na
mínimo de 1.8 GHz de frequência de base, memória
cache de no mínimo 9MB e TDP máximo de 35W;

Placa mãe: com chipset do mesmo fabricante do
processador; desenvolvida pelo mesmo fabricante
do equipamento;

Barramento de memória 2400/2666MHz com
suporte a no mínimo 32GB de memória RAM:

Memória RAM instalada de 8GB DDR4. com
frequência 2666MHz; Interface de rede: integrada
lO/ 100/1000Mbps ;

Placa de rede wireless dual-band e Bluetooth 4.2;
controladora de áudio on-board de alta definição;
USB mínimo 02 portas USB padrão 2.0 e no  



Processo 57/500.16
Data:12/02/2021

Rubrica
Ubiratan R.Chaves- 4Põ02õoz2

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul

mínimo 02 portas USB padrão 3.1, todas
localizadas no painel traseiro; 02 slots M.2

Controladora de vídeo on-board; Disco: 01(um)
disco SSD de no mínimo 240GB padrão Serial ATA
111 ou M.2 ou superior;

Teclado Padrão ABNT2; Mouse óptico com
dispositivo de rolagem(scro11);

Gabinete formato MFF(micro form factor),
compacto, com no mínimo l baia de 2.5" interna
e com no mínimo 2 portas USB frontais 3.1 e l
conector de áudio universal, alto-falante interno
Saída de vídeo porta HDMI, l porta DisplayPort;
Itens de segurança: chip de segurança e
criptografia de acesso padrão TPM 2.0 ou
superior; abertura para trava de segurança tipo
Kensington;

Sensor de intrusão; Fonte de Alimentação:
Mínimo 65W com tensão de entrada bívolt

automática(100-240V); Suporte para fixação do
equipamento na parte traseira e monitor na parte
frontal com ajuste de altura, rotação no modo
Paisagem para retrato, 90' no sentido horário, 90'
no sentido anta-horário, alça telescopia e
compatíveis com padrão VESA de 100x100 mm.
Acessórios todos os componentes com seus
respectivos cabos, drives e documentação técnica;
Todos os componentes teclados, mouse suporte e
monitor deverão ser do mesmo fabricante do
microcomputador;

Sistema Operacional: Windows 10 Professional 64
bits ou superior em idioma português com licença
de uso. A chave do produto deve estar gravada na
BIOS;

Licenciamento Microsoft 365 app para cada
equipamento;

Certificações no mínimo, Energystar e EPEAT

Monitor led com formato da imagem 16:9 no
mínimo 21 polegadas; Resolução 1920xl080;
possuir no mínimo l porta D-SUB (VGA), l porta
HDMI e l sa ída DisplayPort; com no mínimo 04 À

9H
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portas USB integrado; Webcam USB Full HD 1080p
leitor e gravador de smart card USB

No-Break de 600VA; Características de Entrada
Deve permitir tensões de entrada em 115V, 127V e
220V com modo de seleção automática; deve
suportar frequência nominal de entrada de 60Hz
com variação de t 4%; fator de potência 0,5;
deve possuir cabo com conector padrão NBR 14136
no mínimo 04 tomadas NBR 14136 Deve possuir
proteções para subtensão e sobretensão. Deve
possuir filtro de linha interno; deve possuir tipo
de forma de onda senoidal por aproximação.

no mínimo 3500 ANSI Lumens

Tecnologia 3LCD Ou DLP -- resolução nativa mínima de
1024 x 768(XGA) -- lâmpada com vida útil de no mínimo
6.000 horas em modo normal e no mínimo 12.000 horas
e modo económico; compatível no mínimo com

formato de tela 4.3; faixa de distâncias para projeção
entre l e 10 metros; tamanho mínimo da imagem ou
projeção de 30 polegadas a 300 polegadas; possuir
entrada de vídeojRCA), 2 VGA d e15 pinos,l hdmi,l rede
lan rj45 e áudia, possuir alto falante embutido de no
mínimo 10 W; possuir relação de contraste de no
mínimo 15000:1;, possuir conexão USB; possuir
controle remoto sem flo; Vídeo componente SDTV
(480i/480p) SDW (576i/576P) HDTV (720p) HDTV
j1080i/1080pl); conexão à rede elétríca de 100 a 220 V
com ajuste automática;

em

Projetor multimídia

padrões VGA, SVGA, XGA ; deve possuir proieção

Projetor 2 Unidades

Maleta de transporte;

Apresentador sem fio
conexão por USB

com Laser Pointer Vermelho

REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTAÇÃO(Decreto n. 15.477/2020,
Anexo l, Item 2.2.4

7.1 As despesas de custeio com deslocamento dos equipamentos ao local de instalação,'bem como
todas as despesas de transporte, diárias, seguro ou quaisquer outros custos envolÚdos ficam a
cargo exclusivo da Contratada;

\
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7.2 0s serviços deverão ser prestados e os equipamentos entregues e instalados sem nenhum custo
adicional no seguinte endereço: Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, 108, Bairro Tiradentes
Campo Grande/MS, CEP 79.041-118;

7.3 0s técnicos de atendimento in loco alocados na AGEHAB, serão responsáveis pelo atendimento
exclusivo a esta AGEHAB de segunda a sexta-feira entre às 07:30h às 11:30h e 13:30h e 17:30h.

REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO (Decreto n. 15.477/2020, Anexo l, Item
2.2.5

8.1 O prazo para entrega das máquinas e equipamentos de microinformática e instalação, deverá
ser em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho, assinatura do
contrato ou instrumento equivalente. O início da prestação do serviço deverá ocorrer em até

três dias úteis a partir da entrega e instalação das máquinas. A data inicial para efeito de
contagem do pagamento mensal da locação será o início da prestação do serviço.

8.2 Dentro desse mesmo prazo, também, deverão estar em operação a implementação das
seguintes soluções:

8.2.1

8.2.2

Customização das configurações dos equipamentos

Identificação dos equipamentos;

8.2.3 Disponibilização dos técnicos de atendimento in loco

8.3 As máquinas e equipamentos deverão ser entregues na embalagem original, em perfeito estado,
sem sinais de violação, sem indícios de umidade, sem inadequação de conteúdo a fim de garantir
sua integridade. Devendo estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

8.4 As máquinas e equipamentos ofertados deverão ser entregues de forma a não serem
danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

8.5 A contratada deverá providenciar a substituição das máquinas e equipamentos se estiverem em

desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação formal da contratante,:sendo o

ânus de todas as despesas da contratada, inclusive da retirada do objeto não aceito./H - \-~
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8.6 Todas as despesas relativas à entrega e transporte das máquinas e equipamentos ofertados,
bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes da presente licitação,
correrão por conta exclusiva da contratada.

REQUISITOS TEMPORAIS(Decreto n. 15.477/2020, Anexo l, Item 2.2.6

9.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

9. 1. 1 A empresa contratada deverá executar a manutenção preventiva e corretiva
necessária nos equipamentos lacados, a fim de mantê-los em perfeitas condições de

uso e funcionamento ininterruptos, o que deverá abranger cobertura total, inclusive
substituição de peças e/ou componentes por desgaste natural;

9.1.2 As manutenções preventivas dos equipamentos deverão ser de periodicidade
semestral, cujo cronograma de execução deverá ser apresentado pela CONTRATADA
à CONTRATANTE, no prazo máximo de 15(quinze) dias após a assinatura do contrato,
para análise e aprovação, é compreendida pela execução dos serviços conforme
definido a seguir;

9.1.3 Os serviços de manutenção preventiva serão realizados periodicamente, por meio de
vistoria nos equipamentos instalados. Compreende-se como Manutenção Preventiva
a execução, no mínimo, dos seguintes serviços:

9.1.3.1 Limpeza geral do equipamento;

9.1.3.2 Verificação quanto a superaquecimento ou exalação de mau cheiro;

9.1.3.3

9.1.3.4

Verificação das indicações dos leds e/ou painel

Teste de sinalização de falhas;

9.1.3.5 Inspeção e limpeza dos ventiladores;

9.1.3.6

9.1.3.7

Inspeção e limpeza do teclado e mouse

Checagem do inversor no modo manutenção

9.1.3.8 Verificação da tensão de saída

9.1.3.9 Simulação da falta de energia da rede principal por 3 minutos
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TABELA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

9.1.4 As manutenções preventivas deverão ser previamente agendadas e sempre
prestadas em horário normal compreendido entre 07:30 e 17:30 horas e de comum
acordo com o gestor designado pela CONTRATANTE

9.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS

9.2.1 O Fornecimento de peças será de responsabilidade da CONTRATADA, sem ónus a
contratante

9.2.2 A CONTRATADA deverá providenciar o correto descarte e o gerenciamento
ambientalmente adequado de resíduos, no que tange à coleta, reutilização,

reciclagem, tratamento ou disposição final, em atendimento à legislação aplicável,
notadamente no que se refere a pilhas e baterias usadas, conforme resolução
CONAMA N9 257, de 30 de junho de 1999.

9.3 DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

9.3.1 A manutenção incluirá manutenção técnica, mecânica e operacional dos
equipamentos constantes em todos os ITENS, por mão-de-obra qualificada para o
atendimento a tais serviços, de modo a mantê-las em permanente, plena e eficaz

capacidade produtiva e sem qualquer ânus, encargos ou responsabilidades para a
CONTRATANTE, devendo os respectivos serviços serem executados por sua conta e
responsabilidade exclusiva, no local e durante horário de expediente normal das
unidades em que se encontrem instalados os equipamentos e previamente .\\
agendado com a CONTRATANTE. ,,---* \

\

N'N
9.3.2

Nos casos de manutenção corretiva, a empresa contratada será responsável,p&r
dirigir ao endereço onde o equipamento se encontra para efetuar o serviçal..

ITEM EQUIPAMENTO
PERIODICIDADE

MÁXIMA

ITEM l Notebook TIPO l 6 meses
6 mesesITEM ll Notebook TIPO ll

ITEM ll l Desktop TIPO l 6 meses
ITEM IV Desktop TIPO ll 6 meses
ITEM V Projeto r 6 meses
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9.3.3

9.3.4

Fornecer, para emprego na assistência técnica e manutenção dos equipamentos,
somente material de primeira mão, de qualidade e original, executando todos os
serviços com esmero e perfeição.

Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material e
equipamentos utilizados nos serviços de assistência técnica e manutenção dos
aparelhos e equipamentos, até a conclusão do referido serviço.

10. REQUISITOS DE GARANTIA E MANUTENÇÃO (Decreto n. 15.477/2020
Anexo l, Item 2.2.7

10.1 Garantia para solução de terceirização integral de fornecimento de todos os bens
(outsourcing)

10.1.1 Não se aplica o requisito de garantia por tratar-se da terceirização integral da solução
por meio de fornecimento de todos os bens e serviços (outsourcing), incluindo a
instalação, manutenção, suporte técnico e suprimentos, com remuneração por item
disponibilizado(equipamentos e licenças de software)

I0.2 DO CHAMADO TÉCNICO

l0.2.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar um canal de comunicação que deve ser
composto de no mínimo um número de telefone 0800 sem custo a CONTRATANTE;

l0.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação
e individualização de cada chamado efetuado pela CONTRATANTE, bem como para
acompanhamento e controle dos serviços.

l0.2.3 0 Chamado efetuado pela CONTRATANTE deverá conter no mínimo os seguintes
dados:

l0.2.3.1 Nome e telefone do requisitante

l0.2.3.2 Endereço do requisitante;

l0.2.3.3 Tipo do equipamento

l0.2.3.4 Identificação do equipamento(Ng do Ativo ou/e N9 de Série);

/
/

/
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l0.2.3.5 Defeito reclamado;

l0.2.4 É de responsabilidade da CONTRATADA a busca de informações complementares para
a correta definição do defeito/falha e do serviço a ser realizado, bem como das peças

e componentes necessários para o conserto do equipamento, não cabendo qualquer
alegação de não atendimento aos prazos definidos, em face de imprecisão no
chamado efetuado pela CONTRATANTE.

l0.2.5 Após a abertura do chamado técnico deverá ser encaminhado um e-mail para o
usuário solicitante com os dados da abertura do chamado com no mínimo as seguintes
informações: número da ordem de serviço ou do chamado técnico, nome do

solicitante, endereço do solicitante, tipo do equipamento, defeito reclamado e prazo
para atendimento.

I0.3 ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

l0.3.1 Define-se como Prazo para Atendimento, ao período compreendido entre o horário

de comunicação do chamado feito pela CONTRATANTE, e o horário da chegada do
técnico ao local do atendimento.

l0.3.2 Define-se como Tempo de Solução, ao período compreendido entre o horário de

comunicação do chamado feito pela CONTRATANTE, e o horário do término do serviço,
deixando o equipamento em condições normais de operação.

].0.3.3 0s prazos máximos para atendimento, colocação em funcionamento e solução
definitiva do problema por parte da CONTRATADA, serão contados em horas úteis
conforme o caso, a partir da abertura do Chamado, para todos os equipamentos,
conforme segue:

l0.3.3.1 Serão consideradas horas úteis o período dos dias úteis entre 07:30 às 17:30
horas;

l0.3.3.2 0 Acordo de Nível de Serviço deverá ser cumprido conforme estabelecido
abaixo para todos os equipamentos:

Prazo cábitál

Prazo para atendimento
04 horas

úteis
Tempo de Solução OI dia útil
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l0.3.4 0s serviços de manutenção dos equipamentos lacados devem ser prestados nos
endereços de instalação de cada equipamento

l0.3.5 A CONTRATADA fica obrigada a realizar as manutenções corretivas com os prazos de
atendimento e solução, dentro dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores

l0.3.6 Esgotadas todas as possibilidades de manutenção do equipamento em seu endereço
de instalação, o equipamento ou seu componente poderá ser removido para

intervenção técnica na oficina ou assistência técnica da CONTRATADA, cuja
autorização deverá ser obtida, previamente, junto à CONTRATANTE.

l0.3.7 Para os casos que a CONTRADA necessitar remover o equipamento para oficina ou

assistência técnica, a CONTRATADA deverá substituir imediatamente o equipamento
defeituoso por um equipamento reserva(mesma marca e modelo) ao retirado, ou um
que possua no mínimo, as mesmas características e funcionalidades existentes no

equipamento removido.

l0.3.8 0 equipamento removido pela CONTRATADA deverá ser devolvido e reinstalado no
prazo máximo de lO(dez) dias corridos no mesmo local de sua retirada

l0.3.9 No caso de retirada do equipamento do local do atendimento, todas as despesas
relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da CONTRATADA

11. REQuIsITos DE CAPACITAÇÃO (Decreto n. 15.477/2020, Anexo l, Item
2.2.8)

11.1 Os técnicos que farão atendimento in loco deverão possuir no as seguintes
qualificações :

11.2

11.3

11.4

Ensino médio completo;

Curso de técnico de manutenção de computadores com carga horária mínima de
80Horas;

As comprovações da capacitação dos técnicos alocados na AGEHAB deverão ser

apresentadas pela empresa CONTRATADA no ato da assinatura do contrato; .b

REQuIsITos DE Ei12 Decreto n
15.477/2020, Anexo l, Item 2.2.9
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12.1 A tabela abaixo define a experiência profissional exigida e as respectivas formas de
comprovação, com vistas a garantir atendimento eficaz as necessidades desta
AGEHAB.

Técnico de atendimento in loco

Responsável por realizar todas as atividades relacionadas ao atendimento técnico especializado para
orientação no uso das ferramentas de hardware e software, configuração e parametrização dos
equipamentos

Modo de Comprovação

Registro em Carteira de Trabalho ou contrato(s)

Experiência mínima de 02 (dois) anos como técnico executado(s) pelo funcionário, além da devida
de informática, suporte técnico ou área correlata documentação necessária para que se comprove a

participação do funcionário na execução das
atividades

] JExperiência/Qualificação

13:'::IREQUISI IPE(Decreto n. 15.47i/2020, Anexo
Item 2.2.10)

13.1

13.2

A CONTRATADA deverá comprovar a especialização de seus profissionais mediante a
apresentação dos certificados de especialização de cada um.

Os técnicos da CONTRATADA que estarão alocados na AGEHAB deverão trabalhar sob

a orientação e supervisão direta do profissional responsável pela unidade de
tecnologia da informação da AGEHAB, ou outro profissional indicado pelo
CONTRATANTE

13.3 Todas as documentações deverão ser apresentadas em via impressa e em meio
Estas serão consideradas como efetivamente entregues e aceitas somente
validação pela equipe técnica do CONTRATANTE

digital
a

17
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13.4

13.5

As documentações deverão ser emitidas em papel timbrado da CONTRATADA e
deverão conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da CONTRATADA.

Qualquer alteração na equipe técnica disponibilizada para atendimento in loco deverá
ser comunicada à CONTRATANTE, que deverá aprovar a substituição mediante a

apresentação dos documentos que comprovem que a capacitação dos profissionais
alocados nesta AGEHAB estão de acordo com as exigências mínimas deste documento.

14. REQUISITOS DE METOLOGIAllIDE TRABALHO (Decreto n. 15.477/2020,
Anexo l, Item 2.2.11

14.1 A Contratada deverá manter os equipamentos e software em pleno funcionamento,
conservação e higiene durante a vigência do contrato, de modo a assegurar a correta
execução dos serviços ora contratados;

14.2

14.3

A Contratada será responsável, pelos atendimentos de campo realizados diretamente

no endereço onde se encontram instalados os equipamentos, a fim de manter os
mesmos em perfeitas condições de uso;

As solicitações de atendimento para a Contratada deverão ser resolvidas, dentro dos
prazos estabelecidos neste documento, com base nas informações contidas no
relatório de atendimento técnico OS(Ordem de Serviço) a ser preenchido pelo técnico
da contratada e com validação das unidades da contratante mediante assinatura e
carimbo. O tempo a ser considerado para conclusão se dará entre a abertura do

chamado e sua efetiva solução, sendo contabilizado de segunda à sexta apenas em
horas úteis a ser compreendido entre as 07:30hs às 17:30hs(exceto feriados).

14.4

14.5

A prorrogação do tempo de duração de um atendimento somente será possível
mediante apresentação, pela Contratada, das justificativas plausíveis, devidamente
aceitas pela AGEHAB junto à área responsável pela Tecnologia/Informática.

Solicitações poderão ser canceladas apenas nas hipóteses previstas pela AGEHAB e
comunicadas à Contratada junto ao cancelamento da Ordem de Serviço.

REQuIsITos DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Anexo l, Item 2.2.12

Decreto n. 15.477/2020,

15.1 A contratada, bem como os seus colabores deverão manter sigilo acelcb\ deKjs\êSt.

informações que venham a ter acesso por ocasião da execução dos serviços pde#a(i\s,
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se comprometendo a não divulgar ou compartilharinformações e/ou documentos que
venham ter acesso, sendo eles sigilosos ou não.

16. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS(Decreto n. 15.477/2020
Anexo l, Item 2.2.13)

16.1 Práticas de Sustentabilidade

16.1.1 Decreto n' 7.746/2012, que estabelece a adoção de critérios e práticas de
sustentabilidade nas contratações realizadas pela administração pública federal,
estipula como diretrizes de sustentabilidade: menor impacto sobre recursos naturais
como flora, fauna, ar, solo e água, maior eficiência na utilização de recursos naturais
como água e energia e maiorvida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra
(art. 4', 1, 111 e V).

16.1.2 Conforme premissa do art. 2', parágrafo único, do Decreto n' 7.746/2012 - "A adoção
de critérios e práticas de sustentabilidade deverá serjustificada nos autos e preservar o
caráter competitivo do certame", é necessário que o órgão licitante adote os seguintes
procedimentos:

16.1.2.1 Sé..gera adm üda a oferta do produto Notebaok e Desktop que pg$gUê..&E!!auelõ
Nacional de Conservação de Energia -- ENCE, n95..çlê$$eâ.A..e..B, nos termos da Portaria
INMETRO n' 85 de 24/03/2009, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade
- RAC do produto e trata de etiquetagem compulsória.

16.1.3 A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias
originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador,
responsável pela destinação ambientalmente adequada, nos termos da Instrução
Normativa IBAMA n' 08 de 03/09/2012, conforme artigo 33, incisa 11, da Lei n' 12.305,
de 2010 -- Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4' e 6' da Resolução CONAMA,
n' 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO (béiliêl

17.1 A AGEHAB/MS tem em seu quadro 114 servidores, temos hoje 74 microcomputadores que estão
cadastrados como património da AGEHAB E 50 microcomputadores que fazem parte do
contrato de aluguel com a empresa DIGIX, o qual estaremos licitando novamente.

17.2 Dos 24.!nlçrQçg!!!Êulêdereg da AGEHAB, 22 foram adquiridos em 2014, 23 em 2011, Q3 entre
2003 e 2004 e os 26.restante foram recebidos da antiga CDHU quando da criação da AGEHÀB/MS
em 2003, portanto há 17 anos, estando esses com tecnologia completamente defasada$.

.$H 19
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17.3 Sendo assim se considerarmos que a depreciação contábil jque procura mensurar o custo ou a
perda decorrente do desgaste ou da obsolescência de ativos imobilizados - veículos, máquinas,
móveis, imóveis e instalações), de 20% ao ano, informado pelo Sistema de Património do Estado,
estes bens já estão e totalmente depreciados.

17.4 Observado ainda, que ao longo do tempo, os equipamentos começam a apresentar defeitos e
falhas de funcionamento, ocasionados por desgaste natural ou pelo uso na produção, causando
lentidão, travamentos ou mesmo interrupções no desempenho.

17.5 Desta forma a estimativa foi feita a partir das dificuldades encontradas no uso cotidiano dos

equipamentos, observados pela equipe de atendimento e suporte técnico que presta serviço
atualmente para a AGEHAB, e ainda mediante a observação do relatório do sistema de

património que evidencia o alto grau de obsolescência dos equipamentos hoje disponíveis,
tendo em vista que os microcomputadores novos foram adquiridos por esta AGEHAB no ano de

2014, portanto com mais de 06(seis) anos de uso há uma necessidade de substituição de 100%

dos equipamentos hoje disponíveis. No entanto, levando se em conta as limitações
orçamentárias e visando melhoria no parque tecnológico desta AGEHAB, com vistas a imprimir

melhores condições laborais aos servidores desta agencia, e consequentemente melhores
serviços prestados a comunidade Sul Mato-grossense, estamos solicitando o aluguel de 70
microcomputadores, sendo 50 para substituir os pertencentes ao contrato com a DIGIX e 20

para substituir pare dos microcomputadores que estão com tecnologia desatualizada, além 02

projetores que serão utilizados em eventos e reuniões necessários para o bom desempenho das
atividades da AGEHAB.

17.6 0 relatório do sistema de património que serviu de base para essa justificativa encontra-se no
anexo l deste ETP

18.1 Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por
outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar
a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às

necessidades da AGEHAB/MS, e as que foram identificadas foram incorporadas nesta
contratação em análise

18.2 Foram analisadas as seguintes alternativas para atendimento às necessidades elencadas

18.2.1 Cenário (1): Contratação de serviços de extensão de garantia, manutenção, suporte é(:â.
atualização de sistema operacional para os microcomputadores atualnye#tb\ernl\:lS
utilização;

20F
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18.2.2 Cenário (2): Contratação de serviço de locação de equipamentos para substituição dos
microcomputadores atualmente em utilização;

18.2.3 Cenário (3): Aquisição de novos equipamentos para substituição dos
microcomputadores atualmente em utilização;

18.3 A análise comparativa das soluções observou as seguintes diretrizes
(Decreto n. 15.477/2020, Anexo l, Item 3)

18.3.1 Cenário(1): Contratação de serviços de extensão de garantia, manutenção, suporte e atualização
de sistema operacional para os microcomputadores atualmente em utilização.

18.3.1.1 Essa alternativa consiste na contratação de serviços de manutenção, suporte e
extensão de garantia para os atuais equipamentos em utilização na Secretaria,
possibilitando que recebam adequado suporte de modo a reduzir
indisponibilidades por falhas técnicas, uma vez que atualmente não estão cobertos
por esses serviços;

18.3.1.2 Nesse ponto, cabe considerar que 100% dos microcomputadores já atingiram 5
(cinco) ou mais anos de uso estando, portanto, com prazo de vida útil encerrados
quando considerado o parâmetro contábil de 5 (cinco) anos para bens de
informática. Além disso, esses equipamentos já se encontram tecnologicamente
defasados, estando expostos às seguintes questões críticas:

18.3.1.3 Quanto maior o tempo de utilização e o obsoletismo tecnológico maiores são as
probabilidades de ocorrência de defeitos/falhas de ordem técnica e maior é a
demanda de manutenção;

18.3.1.3.1 Produtos em fim do ciclo de vida mercadológico enfrentam
dificuldades relacionadas à disponibilidade de peças e componentes
para reposição, aumentando custos e riscos para continuidade de sua
manutenção;

18.3.1.3.2 Produtos com ciclo de vida mercadológico encerrado deixam de

receber atualizações e suporte de seus fabricantes;

18.3.1.3.3 Sistema operacional com ciclo de vida mercadológico encerrados
deixa de receber atualizações dos seus fabricantes ocasionando falhas

de segurança, assim gerando custo adicional para aquisição detnovas\jjigi~
licenças. No entanto, o parque atual de equipamentos não splià(ta as 'iil:Ei
versões atuais dos sistemas operacionais.

21h
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18.3.1.4 De forma geral a contratação de serviços de manutenção para ativos fora de

garantia, usualmente é mais onerosa para a Administração do que quando o bem
é adquirido com garantia para toda sua vida útil. Assim, os contratos de

manutenção geralmente têm seus custos elevados na medida em que os bens
mantidos se tornam obsoletos, ou seja, quanto mais antigo for o ativo de TI menor
seu valor comercial e maior será seu custo de manutenção.

18.3.1.5 Assim, diante do relatado anteriormente, se pode observar do ponto de vista da
eficiência e da economicidade, a alternativa em questão não atende plenamente
às necessidades de negócio elencadas.

18.3.2 Cenário (2): Contratação de serviço de locação de equipamentos para substituição dos
microcomputadores atualmente em utilização:

18.3.2.1 Essa alternativa consiste na contratação de uma empresa especializada responsáve
por prover o recurso desejado Imicrocomputadores) a um custo fixo sem que seja
necessário adquirir o ativo. Em outros termos, trata-se da locação do equipamento.

18.3.2.2 Na pesquisa de mercado, em contratos entre empresas e órgãos de governo,
encontramos basicamente algumas variáveis desse modelo de negócio,
principalmente:

18.3.2.3 Locação de microcomputadores com garantia e suporte, manutenção e
disponibilidade;

18.3.3 A remuneração é baseada em um valor fixo por equipamento mensal. No caso na locação
baseada em valor mensal, encontramos a seguinte referência:

Tabela Contratos de locação de equipamentos de informática firmados com órgãos públicos em

\'

vigencla :ia:
g

 
oi c'":l-'.;-ic'qupaT'"''; o09/20i8, d'sT,.iHn;. d. R$385,00 n$4.620,00
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].8.3.4 Assim, a opção pela contratação na modalidade de locação de equipamentos, ocorre em função
dos benefícios descritos a seguir:

18.3.4.1

18.3.4.2

Eliminação de investimentos iniciais com a aquisição de equipamentos;

Proporcionar a gestão efetiva do serviço de locação de acordo com a demanda,
que, em consequência, possibilita a obtenção de indicadores de qualidade

desempenho, disponibilidade, utilização de recursos e custos de forma mais ágil e
exata, permitindo melhor planejamento, tomadas de decisão e ações rápidas, cada
vez mais demandadas pelas Unidades, especialmente aquelas finalísticas;

18.3.4.3

18.3.4.4

Permitir a eliminação da necessidade de infraestrutura de logística para
atendimento de solicitações e distribuição de equipamentos;

Ampliar a capacidade de gestão do parque tecnológico, mediante o fornecimento
de relatórios mensais com o parque instalado e sua distribuição de uso nas
unidades administrativas;

18.3.4.5 Proporcionar uma agilidade maior no caso de surgimento de novas demandas para
o fornecimento de equipamentos, ou supressão do parque em caso de
encolhimento da força de trabalho;

18.3.4.6 Reduzir de forma drástica as interrupções do serviço devido à quebra de

equipamentos, através da implantação e aplicação de acordos de níveis de serviço
IService Levei Agreement - SLA);

01 Computador Dell Optplex
3050 +Monitor Dell P2217H

Contrato Administrativo N9

0].0/2019 processos
administrativo NÇ 088/2019
Câmara Municipal de Campo
Grande

R$ 300,00 R$ 3.600,00

01 Microcomputador TIPO ll
Dell Optplex 3070SFF

Ata de Registro de Preços Ng
051/2019 Pregão Eletrânico Ng
040/2019 Processo N Q

119/2019 Prefeitura Municipal
de Contagem --MG

R$ 280,00 R$ 3.360,00

Valor médio entre os contratos pesquisador para a locação de l
conjunto de equipamento de informática. R$ 363,92 R$ 4.367,04
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18.3.4.7 Permitir a aplicação do conceito de centro de custos, na contabilização dos custos
dos computadores utilizados pelo Órgão, por Unidade Administrativa, ou mesmo
por equipamento, viabilizando maior controle e racionalização mais eficazes;

18.3.4.8 Viabilizar a uniformização e padronização do parque instalado

18.3.5 Além disso, a contratação de novos equipamentos dotará a AGEHAB de tecnologias de última
geração, desobrigando o órgão da necessidade de investir altos valores periodicamente na

atualização de seu parque, que hoje contempla equipamentos com mais de 5 (cinco) anos de
uso

18.3.6 Cenário (3): Aquisição de novos equipamentos para substituição dos microcomputadores
atualmente em utilização;

18.3.6.1 Essa alternativa consiste na aquisição do conjunto de equipamentos de informática
para renovação do parque tecnológico da AGEHAB, substituindo assim as máquinas

atualmente em uso por outras novas e com cobertura de suporte e garantia do
fa breca nte

18.3.6.2 Do ponto de vista técnico é necessário que o planejamento da aquisição considere
aspectos como a destinação e o perfil de utilização do recurso pelos usuáríos, de
modo a garantir que as especificações dos equipamentos atendam às necessidades

sem apresentar subdimensionamento e nem superdimensionamento.

18.3.6.3 Tal investimento é calculado entendendo que além do custo associado diretamente

ao valor do equipamento, seria necessário analisar custos de garantia dos
equipamentos, já que eles podem apresentar defeitos e queima de componentes
ao longo do ciclo de vida do hardware

18.3.6.4 No modelo de aquisição do próprio hardware os recursos são pagos uma única vez

ao fornecedor, no momento da entrega e homologação do equipamento. Qualquer
prestação de serviço futuro pela CONTRATADA, como a substituição de um

componente devido à queima, por exemplo, não gera novos custos à
CONTRATANTE, mas ao mesmo tempo deixa a Administração sem instrumentos
contratuais para possíveis glosas caso a substituição não ocorra dentro de um prazo
razoável, já que todo valor já foi pago à CONTRATADA inicialmente. Mesmo que
haja a possibilidade de cobrança de multas e glosas por processos administrativos,
mediante pagamentos via guias de recolhimento, na prática tal processo se mostra
moroso e pouco assertivo podendo interromper vários processos de .ttiàbalhok b.\
essenciais ao órgão. í ./l l\ k\\!"'
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18.3.6.5 Nessa alternativa além do custo de aquisição do ativo também é necessário levar
em consideração sua depreciação. De acordo com as normas contáveis em vigor a
vida útil dos bens de informática é de 5(cinco) anos, assim ao fim desse período o
atívo valor contábíl residual da depreciação.

Tabela Demonstrativo da composição de custos por conjunto de equipamento de informática

18.3.7 A depreciação dos bens considerando vida útil de 5(cinco) anos, com taxa linear de 20% a.a.
pode ser calculada da seguinte forma:

Tabela Demonstrativo de Depreciação de um conjunto de equipamentos de informáticas bknilaqk.l$tbà

as especificações aqui adotadas, a preço médio de mercado: l /Í
\r 25

Conjunto
de

Equipame
nto de

Informátic
a

M icrocomputador 70 R$ 5.480,00 R$ 383.600,00
Monitor 70 R$ 1.390.00 R$ 97.300,00
Nobreak 70 R$ 560,00 R$ 39.200,00

Garantia On-Site 70 R$ 280,00 R$ 19.600,00
Licenciamento SO 70 R$ 1.099,00 R$ 76.930,00

Recursos Humanos
+Todo e qualquer recurso utilizado
para transportar, armazenar, dar
suporte e manutenção,
responsabilidades tra banhistas.

2 técnicos por
12 meses R$ 4.400.00 R$ 52.800,00

Insumos
#Todo e qualquer item utilizado
para a reposição de peças e
componentes com desgaste
natural pelo uso não cobertos pela
garantia como: teclado, mouse,
baterias.

70 por
12 meses R$ 1.750,00 R$ 21.000,00

eguro Patrimonial
*Seguro contra roubo, furtos,
dano elétrico e naturais.

70 por
12 meses R$ 2.240,00 R$ 26.880,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO (COMPRA) RS 717.310.00
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OBJETO
CONJUNTO DE

EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA

18.3.8 Ao final, considerando o custo de aquisição, a perda acumulada por depreciação e o valor
residual dos Equipamentos teríamos o seguinte cenário de custo total de propriedade(TCO):

Tabela -- Demonstrativo TCO

18.3.9 Uma vez que é plenamente possível especificar requisitos de desempenho dos equipamentos e
compreender de forma clara as necessidades dos usuários, logo também é viável adequar esses
requisitos à padrões de mercado o que viabiliza a aquisição em termos de garantia da

competitividade e da escalabilidade. Além disso, esse modelo garante a disponibilidade dos

equipamentos ao órgão comprador que pode administra-los e destina-los segundo seus padrões
e necessidades. No entanto, o estudo acima mostra que para esta modalidade existem custos

ocultos demonstrados na tabela demonstrativo da composição de custos que elevam
consideravelmente o valor para MANTER O CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

em pleno funcionamento, no ciclo de vida de 5 anos, para atender os objetivos de negócio da
AGEHAB.

18.3.10 Análise Comparativa de Custos

18.3.10.1 A análise comparativa de custos foi elaborada considerando apenas as soluções
técnicas e funcionalmente viáveis para atender a AGEHAB.

18.3.10.2 Comparação de custos totais de propriedade(Total Cost Ownership -TCO) por meio
da obtenção dos custos inerentes ao ciclo de vida dos bens e serviços de cada
solução, a exemplo dos valores de aquisição dos ativos, insumos,
manutenção e outros custos ocultos a solução;

Valor Inicial Ano l Ano2 Anos;13 An04 An05

R$10.247,28
R$2.049,40 R$1.639,52 R$1.311,62 R$1.049,29 R$ 839,43

Residual: R$8.197,60 R$6.558,08 R$5.246,46 R$4.197,17 R$3.357,74

OBJETO QTOE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CO NJUNTO DE

EQUIPAMENTOS DE
l N FORMATICA

Custo Aquisição
Depreciação Acum ulad a
Valor Residual   R$10.247,28

R$ 6.889,54
R$ 2.686,19

R$ 717.309,60+
R$ 82.674,48+
R$ 188.020.00

CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE ESTIMADO(com
depreciação) R$ 905.329,60
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18.3.10.3 Memória de cálculo que referencie os preços e os custos utilizados na análise, com
vistas a permitir a verificação da origem dos dados.

Tabela Análise comparativa de custos

18.3.11 0s preços da alternativa do Cenário (2) foram baseados em pesquisa de contratos firmados
entre instituições públicas, conforme tabela de contratos de locação de equipamentos de
informática firmados com órgãos públicos em vigência e calculadas segundo os mesmos padrões
de configuração, garantia e assistência técnica que os conjuntos de equipamentos de informática
da alternativa do Cenário (3).

18.3.12 0s valores da alternativa do Cenário (3) foram baseados em pesquisa de preços realizada
junto ao Painel de Preços e com potenciais fornecedores mediante comparação/envio das
especificações mínimas do conjunto de equipamentos de informática desejados.

18.3.13 Levando em consideração os valores globais citados para o estudo técnico, fica evidente que

para a opção de aquisição o desembolso financeiro no valor R$ 717.309,60 pode ser agressivo
por vários fatores como dotação orçamentária, remanejamento de verbas entre outros. Outro

fator importante a se observaré que se esse valor fosse aplicado em fundos de renda disponíveis
no mercado financeiro, o rendimento seria superior ao custo empregado na locação. Portanto,

o que se quer demonstrar neste estudo não é somente a vantagem financeira e sim a composição
de valor financeiro com todas as vantagens oferecidas pelo serviço de locação.

18.3.14 A análise comparativa das soluções observou as seguintes diretrizes (Decreto n
15.477/2020, Anexo l, Item 3

Diiétfii Cenário (1)
A solução atende aos
padrões de tecnologia
presentes no Estado

cêhátió (2) Cénáiio (3
A solução atende a
de tecnologia pr
Estado

ALTERNATIVA QUANTITATIVO VALORES ESTIMADOS

Contratação de Garantia e
Assistência Técnica Cenário jll

Inviável

TCO UNITÁRIO TCO GLOBAL

Locação de Equipamentos
Cenário (2)

70 R$ 363,92 jmédia
mensal) R$ 25.474,60

Aquisição de Equipamentos
Cenário (3).

70 R$10.247,28(média) R$ 717.309,60
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ÍDecreto n. 15.477/2020, Anexo !,
Item 3. 1)   presentes no

Estado.  
Disponibilidade de solução de TIC
similar em outro órgão ou
entidade da Administração
Pública

ÍDecreto n. IS.477/2020, Anexo l,
tem 3.2)

Encontramos a utilização
deste modelo de solução
de TIC em diversos
outros editais e
contratos da

Administração Pública.

Encontramos a
utilização deste
modelo de
solução de TIC em
diversos outros
editais e
contratos da

Administração
Pública.

Encontramos a utilização deste
modelo de solução de TIC em
diversos outros editais e
contratos da Administração
Pública.

Alternativas do mercado.
inclusive quanto a existência de
software livre ou gratuito
ÍDecreto n. 15.477/2020, Anexo l,
item 3.3)

Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Aderência às regulamentações da
ICP-Brasil e modelo e ARC)
IDecreto n. 15.477/2020, Anexo },
Item 3.4)

Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Necessidades de adequação do
ambiente

ÍDecreto n. 15.477/2020, Anexo l.
tem 3. 5}

Não são necessárias
adequação do ambiente
para viabilizar a
execução do contrato.

Não são
necessárias
adequação do
ambiente para
viabilizar a
execução do
contrata.

Não são necessárias adequação
do ambiente para viabilizar a
execução do contrato.

Diferentes modelos de prestaçãa
dos serviços
IDecreto n. 15.477/2020, Anexo f,
Item 3. 6)

Este modelo visa a
contratação de serviços
de extensão de garantia,
manutenção, suporte e
atualização dos
microcomputadores
atuais.

Este modelo
preconiza a
contratação de
solução através
dos conceitos
anuais de IAAS e
SAAS

jin fraestrutura
como serviço e
software como
serviço). Tem sido
amplamente
utilizada, é
estabelece a
terceirização
integral dos
serviços.

Este modelo é estabelece a
aquisição de toda a plataforma,
agregando ao património os
equipamentos, gerando
estuque dos materiais de
consumo e mantém o encargo
de gestão e controle da solução
para o Estado.

Independente da se.lução a ser
encontrada, todas deverão
possuir especificaçÕoK,e
características semplhantpç

Diferentes tipos de soluções em
termos de especificação,
composição ou características

Independente da
solução a ser
encontrada. todas
deverão possuir

Independente da
solução a ser
encontrada, todas
deverão possuir
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19. ESCOLHA DA STIC E JUSTIFICATIVA DA OPÇÃO ADOTADA (Decreto n
15.477/2020, Art. 8', V)

19.1 Analisando as alternativas disponíveis e que atendam à necessidade da AGEHAB, considerando
a viabilidade técnica e económica, a solução indicada pela equipe de planejamento da

contratação é a realização de procedimento licitatório para locação de equipamentos de
informática, de acordo com especificações comuns de mercado capazes de atender aos
requisitos de negócio da instituição, considerando as seguintes motivações:

19.2 JUSTIFICATIVA QUANTO À SOLUÇÃO ESCOLHIDA (Decreto n. 15.477/2020, Anexo l,
Item 4.1):

19.3 Dentre as soluções passíveis de atendimento as necessidades levantadas, optamos pela

constante no Cenário (2) outsourcing, através da terceirização integral da solução por meio de

fornecimento de todos os bens e serviços (outsourcing), incluindo a instalação, manutenção,
suporte técnico, com remuneração por item disponibilizado (equipamentos e licenças de
softwares para as máquinas)., pelas seguintes razões:

19.3.1 Eliminação de investimentos iniciais com a aquisição de equipamentos;

19.3.2 Proporcionar a gestão efetiva do serviço de locação de acordo com a demanda, que, em
consequência, possibilita a obtenção de indicadores de qualidade, desemt\enho,l
disponibilidade, utilização de recursos e custos de forma mais ágil e exata, ÉeVmiNndo\

k 1 1 í''
\

ÍDecreto n. 15.477/2020, Anexo l,
Item 3. 7}

especificação e
características
semelhantes.

especificação e
características
semelhantes.  

Possibilidade de aquisição na
forma de bens ou contratação
como serviço
ÍDecreto n. 15.477/2020, Anexo !,
Item 3.8}

Ampliação ou substituição da
solução implantada
IDecreto n. 15.477/2020, Anexo l,
Item 3.9)

A solução prevê a
contratação como
serviço e aquisição de
bens

A solução prevê a
contratação
integralmente
como serviço.

Ampliação e
substituição
viável, através de

nova contratação
ou aditivo ao
contrato de

prestação de
serviços

A solução prevê a aquisição de
bens.

Ampliação viável, através de
aquisição de novos bens. A
substituição irá demanda nova
aquisição e substituição de todo
o património adquirido.

Ampliação viável,
através de aquisição de
novos bens. A
substituição irá demanda
nova aquisição e
substituição de todo o
património adquirido
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melhor planejamento, tomadas de decisão e ações rápidas, cada vez mais demandadas
pelas Unidades, especialmente aquelas finalísticas;

19.3.3 Permitir a eliminação da necessidade de infraestrutura de logística para atendimento de
solicitações e distribuição de equipamentos;

].9.3.4Ampliar a capacidade de gestão do parque, mediante o fornecimento de relatórios
mensais com o parque instalado e sua distribuição de uso nas unidades administrativas;

19.3.5 Proporcionar uma agilidade maior no caso de surgimento de novas demandas para o
fornecimento de equipamentos, ou supressão do parque em caso de encolhimento da
força de trabalho;

19.3.6 Reduzir de forma drástica as interrupções do serviço devido à quebra de equipamentos
através da implantação e aplicação de acordos de níveis de serviço (Service Levei
Agreement - SLA);

19.3.7 Permitir a aplicação da conceito de centro de custos, na contabilização dos custos dos
computadores utilizados pelo órgão, por unidade administrativa, ou mesmo por

equipamento, viabilizando maior controle e racionalização mais eficazes; e

19.3.8 Viabilizar a uniformização e padronização do parque instalado

19.3.9 Justificativa de especificações técnicas

19.3.9.1 As necessidades dos usuários quanto a distintos padrões de desempenho e
capacidade de processamento dos equipamentos;

19.3.9.2 0 máximo aproveitamento dos recursos tecnológicos em termos de atualização e
duração da vida útil;

19.3.9.3 0s padrões comuns e usuais no mercado de equipamentos de uso corporativo;

19.3.9.4 A máxima ampliação da competitividade, de modo a evitar a restrição a arquiteturas
e marcas/modelo de processadores;

19.3.9.5 As práticas adotadas em aquisições semelhantes por outros órgãos da administração
pública;

19.4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (Decreto n. 15.477/2020, Anexo l, Item 4.2):

\
\\

B
J
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19.4.1 Contratação de empresa especializada para Locação de Equipamentos de
Informática, bem como manutenção de preventiva e corretíva, com fornecimento de

peças e componentes, para atender as necessidades da AGEHAB/MS, e
disponibilização de 02(dois) técnicos in loco pelo período de 12(doze) meses.

19.5 ALINHAMENTO EM RELAÇÃO AS NECESSIDADES E REQUISITOS INDICADOS (Decreto n
15.477/2020, Anexo l, Item 4.3):

19.5.1 A solução através da terceírização integral da solução par meio de fornecimento de

todos os bens e serviços (outsourcíng), incluindo a instalação, manutenção, suporte
técnico, pelas justificativas apresentadas, atende as necessidades da AGEHAB, pois prevê
a terceirização de equipamentos com capacidade de atender essa agência de habitação

19.6 IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS (Decreto n
15.477/2020, Anexo l, Item 4.4):

19.6.1 O benefício pretendido com a contratação de empresa de locação de equipamento de
informática, é que tenhamos equipamentos com melhores resoluções que possam
absorverem novas tecnologias, bem como proporcionar aos servidores melhores
condições de trabalho, além de possibilitar o tele trabalho, participação em vídeo
conferência, ações essas cada vez mais utilizadas nesse momento em que vivermos a
pandemia do COVID19.

19.6.2 Eliminação de investimentos iniciais com a aquisição de equipamentos;

19.6.3 Proporcionar a gestão efetiva do serviço de locação de acordo com a demanda, que,
em consequência, possibilita a obtenção de indicadores de qualidade, desempenho,
disponibilidade, utilização de recursos e custos de forma mais ágil e exata, permitindo
melhor planejamento, tomadas de decisão e ações rápidas, cada vez mais demandadas
pelas Unidades, especialmente aquelas finalísticas;

19.6.4 Permitir a eliminação da necessidade de infraestrutura de logística para atendimento
de solicitações e distribuição de equipamentos;

19.6.5 Ampliar a capacidade de gestão do parque tecnológico, mediante o fornecimento de

relatórios mensais com o parque instalado e sua distribuição de uso nas unidades
administrativas;
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19.6.6 Proporcionar uma agilidade maior no caso de surgimento de novas demandas para o
fornecimento de equipamentos, ou supressão do parque em caso de encolhimento da
força de trabalho;

19.6.7 Reduzir de forma drástica as interrupções do serviço devido à quebra de
equipamentos, através da implantação e aplicação de acordos de níveis de serviço
IService Levei Agreement - SLA);

19.6.8 Permitir a aplicação do conceito de centro de custos, na contabilização dos custos dos
computadores utilizados pelo Órgão, por Unidade Administrativa, ou mesmo por
equipamento, viabilizando maior controle e racionalização mais eficazes;

19.6.9 Viabilizar a uniformização e padronização do parque instalado

19.7 DECLARAÇÃO (Decreto n. 15.477/2020, Anexo l, Item 4.5)

19.7.1 Declaramos que foram observadas as vedações constantes no art. 2ç do Decreto
Estadual n. 15.477 de 20 de julho de 2020, notadamente a impossibilidade de não ser
objeto de contratação de Solução de TIC mais de uma solução em um único contrato, e
gestão de processos de Tecnologia da Informação e Comunicação (incluindo gestão de
segurança da informação).

19.8 METODOLOGIA DE AVAUAÇÃ0 DA QUALIDADE E DA ADEQUAÇÃO
(Decreto n. 15.477/2020, Anexo l, Item 4.6)

19.8.1 A avaliação da qualidade e adequação da Solução de Tecnologia da Informação às
especificações funcionais e tecnológicas será realizada através da verificação de
atendimento aos requisitos e emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo
(fornecimento de equipamentos e licenças de software) e através dos Acordo de Níveis

de Serviço(prestação de serviços), a serem especificados no Termo de Referência.

19.9 DEFINIÇÃO DA FORMA DE REMUNERAÇÃO (Decreto n. 15.477/2020,
Anexo l, Item 4.7)

19.9.1 A remuneração dos serviços previstos neste estudo será realizada através
pagamento de valor fixo mensal, conforme critérios a serem descritos no Termo

Referência, e baseado no quantitativo de equipamentos fornecidos./ /}J.\

d
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20 JUSTIFICATIVA PARA 0 0U NÃO D0 0BJETO (Decreto n. 15.477/2020
Art. 8', VI

20.1 É sabido que o parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item
sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da

solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes,
que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-
lo com relação a itens ou unidades autónomas

20.2 Para a solução em questão, a contratação em item único sem parcelamento é a que melhor
atende aos interesses da AGEHAB/MS, pelas razões técnicas abaixo abordadas, pois como se

manifestou o professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, a avaliação sob o aspecto técnico
precede a avaliação sob o aspecto económico, vejamos:

20.2.1 "Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a
própria lei definiu: só se pode falar em parcelamento quando há viabilidade técnica para
sua adoção. Não se imagina, quando o objeto é fisicamente único, como um automóvel,

que o administrador esteja vinculado a parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame
atento dos tipos de objeto licitados pela Administração Pública evidencia que embora
sejam divisíveis, há interesse técnico na manutenção da unicidade, da licitação ou do

item da mesma. Não é pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
o processo decisório. Observa-se que, na aplicação dessa norma, até pela disposição dos
requisitos, fisicamente dispostos no seu conteúdo, a avaliação sob o aspecto técnico
precede a avaliação sob o aspecto económico. É a visão jurídica que se harmoniza com
a lógica. Se um objeto, divisível, sob o aspecto económico for mais vantajoso, mas
houver inviabilidade técnica em que seja licitado em separado, de nada valerá a
avaliação económica. Imagine-se ainda esse elementar exemplo do automóvel: se por
exemplo as peças isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria

recomendável o não parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visão do conjunto que
iria definir a garantia do fabricante. o ajuste das partes compondo todo único, orgânico
e harmónico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se a
objeto é divisível. Em caso afirmativo, o próximo passo será avaliar a conveniência

técnica de que seja licitada inteiro ou dividido. (Grifou-se)."(Manifestação no Parecer
n. 2086/2000, elaborado no Processo n. 194/2000 do Tribunal de Contas do Distrito
Federal.)

20.3 Passamos a analisar o caso concreto sob o aspecto técnico, se é possível ou n
o bjeto :
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20.3.1 0s preços praticados pelo mercado são diretamente dependentes do volume a ser
contratado. Assim, a concentração do fornecimento de todos os equipamentos
permitirá ao órgão aproveitar a economia em escala.

20.3.2 0 não parcelamento do objeto é pratica usual no mercado para esse tipo de serviço onde
se contrata assistência técnica e técnicos em microinformática juntos, conforme opções
feitas por diversos órgãos do governo do estado do Mato Grosso do Sul tais como
SEDAST, IMASSUL SEJUSP

20.3.3 No caso em análise, os serviços citados são indivisíveis, não havendo possibilidade de
contratar o suporte técnico e a manutenção de fornecedores diferentes, tendo em
vista que são serviços caracterizados pela interoperabilidade e interdependência, pois
corriqueiramente as manutenções realizadas derivam de suporte técnico demandada,
ou que demandam suporte técnico para sua correta implantação

20.3.4 Não avaliamos restrição de mercado ao adquirir a solução de maneira global, visto que
individualmente tratam-se de bens e materiais de uso comum, não havendo dificuldade
das empresas em providenciar os bens e prestar os serviços requisitados;

20.4 Pelas justificativas acima, concluímos portanto ser a melhor opção sob o aspecto técnico, a
contratação global, e por motivos óbvios é inviável sob o aspecto técnico a contratação
parcelada. Como disse o professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, se um objeto, divisível, sob
o aspecto económico for mais vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em que seja licitado
em separado, de nada valerá a avaliação económica.

20.5 Por fim, quanto à admissão ou não da participação de empresas em consórcio, trata-se de
escolha discricionária da Administração Pública, o que evidentemente não significa autorização
para decisões arbitrárias ou imotivadas;

Assim, compete-nos justificar que, via de regra, prevalece a vedação à participação dos

consórcios em licitações em que o objeto for comum, simples e de pequena monta; a opção da

Administração por vedar ou permitir a participação de empresas reunidas em consórcio na

licitação deve ter como parâmetro a conjugação de elementos como vulto, dimensão e

complexidade, devendo ser assegurada no caso concreto a ampla competitividade no certame

O objeto em exame, embora possua valor significativo, está bem abaixo daquele valor

considerado de grande vulto, definido no Art. 6e, Incisa 1, da Lei 8.666/93, cujo valor e:jtimado. àl

seja superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea "c" do incisll çh\rt. {3\lÕ

34H
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desta Lei, ou seja, superior à R$ 35.750.000,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e cinquenta

mil reais), além do objeto não esbarrar em questões de maior complexidade técnica, não se

justificando, de fato, a necessidade de formação de consórcios entre empresas para que o

interesse público seja alcançado.

É bastante comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em

sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econõmico-

financeíra, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não

tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará

prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é

admitida quando o objeto a ser licitada envolve questões de alta complexidade ou de relevante

vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de

habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de

participantes, admite a formação de consórcio.

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a

escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as

devidas justificativas, conforme se depreende da lateralidade do texto da Lei ng. 8.666/93, que

em seu artigo 33, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em

licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de

constituição de empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende ao

interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade,

uma vez que empresas que poderiam competir entre si, se juntariam para apresentar uma

proposta única, reduzindo o número de licitantes, além de que, a própria natureza do objeto e

o vulto da licitação, por si só, já justificam tal vedação.

NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE
VII)

ESTIMATIVAS DO CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO (Decreto

3'

21.1 Na presente aquisição não será necessário adequar o ambiente do Órgão
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22.1 A definição e documentação da estimativa de preços referenciais foram baseadas nas seguintes
premissas:

Média
Mensal l Qtde

por:j:r if. l Equip
equip.+

Empresa
Proponente

CNP] VI. Mensal
Total+ 'k

Qtde Valor Global
j12 meses)

empresa mineira
de computadores
Ltda

Newpc tecnologia
eirele.

Teton Comércio e
Serviços Ltda.

Print & Copy
Equipamentos e
Serviços Ltda -EPP

22.261.093/0001-40 R$ 525,00 72 R$ 35.836,00 12 R$ 430.032,00

20.892.343/0001-15 R$ 521,40

R$ 533,60

R$ 35.511,00 12 R$ 426.132,00

24.651.601/0001-22 72 R$ 37.248,00 12 R$ 446.976,00

01.798.250/0001-81 R$ 533,00 72 R$ 37.810,00 12 R$ 453.720,00

VALORTOTAL(MÉDIA) R$528,25 72 R$36.601,25 12 R$439.215,00

#o valor foi calculado somando o valor unitário de cada equipamento, dividido por 05 que é a
quantidade de itens a serem locados.
#:'O valor corresponde a soma do valor mensal do aluguel de cada equipamento, constante do
orçamento entregue pelas empresas

22.2 A concretização da pesquisa de preços e memórias de cálculo resultou nos seguintes valores

22.2.1 0 valor estimado mensal da presente contratação, considerando a quantidade média
unitária, é de R$ 528,25(Quinhentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos).

22.2.2 0 valor estimado mensal da presente contratação, considerando a quantidade média
unitária, é de R$ 36.601,25 jtrinta e seis mil, seiscentos e hum reais e vinte e cinco
centavos).

22.2.3 0 valor estimado anual da presente contratação, considerando a quantidade de 72
(setenta e dois ) equipamentos, é de R$ 439.215,00 (quatrocentos e trinta e nove mil,
duzentos e quinze reais).

22.2.4 A planilha de composição de custos unitários da solução de Tecnoloâib
Informação e Comunicação está presente no Anexo ll deste ETP. / l \
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22.3 0 valor estimado global na presente contratação é de R$ 439.215,00 (quatrocentos e trinta e
nove mil, duzentos e quinze).

ANALISE DE RI Art. 8', $ 1')

23.1 Riscos do processo de contratação e gestão contratual

  Problemas no processo de licitação para contratação
Btabã;bili:dado Alta

lld:: Dano . l: ?li. lêi:.., .:,.;.ii 'l ,:l.: li: Impacto
1. Atraso no processo de contratação. Alto
Id; Ação Preventiva RésnonÉávél
1. Cumprimento dos prazos para contratação, revisar e

acompanhar as mudanças nos documentos de
planejamento da contratação que influenciam no
descumprimento do cronograma.

Equipe de Planejamento
da Contratação

2 Elaborar os documentos de planejamento da
contratação com estrita observância à legislação e
normativos complementa res.

Equipe de Planejamento
da Contratação

Id; Ação de Contingência Résnoniávél
1. Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para

minimizar os impactos.
Equipe de Planejamenta

da Contratacão

Risco 02 Contingenciamento orçamentário l

Piobàbjllídãdé Alta
Id; Dano .;.ilã::::.::l; [Ü.l :, ''S; :1!;}.. , ] .; :'' ,.:1:31mnacto :$!::t:;:?;1: * 1
1. Descontinuidade dos serviços. Alta  
2 Redução da qualidade dos serviços entregues. Alto  

. :' : Id. AçãQ .Préventjvã Rêlknonéái)ê:l  
1. verificar outras possibilidades de orçamento para

realizar a contratação.
Equipe de Planejamento

da Cnntratarãn  

  Demonstrar a necessidade e a relevância do contrato
para manutenção e/ou sustentação dos serviços
públicos.

Gestor do Contrato  
Id. : 1 :1:1: : ;::. ::í :: : .- :ll; ;. Açãode Contingência g$%@lgÊg Réiibançáizdl  
1. Demonstrar claramente à alta gestão a importância da

contratação.
Equipe de Planejamento

da
Contratação  
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2 Caso seja extremamente necessário o
contingenciamento no contrato, Identificar os pontos

Gestor do Contrato

Riscà1 03 Falha na caracterização do objeto
Ba ixaPÉobãblilídad:é

Id: 0BHiãlilg@ W$1@gl$W:Wg@@@ iilÊ@l$W@iiih'iiâêto
1. Não atendimento das necessidades da contratação. Alto
2 Rescisão contratual Alto
3. Descontinuidade dos Serviços Alto

  Ação Preventiva Re$BonÉáüêl
1. Definir requisitos técnicos alinhados às necessidades

do negócio e aos objetivos da contratação.
Equipe de Planejamento

da Contratacão
2. Revisar os artefatos de planejamento da contratação

para avaliar se atendem às necessidades e aos
objetivos propostos.

Equipe de Planejamento
da Contratação

  Ação de Contingência Résnónéáúêll
1. Corrigir os artefatos de planejamento da contratação

para resolver as falhas identificadas.
Equipe de Planejamento

da Contratação
2 Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de

planejamento da contratação detalhando
minuciosamente as características do objeto da
contratação.

Equipe de Planejamento
da Contratação

Riieó 04 Falha na justificativa para escolha da solucão
  Baixa  

Id:    
1. Não atendimento ao princípio da motivação dos atos

administrativos.
Alto  

2. Impossibilidade de contratação. alta  
Id.      
1. Justificar a necessidade dos requisitos técnicos

exigidos, alinhando-se às necessidades da

contratação, principalmente quando implicarem em
redução da competitividade do processo seleção do
fornecedor.

Equipe de Planejamento
da Contratação  

2 Avaliar se os requisitos exigidos são os estritamente
necessários e justificáveis para o atendimento das
expectativas da contratação prooosta.

Equipe de Planejamento
da Contrataçqobl \l Ã
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Risco 06 Falha na pesquisa de preços
Probabilidade. l Médio

Dano

Id. IÊ' : «;- .- :. :..;:. Ação de Contingência Responsável
1. Justificar a necessidade perante órgãos de controle Equipe de Planejamento

da Contratação
2 Caso seja negada a continuidade da contratação,

instituir nova equipe de planejamento da contratação
e promover uma nova contratação

Autoridade Superior da
UG

3. Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de
planejamento da contratação exigindo apenas os
requisitos estritamente necessários e justificáveis para
o atendimento das expectativas da contratação
proposta.

Equipe de Planejamento
da Contratação

Probabilidade Baixa

Id:   Impacto
1. Elevação do preço da contratação.

Suspensão da contratação.
Direcionamento indevido do objeto.

Ação Preventiva

Alto
2 Alto
3. Alto
Idã Responsável
1. Evitar a inclusão de requisitos excessivos e que

restringem a competitividade, se atentando apenas
aos requisitos estritamente necessários para atender
o objetivo da contratação.

Equipe de Planejamento
da Contratação

2 Avaliar se os requisitos exigidos são os estritamente
necessários e justificáveis para o atendimento das
expectativas da contratação proposta.

Equipe de Planejamento
da fnntratar3n

Id. Ação de CQntingência Re$pónÊiáilêl
1. Supressão dos critérios restritivos. Equipe de Planejamento

da Contratação
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Risca 07
Probabilidade

1.
2.
3.
Id.
1.

Impugnações ou interposição de recurso
Alta

Dano
Atraso no processo de contratação.
Suspensão da contratação.
Impossibilidade de contratação.

Ação Preventiva
Elaborar e revirar criteriosamente os artefatos de
planejamento da contratação de acordo com os
normativos vigentes.
Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela
Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos
documentos de planejamento da contratação com a
legislação vigente

Ação de Contiligêncía
Empenhar-se no atendimento aos pedidos de
esclarecimento buscando nos repositórios legais e
jurísprudenciais os elementos de sustentação das
opções adotadas para a contratação.
Caso seja negada a continuidade da contratação,
instituir nova equipe de planejamento da contratação
!plgmover uma nova contratação.
Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de
planejamento da contratação com estrita observância
à legislação e normativos complementares.

Impacto
Alto
Alto
Alto

Responsável
Equipe de Planejamento

ria rnntr=tar5n

2 Equipe de Planejamento
da Contratação

Id.

l
Responsável

Equipe de Planejamento
da Contratação

2

3

Autoridade Superior da
UG

Equipe de Planejamehto
da Contratação 'l

N
R

N 40

X

1. Elevação dos preços ou inexequibilidade das
propostas.

Alto

2 Impossibilidade de contratação. Alto
Id: Ação Preventiva Responsável
1. Seguir os procedimentos normatizados para a

realização de pesquisa de preços.
Equipe de Planejamento

da Contratação
2 Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a

apenas três propostas.
Equipe de Planejamento

da Contratação

4.

3. Avaliar se os procedimentos adotados estão de acordo
com os requisitos normativos.

Unidade Administrativa
da UG

Equipe de Planejamento
da Contratação

Levar em consideração os questionamentos das
empresas concorrentes.

  Ação de Contingênçia Rê$'bóniávêl
1. Refazer a pesquisa de preços precedidas de uma

consulta pública para esclarecimentos ou correção de
distorções.

Equipe de Planejamento
da Contratação
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Risco 08
Probabilidade

Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada
Média

Dano
Não entrega dos serviços e equipamentos.
Atraso na entrega dos serviços e equipamentos.
Baixa qualidade dos serviços e equipamentos
entregues.
Descontinuidade dos serviços.
Falta de efetividade da contratação.

Ação Preventiva
Acompanhar a execução dos serviços aferindo se os
requisitos exigidos no contrato estão sento cumpridos
de acordo com a qualidade exigida.
Avaliar se os serviços prestados estão atendendo as
expectativas da contratação.
Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização
e gestão contratual.
Capacitação de equipe de fiscalização e gestão
contratual.

Intensificação no processo de fiscalização e gestão
contratual

Impacto
Alto
Alto
Alto

Alto
Alto

Responsável
Fiscal e Gestor do

Contrato

2

3

4

5

fiscal e Gestor do
Contrato

Autoridade Superior da
UG

Autoridade Superior da
UG

Fiscal e Gestor do
Contrato

Responsável
fiscal e Gestor do

Contrato
Fiscal e Gestor do

Contrato
Autoridade Superior da

UG

4çêo de Contingência
Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas
do contrato forem descumpridas.
Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento
convocatório, de forma a coibír a reincidência.
Instituir nova equipe de planejamento da contratação
e promover uma nova contratação para evitar o
comprometimento da continuidade dos serviços
sustentados pela solução de TIC, em caso de
.gljguldade de reste ução das inconformidades.

2

3

Probabilidade Média  
Id:    
1. Desmotivação dos profissionais prestadores de

serviços.
Alto  

2 Aumento da rotatividade dos profissionais. Média 1 11 W
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3. Baixa qualidade dos serviços entregues. Alto
4. Corresponsabilização de equipe de gestão e

fiscalização.
Alto

5. Descontinuidade dos serviços. Alto
Id: Ação Preventiva RêêponÉávêl
1. Elaborar lista de verificação que deverá ser observada

pela fiscalização administrativa, durante a execução
do contrato.

Fiscal e Gestor do contrato

2. Realizar a fiscalização do cumprimento das obrigações
trabalhistas, conforme legislação vigente

fiscal e Gestor do contrato

Id: Ação d.é Contingência Résnoniáüél
1. Notificar formalmente a Contratada quando forem

identificadas irregularidades trabalhistas.
Fiscal e Gestor do Contrato

2.

3.

Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento
convocatório.

Fiscal e Gestor do Contrato

Autoridade Superior da UGInstituir nova equipe de planejamento da contratação
e promover uma nova contratação para evitar o
comprometimento da continuidade dos serviços
sustentados pela Solução de TIC.

P:ilbbà:bilidãdé Alta

   
1. Divulgação de informações privilegiadas e restritas. Alta
2. Quebra de confidencialidade de dados, informações e

documentos
Alta

Alto

3. Redução da credibilidade do órgão/entidade.
Id: !;; : : '*:.}: Ação Preventiva Res:n:ãhlêáüÉil
1. Exigir dos funcionários da contratada assinatura de

Termo de Compromisso de obediência às normas de
segurança e Sigilo do órgão/entidade

Fiscal e Gestor do Contrato

Unidade de Tecnologia da
Informação da UG

2 Estabelecer o Gerencíamento de Configuração e Ativo
de Serviço para controlar os recursos computacionais,
incluindo a concessão de acesso aos recursos.

 
Manter a contratada e seus profissionais cientes e da
Política de Segurança da Informação.
Estabelecer, conscientizar e divulgar os
procedimentos de controle de permissões e perfis de
acesso, principalmente para terceiros
que podem ter alta rotatividade.

fiscal e Gestor do Contrato

Unidade de Tecnologia da
Informação da UG

: Id. ;:. ji. : ; i .* .: 't( ::.: ,. ;i Ação de Contingência :  
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1. Aplicar sanções administrativas, cíveis e criminais Unidade Administrativa
e/ou Jurídica da UG

2 Exigir reparação do dano, quando aplicável. Unidade Administrativa
e/ou Jurídica da UG

  Alta rotatividade de funcionários da contratada
PFõbàbilFidàdê Média

Id: Dano ,;.. . tl,i:i:\, .:;i.= :. : : ~ü, i.:::i.:, ,....xb:& Impacto
1. Ingressos frequentes de mais pessoas estranhas à

o rga nizaçao .

Falta de conhecimento do ambiente e integração com
os demais colaboradores.

Alto

Alto2

  Ação Preventiva R:éÉBóni:áüêl
1. Determinar de forma precisa e clara as especificações

técnicas do contrato bem como os requisitos de
qualificação técnica dos colaboradores da Contratada,
definindo as atividades, papéis e responsabilidades
com vistas a possibilitar a transparência e a
vantajosidade técnica e económica da licitação.

Equipe de Planejamento da

Contratação

Id!: Ação de Contingência Rêinóhiávêl
1. Promover ações de construção, manutenção e

atualização das bases de conhecimento, de modo a
facilitar a substituição de técnicos.

Equipe de Fiscalização do
Contrato

R;i$àõa2 Custo do objeto licitado superior ao estimado Dará a contratacão dos servidas
p:ilQ bà b i:lid ád ê Baixa

  Dà:filéi$Êgll@@l W©l$1Wi$:@ll@q 81@$!@ê@lil:M:óaiio
1. Comprometimento da economicidade da contratacão. ültn
2. Não adjudicação do obieto. Alta

  Aêêbi € üêtttiüa Rêgbàógávàl
1. Revisar as estimativas dos custos estimados do estudo

técnico.
Equipe de Planejamento da

Cnntratacãn
td: Açãó de Contingência Régnah;i:áÍlàl
1. Não havendo possibilidade de redução dos valores

negociados, deve-se suspender o certame com vistas
redefinição de escopo do objeto e do processo de
Planejamento da Contratação.

Autoridade Superior da UG

Rigéo93 Atraso no processo de contratação da so]ucão ]
Probabilidade Alta : " '''::í''7  

    g
1. Descontinuidade dos serviços de infraestrutura de TI Alto R
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23.2 Riscos que comprometem a Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação

44

\u

2. Comprometimento dos serviços prestados. Alto
  Ação Preventiva Rêspoõiávêl

1. Cumprimento dos prazos para contratação, revirar e
acompanhar as mudanças nos documentos de
planejamento da contratação que influenciam no
descumprimento do cronograma.

Equipe de Planejamento da
Contratação

2. Elaborar os documentos de planejamento da
contratação com estrita observância à legislação e
normativos complementa res.

Equipe de Planejamento da
Contratação

Idi Ação de Contingência Rêsnõhêáilél
1. Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para

minimizar os impactos.
Equipe de Planejamento da

Contratacão
2 Renovação do contrato de suporte e garantia com a

atual contratada por mais 12 meses com a
possibilidade de rescisão contratual por parte da
contratante a qualquer momento.

Autoridade Superior da UG

  Dali.õlg$@g!& glBg@@ÊI i@W8g WWigllg ::lhiiàõtó
1. Descontinuidade dos serviços sustentados oela STIC. Alta
2. Comprometimento dos serviços prestados oela UG Alto
Id:: Aeã:ó l:lPreiêlhtiva RêsnansáirPI
1. Acompanhar a execução dos serviços aferindo

criteriosamente se os requisitos estão sento
cumpridos de acordo com a qualidade exigida,
buscando identificar qualquer problema de execução
em sua origem para não permitir maiores impactos no
contrato.

Fiscal e Gestor do Contrato

2 Avaliar se os serviços prestados estão atendendo as
expectativas da contratação.

Fiscal e Gestor do Contrato

3. Garantir que o conhecimento seja repassado
continuamente para a equipe de fiscalizacão técnica

Fiscal e Gestor do Contrato

4. Executar atividades de validação do ambiente
jverificação de Alta disponibilidade, atualização do
equipamento, dentre outras.)

Unidade de Tecnologia da
Informação da UG

: :.i. Id:.: : ,:$i:l: í: .*i 'E ,'. ; l ;l;$. 1 :1. Ação de Contingência.  
1. Iniciar novo processo de contratação, utilizando os

artefatos de planejamento produzidos. com as
Autoridade Superior da/LJG



Processo 57/500.16
Data:12/02/2021

Rubrica
Ubiratan R

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul

atualizações baseadas na Infraestrutura e experiência
adquirida no processo de gestão e fiscalização.

\

W

h

Idi   Impacto
1. Deficiência na fiscalização do contrato com

comprometimento na aferição dos níveis de serviço.
Alto

} Baixa qualidade nas entregas dos serviços.

 Não atendimento das expectativas da contratação.
4. Atrasos no pagamento, pagamento indevido e sem o

devido desconto das glosas.
Inexecução parcial ou total do contrato.5.

  Anão Preventiva RéipQn$ái/él
1. Definir indicadores de fácil mensuração e que podem

ser monitorados por meio da ferramenta de gestão de
serviços de TIC.

Equipe de Planejamento da
Contratação

2 Elaborar Plano de Fiscalização prevendo como deverá
ser realizada a fiscalização do contrato, incluindo
modelos de planilhas de aferição e listas de
verificação .

Equipe de Planejamento da

Contratação

3. Identificar se existem servidores com habilidades e
competências em TIC adequadas e em quantidade
suficiente para a atuação na fiscalização dos serviços
contratados e mensuração sistemática dos
indicadores e da qualidade dos serviços.

Equipe de Planejamento da
Contratação

Autoridade Superior da UG4. Promover o recrutamento de servidores públicos, de
outras áreas ou outros órgãos, que possuam
habilidades e competências em TIC adequadas para a
aferição sistemática da qualidade das entregas dos
serviços contratados.

5. Propor processo de seleção de servidores públicos,
afim de alocar servidores que possuem competências
técnicas adequadas para a aferição sistemática das
entregas dos serviços contratados.

Autoridade Superior da UG

Id:: : .., : ::::: : ;:4l:::Ação de Çontingêticia  
1. Primar pela demanda de ativídades críticas, que

envolvam a disponibilidade do ambiente tecnológico
Fiscal e Gestor do Contrato
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2 Propor processo seletivo simplificado para
contratação de servidores tem porários com
habilidades e competências em TIC adequadas para a
aferição sistemática da qualidade das entregas dos
serviços contratados.

Autoridade Superior da UG

Pilóbáb:ilidã;dé Média
Id::   Impacto
1. Baixa qualidade nas entregas dos serviços. Alto
2 Atraso na entrega dos serviços. Médio
3. Indisponibilidade de serviços críticos. Alto
4. Descumprimento dos requisitos contratuais. Alto

  AçãQ Preventiva Responsável
1. Prever requisitos de qualificação técnica e experiência

profissional de acordo com complexidade de cada tapa
de serviço.

Equipe de Planejamento da

Contratação

2 Realizar a fiscalização do cumprimento dos requisitos
de qualificação técnica e experiência profissional
exigidos.

fiscal e Gestor do Contrato

  Ação de Contingência RéspàhiáVél
1. Notificar formalmente a Contratada quando os

requisitos do contrato não forem descumpridos.
Fiscal e Gestor do Contrato

2 Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento
convocatória, de forma a coibir a reincidência.

fiscal e Gestor do Contrato

  Não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviços
Probabilidade Alta

Id:   ltnóãêto
1. Não atendimento aos requisitos de negócio. Alto
2 Ineficiência e não efetividade da contratação Alto
IÕ: Ação Preventiva Ré:ioõnêáVêll
1. Prever sanções pelo descumprimento dos Níveis

Mínimos de Serviços.
Equipe de Planejamento da

Contratacão
2 Estabelecer meios de monitoração e controle

proativos da qualidade dos serviços.
Equipe de Planejamento da

Contratação
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Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada
Alta

Impacto
Não entrega dos serviços Alto
Atraso na entrega dos serviços Alto
Entrega com qualidade inferior à exigida Alto

Ação Preventiva Responsável
Definição de níveis de serviços adequados Equipe de Planej

Contrata

.N

  Id: Ação de Cohtihgência Responsável

 
1. Realizar as intervenções que forem necessárias para o

reestabelecimento imediato do atendimento e dos
serviços.
Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas
do contrato forem descumpridas ou violadas.

Fiscal e Gestor do Contrato

fiscal e Gestor do Contrato2

  3. Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento
convocatório. de forma a coibir a reincidência.

Unidade Administrativa
e/ou Jurídica da UG

Riiscolili05 Falha na estimativa de volume de serviços
Alta  Pfóbàlblí:lida:d;ê

Id: Dano    
1. Não atendimento das expectativas da contratação.

Superdimensionamento ou subdimensionamento do
contrato.    

2

3. Contratação antieconâmíca e sobrepreço.
Rescisão contratual.4.

  Anjo Preventiva Responsável  
1. Realizar o levantamento criterioso do volume de

serviços executados antes da contratação para
estimar adequadamente o volume previsto.

Equipe de Planejamento da
Contratação  

2 Elaboração minuciosa da memória de cálculo. Equipe de Planejamento da
Contratação  

Id: Ação de Contingência K:ó$bóóiávêl  
1. Solicitar aditivo de acréscimo ou supressão contratual. Gestor do Contrato  
2. Instituir nova equipe de planejamento da contratação

e promover uma nova contratação para evitar o
comprometimento da continuidade dos serviços
sustentados pela STIC.

Autoridade Superior da UG
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2 Acompanhamento e verificação de qualidade do
serviço prestado

Fiscal e Gestor do Contrato

Id: Ação de Contingência Responsável
1. Aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior

previsto nos níveis mínimos de serviço, aplicação das
sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência

fiscal e Gestor do Contrato

  Indisponibilidade dos serviços de TI por não atendimento das demandas nos
prazos definidos

  Média

     
1. Paralisação dos serviços de infraestrutura de TI e

indisponibilidade dos sistemas críticos
Alto

2 Comprometimento dos serviços prestados Alto
Id: Ação Preventiva ', :;i::Ü :. RésÕOniávél
1. Prever sanções pelo descumprimento dos Níveis

Mínimos de Serviços
Equipe de Planejamento da

Contratação
2 Estabelecer meios de monitorar e controlar a

qualidade dos serviços prestados
Equipe de Planejamento da

Contratação
3. Atuar de forma proativa e contínua na aferição da

qualidade dos serviços
Fiscal e Gestor do Contrato

4. Prover e implementar recursos e tecnologias de alta
disponibilidade

Fiscal e Gestor do Contrato

  Ação de Contingênca  
1. Aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior

previsto nos níveis mínimos de serviço, aplicação das
sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência

Unidade Administrativa
e/ou Jurídica da UG
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24.1 Conforme fundamentação acima, esta Equipe de Planejamento da Contratação
considera que a Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação escolhida é
viável, com base nos elementos anteriormente apresentados neste Estudo Técnico
Preliminar, além de ser necessária para o atendimento das necessidades e interesses
da AGEHAB/MS.

24.2 A contratação obedece às disposições do Decreto Estadual n. 15.477 de 20 dejulho
de 2020 e está em harmonia com o Planejamento Estratégico Estadual

ASSINATURAS

Campo Grande/MS,V2 de Fevereiro de 2021
Ü

\l

Gustavo
Asdlssor Técnico

SEFAZ/SGI

/

:es Gualberto

Ubirabn R.Chaves
Coordenad+ÍPe Planbjamento

AGEHAB

\

' l ,.&'J
Ce&ãr Augusto de Andrade

Técnico de Compras e Suprimentos

AGEHAB

F
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ANEXO l

LISTA DE COMPUTADORES DO PATRIMÓNIO DA AGEHAB

:$eTQitllilÍ l.PA'fRIMÕNIQt
ESTADA DE
€a Õ

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DIPO

GPU

450201000002236

450201000002234

450201000002237

450201000002240

450201000000263

450201000002229

450201000002231

450201000002232

450201000001210

450201000000202

450201000000301

450201000000228

450201000000549

450201000000400

450201000000545

450201000002226

450201000002227

BOM

BOM

BOM

BOM

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

BOM

25/03/14

25/03/14

25/03/14

}b taXI'LÜ.

16/12/11

25/03/14

25/03/14

25/03/14

25/03/14

16/12/11

16/12/11

16/12/11

xxlanl\n

25/03/14

GFOS

DPR

CEPIAN

SECONCI

\

DICRI



Processo 57/500.162/20
Data:12/02/2021

Rubrica
Ubiratan R.Cha

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul

18   45020100000003] PRECÁRIO 16/12/11

19 SCH 450201000000331 PRECÁRIO 16/12/11

20   450201000002230 BOM nl031'L4

21 SECSSG 450201000002235 BOM 25/03/14

22   450201000000548 PRECÁRIO nlanlxn

23 CORH 450201000002221

450201000000264

BOM 25/03/14

24 DICON PRECÁRIO 16/12/11

25   450201000002220 BOM 25/03/14

26 SEPAP 450201000000501

450201000000105

PRECÁRIO  
27 PJUR PRECÁRIO 16/12/11

28   450201000002239 BOM Bla'sl\Q

29 DIEOF 450201000002225 BOM Lslç3sl'LÓ.

30 COTEC 450201000000090 PRECÁRIO nlanlxn

31   450201000000097 PRECÁRIO  
32   450201000002223 BOM 25/03/14

33 SEC 450201000000317 PRECÁRIO 16/12/11

34 BLPO 450201000002238 BOM 25/03/14

35   450201000000501 PRECÁRIO L3lqnlTn

36   450201000001729 PRECÁRIO nlan104
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37

38

39

40

41

42

450201000000330

450201000000314

450201000002007

450201000002218

450201000000101

450201000000177

450201000000210

450201000000233

450201000002233

450201000000032

450201000000247

450201000000100

450201000000105

450201000002005

450201000002006

450201000000221

450201000000227

450201000000059

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

BOM

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

BOM

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

PRECÁRIO

16/12/11

16/12/11

26/12/11

25/03/14

16/12/11

16/12/11

16/12/11

16/12/11

25/03/14

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

16/12/11

16/12/11

16/12/11

16/12/11

26/12/11

26/12/11

16/12/11

16/12/11

txlanl'vn
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ANEXO ll

PIAN ILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO ANEXO ll

Empresa Mineira de Computadores Ltda.
Newpc tecnologia eirele
Teton Comércio e Sewiços Ltda

Print & Copy Equipamentos e Serviços Ltda -EPP
Empresa Mineira de Computadores Ltda.
Newpc tecnologia eirele
Teton Comércio e Serviços Ltda
Print & Copy Equipamentos e Serviços Ltda -EPP
Empresa Mineira de Computadores Ltda.:
Nê ljélté h ilõêiã éÜél.e

Tlitê$ ;Çdóéflíiõ'l# Q Nlêàli tL{Hà

Print & Copa Equipamentos e Serviços Ltda -EPP
Empresa Mineira de Computadores Ltda.
Newpc tecnologia eirele
Teton Comércio e Serviços Ltda
Prjnt; & Copa..Equipamentos e Serviços Ltda -EPP
Empresa Mineira de Computadores Ltda.
NewpC tecnologia eirele
Téton Comércio e Serviços Lida
Pri nt & Copa Equipa mentor e: Serviços: Ltdã .EPP

Empresa Mineira de Computadores Ltda.
Newpc tecnologia eirele
Teton Comércio e Serviços Ltda
Print & Copa Equipamentos e Serviços Ltda -EPP

TOTAL GERAL

R$ 430.032,00
R$ 426.132,00
R$ 446.976,00
R$ 453.720,00

Notebook Tipo l 5 RS 2.560,00 R$ 30.720,00
Notebook Tipo l 5 R$ 2.495,00 RS 29.940,00
Notebook Tipo l 5 R$ 2.400,00 R$ 28.800.00
Notebook Tipo l 5 R$ 2.550,00 R$ 30.600,00

Notebook Tipo ll 6 R$ 3.330,00 R$ 39.960,00
Notebook Tipo ll 6 R$ 3.360,00 R$ 40.320,00
Notebook Tipo ll 6 R$ 3.408,00 R$ 40.896,00
Natebook Tipo ll 6 R$ 3.300,00 R$ 39.600,00

Dê:$ ktQjã 3'iÕéli !2 KS: 7i89õiOO R$ 94.7S2,00

  12   R$ 92;:t6Q,ÕO

  12   x$ 0S:Õ40;0Ó

  12 Á;$::?:sç0:0õ R$ 90.000.:00
Desktop Tipo ll 47 R$ 21.150,00 R$ 253.800.00
Desktop Tipo ll 47 R$ 21.056.00 R$ 252.672,00
Desktop Tipo ll 47 R$ 22.560.00 R$ 270.720,00
Desktop Tipo ll 47 R$ 23.500,00 R$ 282.000.00

Projetor 2 R$ 900,00 R$ 10.800,00
Projetor 2 R$ 920.00 R$ 11.040,00
Projetor 2 R$ 960,00 R$ 11.520.00
Projetor 2 R$ 960,00 RS 11.520.00


