TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020
PID (PROCESSO INTERNO DATEN) = 0894-20

Ilhéus-BA, 16 de novembro de 2020

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020

INTRODUÇÃO

Segue abaixo a Proposta Comercial da Daten Tecnologia Ltda., pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida na Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca - Distrito Industrial de Ilhéus, Bairro:
Iguape, CEP: 45658-335 – Ilhéus-BA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.602.789/0001-01, para o Edital do
Pregão Eletrônico acima referido cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de
53(cinquenta e três) microcomputadores, com sistema operacional devidamente licenciado, além de
garantia de 60 meses on-site conforme os termos e condições constantes no presente Edital e seus
anexos.

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

Página 2 de 7

Ao
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL
A Daten Tecnologia Ltda., CNPJ/MF n.º 04.602.789/0001-01, apresenta a presente proposta, em
conformidade com o Edital mencionado:

LOTE

QUANT

UND

DESCRIÇÃO RESUMIDA

MARCA /
MODELO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

MICROCOMPUATDOR,
com
garantia de 60 meses on-site,
DATEN /
01
53
UN
5.911,32
313.299,96
conforme
descrição
em
DC3E-S
anexo.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 313.299,96 (Trezentos e treze mil e duzentos e noventa e nove
reais e noventa e seis centavos).
CONDIÇÕES GERAIS:
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, conforme Edital
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias corridos, conforme Edital
Local de Entrega: Conforme Edital
Impostos: Inclusos nos preços, conforme legislação em vigor
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, conforme Edital
Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 2864-9, C/C: 3965-9
A) Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas
no Edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não
havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem
parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos
custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto,
assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta
proposta.
B) Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas
com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e
outras despesas decorrentes de exigência legal.
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INFORMAÇÕES DA LICITANTE
1. DADOS DA PROPONENTE:
Razão Social: Daten Tecnologia Ltda.
CNPJ: 04.602.789/0001-01
Inscrição Estadual: 055.890.823 NO
Inscrição Municipal: 9303/001-7
Endereço: Rodovia Ilhéus-Uruçuca Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido Uruçuca
Bairro: Distrito Industrial de Ilhéus - Iguape
Cidade: Ilhéus
CEP: 45.658-335
E-mail: licitacao@daten.com.br / ascom@daten.com.br / analise@daten.com.br /
analise_1@daten.com.br
Telefone: 71 3616-5500/5513/5507
Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 2864-9, C/C: 3965-9
2. DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: José Pacheco de Oliveira Júnior
Cargo/Função: Diretor
CPF: 240.115.505-82
RG: 1745693-27 SSP-BA
Endereço Rua Machado Neto, 129, Apto 802
Bairro: Pituba
Cidade/UF: Salvador/BA
CEP: 41830-510
Nacionalidade: Brasileiro

3. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Licitante: Daten Tecnologia LTDA.
Endereço: Rua Frederico Simões, nº 125, Edifício Liz Empresarial, Sala 602, Salvador – BA
Bairro: Caminho das Árvores
CEP: 41.820-774.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
LOTE 01: MICROCOMPUTADOR
MARCA: DATEN
MODELO: DC3E-S
FABRICANTE: DATEN TECNOLOGIA
PROCEDÊNCIA: NACIONAL (PPB)
GARANTIA: 60 meses on-site
Especificações mínimas:
Processador: Com índice de 9.510 pontos para o desempenho
Memória: 8GB DDR4, frequência de 2666MHz com expansão a 32 GB de memória no mínimo.
Placa Mãe: Possui 3 (três) slots PCI-Express, com um M.2, possui 8 portas USB, sendo 4 portas USB
3.1
Armazenamento: Uma unidade de estado sólido (SSD) com capacidade de 120 GB, compatível com
o equipamento ofertado.
Controladora de vídeo: Integrada ao processador, possui suporte a no mínimo dois monitores
simultaneamente
Gabinete: Possui volume máximo de 10.5L, Tool-Less e do mesmo fabricante do equipamento.
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Fonte de Alimentação: Potência máxima de 260W, com eficiência mínima de 92% quando em 50%
de carga de trabalho e pertence a Categoria Platinum.
Monitor de vídeo: Mesma marca do fabricante do equipamento ofertado.
Teclado: Mesmo fabricante do equipamento ofertado, com teclas de iniciar e de atalho do MSWindows, mudança de inclinação do teclado e com impressão sobre as teclas do tipo permanente.
Mouse: Dispositivo dotado de três botões e resolução mínima de 1000 DPI, acompanha mouse pad,
mesmo fabricante do equipamento ofertado e é da mesma cor e marca do equipamento.
Sistema Operacional: Acompanha o equipamento uma licença OEM do Windows 10 Professional 64
Bits pré-instalada
Garantia: O equipamento e o monitor possuem garantia do fabricante, na modalidade on-sie, pelo
período 60 meses.

TABELA IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
COMPONENTE
MARCA
MODELO
PROCESSADOR
AMD
RYZEN 5 PRO 3400G
MEMÓRIA
DATEN
8GB DDR4
PLACA MÃE
DATEN
DA320MXV
ARMAZENAMENTO
DATEN
DS500
PLACA DE VIDEO
AMD
RADEON VEJA 11
PLACA DE REDE
REALTEK
RTL8111H
MONITOR
DATEN
22BN550Y
GABINETE
DATEN
D8L-S
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
DATEN
DTS200PBR
TECLADO
DATEN
CK450U
MOUSE
DATEN
CM850U
SISTEMA OPERACIONAL
MICROSOFT
WINDOWS 10 PROFESSIONAL

5. DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR DO FABRICANTE
A Daten Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ 04.602.789/0001-01, na qualidade de fabricante dos
equipamentos, marca Daten, declara expressamente que:
➢

A garantia ofertada é de 60 meses on-site, para todos os equipamentos, incluídos os
acessórios e componentes, com reposição de peças, mão de obra e atendimento, conforme
Edital.

➢

A Daten disponibiliza atendimento técnico para abertura de chamados durante o período de
garantia dos equipamentos ofertados no site http://www.daten.com.br/aberturachamado.php, e-mail: atendimento.governo@daten.com.br ou DDG 0800 605 2010.

➢

A relação completa de assistências técnicas autorizadas pode ser conferida no site
http://www.daten.com.br/assistencia-autorizada.php.

➢

Os serviços de atendimento técnico são de responsabilidade da Daten Tecnologia e serão
prestados atendendo todos os prazos e condições estabelecidos no edital e seus anexos.
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➢

Atende os Requisitos de Sustentabilidade, adotando práticas de sustentabilidade ambiental na
execução do objeto, quando couber, conforme disposto na Instrução Normativa STI nº
01/2010, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento e Gestão, conforme a
seguir:
o

Os bens são constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

o

Observa os requisitos ambientais para a certificação do produto junto ao Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro ou instituição
congênere, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação
aos seus similares;

o

Os bens não possuem substâncias perigosas em concentração acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs), sendo seus equipamentos projetados e
fabricados de acordo com a diretiva européia 2002/95/EC e do conselho sobre
restrição de uso de certos tipos de substância perigosas em equipamento elétrico e
eletrônico (diretiva RoHS);

o

Possui processo que implementa a sistemática de logística reversa, nos termos da Lei
12.305, de 02 de agosto de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos;

o

Adota práticas relacionadas ao uso eficiente de energia elétrica;

➢

Adota posturas, comportamentos e ações que promovem o bem-estar de seus públicos interno
e externo, de forma a atestar sua boa prática empresarial

➢

Os equipamentos de marca DATEN são compatíveis com os sistemas operacionais: Windows
10 e Linux Red Hat, Ubuntu, Debian, entre outras versões (consulte o setor técnico do
fabricante).

➢

Os equipamentos ofertados, bem como os dispositivos que o compõem, são novos, de
primeiro uso e estão em fase normal de fabricação.

➢

Atestamos que o equipamento faz parte da linha Corporativa da própria empresa ou do
fabricante.

➢

Os equipamentos da marca Daten, foram projetados e fabricados de acordo com a diretiva
européia 2002/95/EC e do conselho sobre restrição de uso de certos tipos de substância
perigosas em equipamento elétrico e eletrônico (diretiva RoHS) bem como com os valores
máximos de concentração estabelecidos pelo Comitê de Adaptação Técnica Européia (TAC),
conforme mostrado a seguir:
Substância

Chumbo (Pb)

Concentração Máxima Proposta

Concentração Atual

0,1%

< 0,1%
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Mercúrio (Hg)

0,1%

< 0,1%

Cádmio (Cd)

0,01%

< 0,01%

Cromo hexavalente (Cr(VI))

0,1%

< 0,1%

Bifenilos polibromados (PBBs)

0,1%

< 0,1%

Éteres difenil-polibromados

0,1%

< 0,1%

(PBDEs)
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