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Respeito

Conforme disciplina o art. 7o, inciso V do Decreto Estadual n 3182 de

02/09/2016 e, diante do Ofício Circular n 007/2018-CLC/PGE, remetemos o plano anual de compras

com previsão dos bens a serem adquiridos no ano de 2019, conforme planilhas anexas.

Outrossim, informamos que todos os materiais detém prioridades de

aquisições, vez que muitos não foram adquiridos devido fracasso ou deserção de itens no processo

licitatório e, outros deles, tiveram suas atas de registros de preços vencidas, como a aquisição de

suprimentos de informática, precisando esta DGPC de pressa na compra destes suprimentos e,

sugerimos seguir a ordem deste plano.

Em relação a periodicidade de aquisições são realizadas a cada seis meses,

conforme disponibilidade orçamentária e financeira.

Deixou-se de identificar os códigos SIGA dos materiais/serviços, tendo em

vista a exposição contida no ofício circular, no entanto, alguns constam devido terem sido requeridos

recentemente e já comporem o novo catálogo de bens.

Acrescente-se ainda que as especificações dos materiais não estão completas,

a fim de oportunizar uma descrição padronizada dessa CLC/PGE.

Macapá-AP, 18 de setembro de 2018.

Delegacia Geral de Polícia Civil
Gabinete do Delegado Geral de Polícia - GAB/DGPC

Senhora Coordenadora,

Sua Excelência a Senhora
Ediiene Chagas Farias
Coordenadora Geral da Central de Licitações - PGE/AP

Ofício n ^^,1/2018-GAB/DGPC.
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Toner para impressora Samsung ML5010ND (ML4510ND/
ML5015).

.h

Toner para impressora Samsung SCX 3405 (3400/ 3400F). Modelo
dechipMLTD101S

Toner para impressora Samsung SCX 4521D3.

Toner para impressora Samsung SCX 4200.

Tinta 1 LITRO Recarga Cartucho Impressora jato de tinta - Bulk
Ink, kit de corante ciano, magenta, amarelo e preto, compatível
com impressora multifuncional - Código 90297.

TONER para impressora Lexmark modelo E360 (260/ 460/
260A11L)

Unidade de Imagem ou fotocondutor para impressora Lexmark
E360.

TONER para impressora Lexmark modelo MX310dn. Rendimento
médio de 10.000 (dez) mil páginas, em conformidade com a Norma
ISO/IEC 19752. Cor: Preto.

Unidade de Imagem para impressora Lexmark MX310dn com as
seguintes especificações: Tecnologia de Impressão Laser
monocromática Yield Value 60000
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SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Local de Entrega e horário de recebimento: Unidade de Informática da Delegacia Geral de
Polícia Civil, localizado na Av. Fab, 84 - Central, Macapá/AP - CEP: 68900-073, no horário de
08:00h as 12:00h.
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Borracha bicolor (Azul/vermelha)

Barbante,   100%  algodão,   cru,   n    08,   com
aproximadamente 184m.

Bandeja documentos, material plástico, tipo dupla com 260
(L) x 360 (C) x 40 (A).

Apontador de lápis

Almofada para carimbo.

Especificação - Material de Expediente
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MATERIAL DE EXPEDIENTE

Local de Entrega e horário de recebimento: Setor de Gestão de Material, situado na Avenida
Reinaldo Damasceno, 3470 - bairro N. Esperança - Macapá/AP. CEP 68.901-280, no horário de

08:00has12:00h.

O
Unidade de imagem ou fotocondutor para impressora OKI

ES4172LP.

Toner para impressora OKI ES4172LP.

Toner para impressora Xerox Phaser 3200MFP

Toner para impressora Samsung SCX5835
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Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 4/0 caixa com 50

Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 03 caixa com 100
unidades.

Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com

tratamento anti-ferrugem, medida n 02 caixa com 100
unidades.

Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 01, caixa com 100
unidades.

Classificador, material PVC transparente, cor branca,

comprimento 315, largura 210

Classificador transparente, com garra interna, medindo 23
x 33,5 cm.

CD - RW virgem, gravável e regravável

Cartolina, na cor branca, gramatura mínima 150 g/m2,
dimensões 50 x 60 cm. Embalagem com 100 unidades.

Caneta  marca  texto,  material  plástico,  tipo  ponta
fluorescente

Caneta esferográfica na cor vermelha, escrita grossa

Caneta esferográfica na cor preta, escrita grossa

Caneta esferográfica na cor azul, escrita grossa

Caixa, arquivo, para documentos, polionda, em polietileno,

na cor azul, dimensões mínimas de (350x240x130mm).

Borracha plástica na cor branca,
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Fita adesiva transparente, 50 mm x50 m, composição:
Filme de polipropileno e adesivo em resina de borracha

Fita adesiva gomada, fabricada em polipropileno, adesivo
em resina de borracha natural, rolo com dimensões 50
mmx50 m.

Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado,
dimensões 15 cm.

Estilete, corpo em plástico, medindo aproximadamente
13,0 cm, lâmina larga, afiada, removível, dimensão

aproximada de 1,8 x 0,05 x 1,00 cm.

Envelope, saco médio, branco, reciclado, papel Kraft 80 g,

dimensões 240 x 340 mm, sem timbre.

Corretivo líq. p/ erros, base dágua, branco, atóxica,
inodoro, aquoso, embalagem com 18ml.

Copo, para água, descartável, em plástico, capacidade
180 ml

Colchetes para encadernação n 08, fabricado com arame
de aço, com tratamento anti-ferrugem, haste dupla e

flexível. Embalagem: Cx c/ 72 unidades.

Colchetes para encadernação n 06, fabricado com arame
de aço, com tratamento anti-ferrugem, haste dupla e

flexível. Embalagem: Cx c/72 unidades.

Colchetes em aço revestido n 12, fabricado com arame de
aço, com tratamento anti-ferrugem, haste dupla e flexível.

Embalagem: Cx c/72 unidades.

Colchetes em aço revestido n 10, fabricado com arame de
aço, com tratamento anti-ferrugem, haste dupla e flexível.

Embalagem: Cxc/72 unidades.

Cola líquida à base de PVA. Branca

Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 8/0 caixa com 25

unidades.

Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 6/0 caixa com 50

unidades.
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Perfurador de papel tamanho grande, com dois furos.
Capacidade para perfurar mínimo de 50 folhas por vez,
com escala.                   v   \  V /\

\  \  \ < \

Perfurador de papel tamanho grande, com dois furos.
Capacidade para perfurar mínimo de 50 folhas por vez,

com escala.

Pasta suspensa, em papelão pardo resistente, medindo

aproximadamente 240x360x40mm

Pasta arquivo, registrador tipo AZ em PVC, dimensões 350
mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso)

Papel tipo Contact, laminado de PVC autoadesivo,
protegido no verso por papel siliconado e produzido no
padrão transparente. Rolo com 10m.

Papel carbono, material película poliéster, aplicação
escrita manual, tipo monoface, comprimento 297mm,
largura 210mm, cor azul, caixa com 100 folhas..

PAPEL, 100% reciclado, formato A-4, sem odor,

dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2.

PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 210

x 297 mm, gramatura 75 g/m2.

Livro protocolo, quantidade 100 folhas, comprimento 210,
largura 150

Livro Ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 200

folhas

Livro Ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100

folhas

Lápis escolar para escrita n 2 em madeira

Grampo para grampeador galvanizado, tamanho 26/6.
Embalagem: Caixa com 5.000 unidades, com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.

Grampeador metálico, capacidade mínima para grampear
25 folhas de papel 75g/m2, dimensões mínimas 200x60x50
mm (Grampo 26/6.)
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EQUIPAMENTOS DE TI

Local de Entrega e horário de recebimento: Unidade de Informática da Delegacia Geral de
Polícia Civil, localizada na Av. Fab, 84 - Central, Macapá/AP - CEP: 68900-073, no horário de
08:00h as 12:00h.

OBJETO IMPRESSORA SEGUE PADRONIZAÇÃO

Impressora Lexmark MX310

Especificações do Produto

IMPRIMIR
Tela Colorida LCD de 2,4 polegadas (6cm)
Velocidade de impressão de até 33 (páginas por minuto)
Tempo para a Primeira página com velocidade preto: 6.5 segundos
Resolução de impressão Preto: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image
Quality
Memória/Processador: 256MB/ Dual Core 8OOMH2

Volume Mensal de 250 - 6000 páginas
Ciclo de Trabalho Mensal de até 50.000 páginas/mês
CÓPIA
Velocidade de reprodução: Preto 33 cópias por minuto
Tempo de saída da primeira página (em preto) de até 6.5 segundos
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Tinta para almofada de carimbo a base d'água sem óleo,
na cor azul 42 ml.

Tinta para almofada de carimbo a base d'água s/óleo, na
cor preta 42 ml.

Tesoura multiuso tamanho médio, com lâmina inoxidável

Régua acrílica transparente 50 cm

Régua acrílica transparente 30 cm

Percevejo, fabricado em arame e chapa de aço

Pen drive, capacidade de 8 GB, com conector USB de 2.0,

luz de led indicador de uso plug & piay, protetor do USB
com designer giratório.

Pincel atômico, cor vermelha

Pincel atômico, cor preta

Pincel atômico, cor azul
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1)Aquisição de produto da marca por já ter em seu patrimônio o quantitativo de 120
máquinas, as quais atendem as expectativas da Polícia Civil/AP;

2)Ambientação dos servidores policiais civis no uso do equipamento;
3)Suprimentos (toner e Unidade de imagam - kit foto/condutor) com valores acessíveis

de aquisição e que permitem uso em quantidades suficientes para o trabalho da Polícia

Civil/AP até 60.000 cópias;
4)Deter a DGPC o Contrato Contínuo n 006/2014-DGPC com a Empresa M J L Costa

Serviços - ME para remanufatura para o toner de respectivo equipamento;
5)Deter a DGPC o Contrato Contínuo n 001/2018-DGPC com a Empresa Mareio F. de

Oliveira - EPP para manutenção preventiva e corretiva desta ma

Da definição do objeto e indicação de marca. Possibilidades.

I

DIGITALIZAR
Scanner do tipo plano de Mesa com alimentador automático de documentos

Digitalização por ADF do tipo Simples
A4/Carta Velocidade de digitalização: Preto: 42 / 43 Lados por minuto / Cores: 19 / 20 Lados por

minuto

ENVIO FAX
Velocidade do Modem: ITU T.30, V.34 HALF DUPLEX, 33.6kbps

SUPRIMENTOS
Rendimento do cartucho: até: Cartucho de alto rendimento para 10.000 páginas, Cartucho para

2.500 páginas
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até 60000 páginas, baseada na
média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de

aproximadamente 5%.
Cartucho(s) que acompanham o produto: Cartucho de Toner do Programa de Retorno para 2.500-

páginas
MANUSEIO DE PAPEL
Manuseio de papel padrão: Frente e verso integrado, Bandeja de saída de 150 folhas, Alimentador

multi-uso para 50 folhas, Entrada para 250 folhas
Manuseio de papel opcional: Bandeja para 550 folhas com fechadura, Bandeja para 550 folhas,

Bandeja para 250 folhas
Capacidade de Entrada de Papel: Até - Padrão: 300 páginas 20 Ib ou 75 gsm bond / Máxima: 850

páginas 20 Ib ou 75 gsm Bond
Capacidade de Saída de Papel: Até - Padrão: 150 páginas 20 Ib ou 75 gsm bond / Máxima: 150

páginas 20 Ib ou 75 gsm Bond
Tipos de Mídias Suportados: Consulte o guia de cartões e etiquetas. Transparências, Papel comum,

Etiquetas de papel, Envelopes, Cartão
Tamanhos de mídias suportados: A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Fólio,

Executivo, DL Envelope, A5, A4, 9 Envelope, 7 3/4 Envelope, 10 Envelope

GERAL
Conexão Padrão USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX (RJ45)

Justificativa da DGPC para PADRONIZAÇÃO DE MARCA DE IMPRESSORA

LEXMARK
O
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/ -  atender ao princípio da padronização,  que imponha compatibilidade  de     f"\

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições

de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

7. A possibilidade da adoção do procedimento de padronização para indicação de marca

foi reconhecida pelo TCU, por meio do Acórdão 2.376/2006, Plenário:

"A indicação de marca na especificação dos produtos de informática pode ser aceita

frente ao princípio da padronização previsto no art. 15, inciso I, da Lei 8666/93,

desde que a decisão administrativa que venha identificar o produto pela sua marca

seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa a opção, em termos

técnicos e econômicos, mais vantajosa para a administração."

1.Reza o artigo 7o,  5 o da Lei 8666/3 que "e vedada a realização de licitação cujo objeto

inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações

exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração da

contratada, previsto e discriminado no ato convocatório ".

2.Por sua vez, o inciso I do 7 do artigo 15 da referida Lei determina que nos procedimentos

de compras deverá ser feita a especificação completa do bem a ser adquirido, sem a indicação
de marca.

3.Em vista dos dois dispositivos da Lei de Licitações indaga-se: como compatibilizá-los?

4.Consoante ensinamento de Marcai Justen Filho, em sua obra Comentário a Lei de

Licitações e Contratos Administrativos, 13a edição, "O inc. I, do  7o tem que ser interpretado

no sentido de que, ao promover a especificação das qualidades do objeto a ser adquirido,

nenhuma relevância pode dar-se à marca. Isso não impede que se utilize a marca para um

dos fins a que se destina, que á a identificação mais simples e imediata dos produtos. "

5.Posto isso, entende-se que existem situações em que o comprador pode indicar a marca na

especificação do seu objeto, sem que reste caracterizada a restrição de competitividade.

6.A primeira delas decorre do princípio da padronização do objeto, que se encontra previsto

no artigo 15, inciso I da Lei 8666/93:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

O
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delega

I

Exigência de que os cartuchos e toners sejam da mesma marca da impressora

O relator comunicou ao Plenário ter adotado medida cautelar determinando à

Secretaria de Estado de Saúde do Acre que suspendesse a eficácia das Atas de

Registro de Preços nos 162/2009 e 167/2009, relativamente aos lotes Ve VII, para

demandas futuras por parte daquele órgão estadual e também perante outros entes da

administração pública. Constava do termo de referência do Pregão Presencial n. 

83/2009 — do qual se originaram as atas — que o produto ofertado para os lotes V

(material de consumo de informática) e VII (kitfusor) deveria ser "original do

fabricante do equipamento, não remanufaturado, não reciclado, não similar". Em

resumo, assinalou o relator, "o edital exigia que os cartuchos e toners de impressão

fossem da mesma marca da impressora ". Para o provimento cautelar, ele destacou

que o TCU tem consolidado entendimento no sentido de que a exigência de os

cartuchos de tinta para impressoras serem produzidos pelo mesmo fabricante do

equipamento impressor, ou fabricados no exterior por empresas da mesma marca da

impressora, privilegia a marca do próprio fabricante e restringe a c^mpetit
certame, ao afastar possíveis licitantes fabricantes de produtos novok simu

O

8.Contudo, para que se possa promover a indicação de marcas utilizando-se do procedimento

de padronização do objeto, a Administração deve atentar-se para os seguintes requisitos

estabelecidos pela Corte de Contas, no Acórdão 5420/2010, Ia Câmara:

1.6. Alertar a (...) que:

1.6.3. na hipótese de, em certames licitatórios, se optar pela padronização de

produtos, atentar para o disposto no art. 7o, 5, da Lei n 8.666/93, fazendo constar

do respectivo processo justificativa respaldada em comprovação inequívoca de ordem

técnica, com estudos, laudos, perícias e pareceres que demonstrem as vantagens

econômicas e o interesse da administração, considerando as condições de

manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas.

9.A segunda possibilidade de se indicar marca na definição do objeto a ser licitado ocorre nos

casos em a mesma é utilizada para fins de determinação do padrão de qualidade mínima

admissível.

10.Nesses casos, o edital deve estabelecer que o objeto da licitação será a aquisição de um

produto de determinada marca, admitindo-se o similar, compatível ou equivalente. Em outras

palavras, a indicação da marca será mera exemplificação da qualidade mínima admitida.

11.A Corte de Contas enfrentou a matéria através do Informativo de Licitação e Contratos n

03:
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compatíveis, que apresentem qualidade condizente com as necessidades do

equipamento. O Plenário, por unanimidade, referendou a cautelar. Precedentes

citados: Decisões nos 664/2001, 130/2002, 516/2002, 1476/2002, 1518/2002, todas do
Plenário; Acórdão n 13 54/2007-Segunda Câmara e Acórdãos nos 964/2004,

520/2005, 1165/2006 e 1033/2007, todos do Plenário. Decisão monocrática no TC-
027.182/2009-4, rei. Min. BenjaminZymler, 03.02.2010.

12.Por fim, resta a possibilidade de se indicar marca na especificação do objeto quando

houver justificativa técnica, nos termos do artigo 15, 7o da Lei de Licitação.

13.Seguindo a linha do texto legal, o Ministro Valmir Campeio, Relator do Acórdão n

1.10/2005 Plenário, entendeu que a restrição a uma marca ou modelo deveria ser decorrente

de estudos técnicos que apontam para tal necessidade, senão veja-se:

28.Registre-se que a restrição a uma determinada marca ou modelo deve ser

decorrente de estudos técnicos, e se tais estudos apontarem para essa necessidade,

devem ser asseguradas as vantagens econômicas, técnicas ou administrativas do

produto selecionado (Decisão Plenária TCU n 584/99). Tal entendimento, em que

pese aplicar-se diretamente a um ato regido pela Lei n 8.666/93, cabe perfeitamente

ao presente caso, pois acima de qualquer lei ordinária está a Constituição Federal

que prega como regra geral a necessidade de ampla competição em igualdade de

condições  a todos  os  concorrentes,  observando-se princípios  como o  de

impessoalidade (...), da motivação (que exige 'indicação dos pressupostos de fato e de

direito' que determinarem a decisão ou o ato, sendo obrigatórios quando os atos

'neguem, limitem ou afetem direitos e interesses') e da razoabilidade (princípio da

proibição de excesso, que visa evitar restrições desnecessárias ou absurdas por parte

daAdministração).

29.Para que o procedimento licitatório em questão não fosse restritivo aos

participantes, bastaria que fosse inserido no contexto do edital, entre as cláusulas

relativas às condições de fornecimento do produto, que os cartuchos de toner a serem

adquiridos deveriam ser compatíveis com os cartuchos indicados pelos respectivos

fabricantes  das  impressoras  e,  no caso,  especificando-se  objetivamente  as

características necessárias à compatibilidade. (...)".

14.Pelo julgado acima, pode-se concluir que o Tribunal de Contas entende que a justificativa
técnica, através de estudos, e a comprovação de vantagem econômica e administrativa bastam

para a indicação de marca na especificação de um produto, em decorrência do permissivo

,  legal contido no artigo 7o da Lei 8666/93.
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15.Em Súmula editada em 2012, o TCU solidificou o entendimento sobre a indicação de

marca, senão veja-se:

Súmula 270: Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a

indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências

de padronização e que haja prévia justificação.

16.A primeira leitura da Súmula 270 pode levar a conclusão que o Tribunal de Contas passou

a exigir a presença concomitante dos requisitos de padronização e justificativa técnica para a

indicação da marca, ignorando, portanto, o permissivo legal contido no artigo 7o da Lei de

Licitações.

17.Ocorre que, buscando os precedentes para a edição da referida Súmula, chega-se a

conclusão que a mesma tem sua aplicação restrita aos casos em que a indicação de marca se

baseia na padronização do objeto, exigindo que a mesma seja precedida de devida

justificativa, restando intocável a possibilidade prevista no  5o do artigo 7o da Lei 8666/93.

18.Veja-se os Acórdãos que impulsionaram a publicação da aludida Súmula:

ACÓRDÃO 1547/2004 ATA 22 - PRIMEIRA CÂMARAftexto orisinall

19. Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES - Auditoria. ANP. Área de licitações
e contratos. Aquisição e contratação direta de bens e serviços de informática. O

princípio da padronização não conflita com a vedação de preferência de marca, desde

que a decisão administrativa, que identifica o produto pela marca, seja

circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa opção, em termos técnicos e

econômicos, a mais vantajosa para a administração. Serviços técnicos especializados

de suporte e assessoria impõem a realização de licitação, desde que haja mais de um

interessado na prestação do serviço, devendo a licitação ser distinta da destinada à

compra de software. Realização de licitação, na modalidade convite, em detrimento

da modalidade pregão. Contratação direta de fundação, ao abrigo do art. 24, XIII, da

Lei 8.666/93. Ilegalidade. Somente é lícita a contratação, com dispensa de licitação,

de fundações, quando, comprovadamente, houver nexo entre a natureza da instituição

contratada e o objeto contratual, necessariamente relativo a ensino, pesquisa ou
desenvolvimento institucional. Serviços de consultoria organizacional não se

enquadram no permissivo legal (Decisões do Plenário 1.101/2002 e 1.067/2003

"Determinações:
6.1.ao (...) que, ante a necessidade de indicação de marca nas especificações de

objeto a ser licitado, motivada pelo princípio da padronização previsto no art. 15, L

da Lei n  8666/93,  apenas  o faça mediante  decisão adminiiftrati\a p^^viax
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ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP-PROCESSADOR Suporte à
arquitetura de 64 bits.

Especificação
Código
SIGA

Unid

Unid

100

Quant.

ano

1

Item

circunstanciadamente motivada e que demonstre ser essa a opção, em termos técnicos

e econômicos, mais vantajosa para a Administração, sob pena de aplicação ao

responsável da multa prevista no art. 58,  1, da Lei 8.443/92;

6.2. à 5a Secex que encaminhe cópia desta deliberação, acompanhada de cópia da

instrução defls. 166/74, àrepresentante.(Ac.2984/2008-2"Câmara)"

"9.3.2. no caso de eleição de produto de determinada marca ou determinado

fabricante, para fins de padronização, faça constar do respectivo procedimento

justificativa respaldada em comprovação inequívoca de ordem técnica, apresentando

estudos, laudos, perícias e pareceres que demonstrem as vantagens econômicas e o

interesse da Administração, considerando as condições de operação, manutenção,

assistência técnica e garantias oferecidas, devendo apresentar comprovação

inequívoca de ordem técnica de que produto de marca similar não tem qualidade

equivalente e que somente a marca escolhida atende às necessidades específicas da

administração, considerando, sempre, que esse procedimento constitui exceção ao

princípio constitucional da isonomia, bem como à regra que veda a restrição do

caráter competitivo da licitação, prevista no art. 3o,  Io, inciso I, da Lei n.

8.666/1993, e de acordo com a jurisprudência deste Tribunal (Decisão n. 1.518/2002 -

Plenário e Acórdão n. 1.482/2003 - 1" Câmara, entre outras deliberações).

Ac.2664/2007- Plenário)"

20.Nos mesmo sentido e tratando especificamente sobre a padronização do objeto os

Acórdãos n 1.698/2007-Plenário; n1.521/2003-Plenário e n 322/2002-Plenário da Corte de

Contas, indicados como precedentes à edição da Súmula 270..

21.Por tudo que foi exposto, pode-se concluir que não há vedação para indicação de marca da

especificação do bem a ser adquirido pela Administração desde que:

•haja a devida justificativa técnica ou,
•seja utilizada como referência da qualidade mínima do produto, devendo, contudo,

serem utilizadas as expressões similares, compatíveis ou equivalentes quando da
especificação do bem ou,

•haja procedimento de padronização do objeto, o qual deverá ser previamente
justificado
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Conversor de Fibra Óptica: Padrões: IEEE 802.3 (10BASE-T) /
IEEE 802.3u (100BASE-TX) / IEEE 802.3ab (1000BASE-T) / IEEE
802.3z (1000 BASE-FX) / IEEE 802.3x (Flow Contrai)

HD Externo 4TB: Capacidade de armazenamento: 4TB; Memória
cache: 64 MB

Roteador Gigabit wireless

Webcam de alta definição HD 720p

Switch Gerenciável 10/100/1000 48 portas

Leitor biométrico USB

NOBREAK10KVA.

Nobreak 1400va.

Estabilizador 2000va Monovolt.

NOTEBOOK: Sistema Operacional: Windows 10 Profissional 64 bit.

Impressora multifuncional, a jato de tinta, com sistema integrado de
tanques para recarga nas cores ciano, magenta, amarelo e preto, e
painel digital de interação, capaz de digitalizar e imprimir diversos
tipos de documentos administrativos

Impressora Lexmark mx310: Especificações mínimas: IMPRIMIR:
Tela Colorida LCD de 2,4 polegadas (6cm); Velocidade de
impressão de até 33 páginas por minuto.

OBS: Seguir padronização

COMPUTADOR ALL IN ONE: Tamanho da Tela mínimo 19,5"
Memória RAM mínimo 4GB de memória DDR 3 ou superior.

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

10

10

50

50

100

200

200

100

50

50

50

10

Quant.
ano

14

13

12

11

10

Item

l

O

Q
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EspecificaçãoCódigo
SIGAUnid

Quant.

ano
Item

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Local de Entrega e horário de recebimento: Setor de Gestão de Transporte, situado na Rua
Tancredo Neves, n 0171, Bairro São Lázaro - Macapá/AP - CEP 68908-530, no horário de 08:00h
as 12:00h.

ESTAÇÃO DE SOLDA: Soprador de Ar Quente

ROTEADOR SEM FIO 300 MBPS: Freqüência de operação
mínimo de 2.4 GHz e 5 GHz

ACCESS POINT: Freqüência de operação mínimo de 2.4 GHz e 5
GHz

PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): Display de cores mínimo
de 1 bilhão de cores. Resolução SVGA mínimo 800 x 600

DIGITALIZADOR DE DOCUMENTOS: Scanner duplex. Volume
diário recomendado: mínimo de 4000 folhas por dia.

Rádio outdoor: rádio wireless para uso externo e longas distancia.
Freqüência de operação 2,4 Ghz

Nobreak Profissional: Nobreak laser 5000 VA controlado por DSP
(Processador Digital de Sinais)

Servidor profissional: Processador Freqüência: 3.1 GHz

Teclado USB, ABNT II

Mouse ótico USB

Especificação
Código
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

1

10

10

2

50

20

4

1

200

200

Quant.

ano

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Item
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Veículo tipo Caminhonete (Picape), motor 2.4; potência mínima 138 cv
(G) e 142 cv (A) a 5000rpm; 4x2; 0 Km; data de fabricação/modelo igual
ou posterior à assinatura do contrato; provido de 04 portas laterais; com
equipamentos originais de fábrica; a pintura de acabamento interno e
externo na cor do veículo e SÓLIDA; Combustível: flex (gasolina/álcool);
tapetes de borracha; capacidade mínima de 05 passageiros com o
motorista; capacidade mínima do tanque de 90 litros; roda aro 16; carga
útil mínima 950 kg; Direção Hidráulica ou elétrica; Ar Condicionado
integrado frio; encosto para cabeças nos bancos dianteiros e traseiros;
vidros preferencialmente com acionamento manual em todas as portas ou
elétricos em caso de itens de série; espelhos retrovisores externos com
regulagem interna em cada lateral do veículo; Câmbio Manual de 05
marchas a frente e 01 a ré; Protetor de Cárter, com equipamentos
originais de fábrica; Contenham peças e acessórios genuínos, similares
e/ou alternativos no mercado nacional; sem adaptações; Assistência
Técnica no Estado do Amapá e demais acessórios exigidos pelo
CONTRAN.

Veículo tipo Hatch, fabricação Nacional, com características mínimas:
0 Km; com ano de fabricação e modelo, no mínimo correspondente à data

de emissão da nota fiscal; capacidade para 05 passageiros, incluindo o
motorista; com 04 portas laterais e 01 porta-malas traseiro; motor a álcool
e gasolina (flex) não inferior a 1.597 cm2 (motorização de no mínimo 1.6),
potência mínima 101 cv (abastecido com gasolina) e 104 cv (abastecido
com etanol); Câmbio i 05 marchas a frente e 01 marcha à ré; Direção
Hidráulica ou elétrica; Ar Condicionado; jogo com 04 tapetes de borracha,
capacidade mínima do tanque de combustível 48 litros; Rodas/ pneus
original do fabricante; encosto para cabeça nos bancos dianteiros e
traseiros; vidros com regulagem manual em todas as portas ou elétricos
em caso de itens de série; espelho retrovisores externos com regulagem
interna em cada lateral do veículo ou elétricos em caso de itens de série;

Protetor de Carter e câmbio. Cor do veículo: Sólida (a definir). O veículo
deverá vir DESCARACTERIZADO (Sem grafismo) e acompanhado de
todos os acessórios obrigatórios por lei. Garantia mínima de 12 (doze)
meses e assistência técnica autorizada no Estado do Amapá.

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

15

15

Quant.

ano

2

1

Item

o
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Veículo tipo Utilitário - SUV: Especificações Mínimas: 0 km; fabricação
nacional; com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da
nota fiscal; Motor flex (a gasolina e a álcool); Motorização mínima 1.6,
com potência mínima de 100 cv (abastecido com gasolina) e 105 cv
(abastecido com etanol); 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a re; 04
(quatro) portas; Altura do solo de no mínimo 1.600 mm; Tanque de
combustível com capacidade mínima de 50 litros; Porta-malas com
capacidade mínima de 470 litros; Direção hidráulica ou elétrica; Ar
condicionado original (quente e frio); Acionadores de vidros regulagem
manual em todas as portas ou elétricos em caso de item de série; Rodas/
pneus: original do fabricante; Protetor de carter e câmbio; Jogo de tapetes
de borracha; encosto de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro;
espelhos retrovisores externos com regulagem interna em cada lateral do

veículo ou elétricos em caso de itens de série. Cor do veículo: Sólida (a
definir). O veículo deverá vir DESCARACTERIZADO (Sem grafismo) e
acompanhado de todos os acessórios obrigatórios por lei. Garantia
mínima de 12 (doze) meses e assistência técnica autorizada no Estado do
Amapá.

Veículo tipo Perua (Station Wagon), fabricação Nacional, com
características mínimas: 0 Km; com ano de fabricação e modelo no
mínimo correspondente à data de emissão da nota fiscal; capacidade
para 05 passageiros, incluindo o motorista; com 04 portas laterais e 01
porta-malas traseiro; motor a álcool e gasolina (flex) nâo inferior a 1.598
cm2 (motorização de no mínimo 1.6), potência mínima 101 cv (abastecido
com gasolina) e 104 cv (abastecido com etanol); Câmbio de 05 marchas a
frente e 01 marcha à ré; Direção Hidráulica ou elétrica; Ar Condicionado;
jogo com 04 tapetes de borracha, capacidade mínima do tanque de
combustível 50 litros; Rodas/ pneus original do fabricante; encosto para
cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; vidros com regulagem manual

em todas as portas ou elétricos em caso de itens de série; espelho
retrovisores externos com regulagem interna em cada lateral do veículo
ou elétricos em caso de itens de série; Protetor de Carter e câmbio. Cor
do veiculo: Sólida (a definir). O veículo deverá vir DESCARACTERIZADO
(Sem grafismo) e acompanhado de todos os acessórios obrigatórios por
lei. Garantia mínima de 12 (doze) meses e assistência técnica autorizada
no Estado do Amapá.

Especificação

109886

109887

Código
SIGA

Unid

Unid

Unid

15

15

Quant.

ano

4

3

Item
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Antena para aparelho de TV

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

15

Quant.

ano

1

Item

MATERIAL PERMANENTE

Local de Entrega e horário de recebimento: Setor de Gestão de Patrimônio, situado Avenida
Reinaldo Damasceno, 3470 - bairro N. Esperança - Macapá/AP. CEP 68.901-280, no horário de

08:00h as 12:00h.

VEICULO TIPO UTILITÁRIO (SUV) PARA POLICIAMENTO
OSTENSIVO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 0 km; Fabricação nacional;
com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal.
ADAPTAÇÕES DE USO POLICIAL. COMPARTIMENTO TRASEIRO DO
PORTA-MALAS (CELA/TRANSPORTE DE DETIDOS) Divisório:
Construída em chapa de aço perfurada (para permitir a visualização do
porta-malas). SINALIZADORES ACÚSTICO/VISUAL - Conjunto de
sinalização acústico/visual composto por um único módulo de
policarbonato translúcido de alta resistência mecânica, térmica e a raios
ultravioletas, com largura máxima de 280 mm, e demais descrição. Todo

o conjunto montado sobre garras ajustáveis que permitam a fixação no
teto do veiculo, sendo sua cúpula incolor, com led's nas cores azul,

branco e rubi, padrão para policiamento, sirene eletrônica composta de
amplificador digital para controle único de sirene e leds,. COR DO
VEÍCULO: Sólida (a definir). 0 veículo deverá apresentar-se em perfeita
condição de uso, com todos os equipamentos de conforto e segurança
determinados por lei, documentação atualizada, registrados/ licenciados e
emplacados no Estado Amapá, perante órgãos competentes. GARANTIA
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Veículo Okm de primeiro emplacamento com
assistência técnica realizada em oficina ou concessionária autorizada pelo

fabricante - Garantia mínima de 12 (doze) meses ou 50.000Km (cinqüenta
mil quilômetros). Conjunto sinalizador acústico visual, adaptações de cela
e demais alterações realizadas no veículo deverão ser feitas por
empresas autorizadas a fim de que não ocorra perda da garantia.

Assistência Técnica Autorizada no Estado do Amapá para Veículos e
equipamentos. Deverá vir acompanhada de todos os acessórios
obrigatórios por lei, nas cores e grafismos conforme layout a ser fornecido

pela Polícia Civil

Especificação

118927

Código
SIGA

Unid

Unid

10

Quant.

ano
Item

o
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O

Cadeira fixa tipo palito: Cadeira fixa tipo palito: Assento em
compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma laminada
com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60
kg/m3

Cadeira Giratória tipo Secretária, com apoia braços: Cadeira
Giratória Secretária com espaldar baixo (280mm de altura), com
apoia-braços reguláveis SL

Cadeira Giratória tipo Presidente com apoio de braço: Assento:
Compensado multilaminado 14 mm de espessura; Espuma injetada
anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de
45 a 50 Kg/ m3

Cadeira tipo Poltrona presidente revestida em couro natural na cor
preta, com encosto de cabeça estofado e removível por meio de
fita tipo gancho e laço: Poltrona Presidente

Bebedouro industrial Inox com 3 torneiras, com reservatório com
capacidade de 100 litros

Bebedouro elétrico tipo coluna p/garrafão 20 Its

Armário para escritório fabricados em MDF 25mm revestidos em
BP em ambas as faces com fechamento através de fita de bordo
em PVC

Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho
ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas

Armário Roupeiro c/4 portas: Roupeiro com 4 portas totalmente
montável

Armário de aço c/2 portas: Armário em aço com 02 (duas) portas,
com três reforços internos tipo ômega no sentido horizontal

Armário para cozinha em aço com 3 portas em vidro

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

150

150

100

30

5

20

20

50

50

50

10

Quant.

ano

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Item
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delegaciage

Colchão de Solteiro, densidade D-45, medindo 1,88m X 0,88m X
0,17m (comp. x larg. x altura), placa de espuma em 100%
poliuretano, revestimento em tecido com tratamento anti-fungo,
anti-bactéria, anti-ácaro e antialérgico. Garantia mínima de 01 (um)

ano

Cesto de lixo na seguinte composição: plástico resistente. Medidas:
29,5 x 23 cm (A x D). Cor: preferencialmente preta. Capacidade: 15
litros

Central de ar tipo Split, de parede, ciclo frio; com capacidade de
resfriamento de 60.000 btus/hora; voltagem AC 220 v; freqüência

50/60Hz

Central de ar tipo Split, de parede, ciclo frio; com capacidade de
resfriamento de 36.000 btus/hora; voltagem AC 220 v; freqüência

50/60HZ

Central de ar tipo Split, de parede, ciclo frio; com capacidade de
resfriamento de 30.000 btus/hora; voltagem AC 220 v; freqüência

50/60Hz

Central de ar tipo Split, de parede, ciclo frio; com capacidade de
resfriamento de 18.000 btus/hora; voltagem AC 220 v; freqüência

50/60Hz

Central de ar tipo Split, de parede, ciclo frio; com capacidade de
resfriamento de 12.000 btus/hora

Cama Box Conjugada Solteiro com Mola, Baú e Cama Auxiliar
60x88x188 cm. Estrutura em madeira. Revestimento em tecido
poliéster. Cama auxiliar com espuma D28 de poliuretano

Cadeira tipo longarina de 03 lugares com apoia braços: Cadeira
tipo longarina de 03 lugares, espaldar médio (450mm de altura),
apoia braços tipo Americano duplos individuais para cada poltrona,
espuma injetada

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

50

100

20

20

30

30

50

40

100

Quant.

ano

21

20

19

18

17

16

15

14

13

Item

o
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Mesa tipo diretor: Mesa reta para escritório medindo 1400 X 650 X
740 mm, admitindo-se variação de +/- 10% na largura e na
profundidade (mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em
MDP de 25mm, revestimento em laminado, com passagem para
fiação

Mesa em forma de L para escritório medindo 1400 X 650 X 740
mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade
(mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em MDP de 25mm,
revestimento em laminado, com passagem para fiação, borda
frontal e posterior em PVC, painel frontal em aço 26; com 02
gavetas suspensas fixas medindo 140mm x 370mm x 440mm em
aço 26, na cor preferencialmente azul

Geladeira de 323 litros (capacidade mínima), FROST FREE, na cor
branca, uma porta reversível, prateleiras removíveis, gaveta para
vegetais, frutas e carnes, congelador extragrande com capacidade
mínima de 48 litros

Frigobarde 120 a 122 Its: com congelador, prateleiras deslizantes
e removíveis, gaveta ou cesto para legumes, porta reversível, pés
niveladores frontais, certificado com Selo PROCEL Classe A, 110
volts, certificado do INMETRO, com garantia de 01 ano, assistência
técnica local (Macapá-AP)

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO

Fogão doméstico a gás, na cor branca, com 04 queimadores; mesa
em aço inox, tampo de vidro temperado basculante, botões
removíveis, forno com visor

Estante de Aço c/06 Prateleiras c/ Reforço Estante desmontável
em aço anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura
eletrostática epóxi, com 6 prateleiras

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

100

50

15

20

15

20

100

Quant.

ano

28

27

26

25

24

23

22

Item
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Pneu 185/65 aro-15

Pneu 175/70 aro-14

Pneu 175/70 aro-13

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

30

500

30

Quant.

ano
Item

PNEUS

OLocal de Entrega e horário de recebimento: Setor de Gestão de Material, situado na Avenida
Reinaldo Damasceno, 3470 - bairro N. Esperança - Macapá/AP. CEP 68.901-280 , no horário de

08:00has12:00h.

Televisor SMART TV de LED 42": com as seguintes
características: Tipo de Tela: LED; Tamanho da Tela: 42";
Resolução: Full HD 1920 x 1080p / 120Hz; Formato de Tela:
Widescreen; Conversor TV Digital Integrado; HDMI: 4 Saídas;
USB: 2 Entrada; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr)

Suporte de Parede Móvel para Smart TV de LED de 10" a 55", em
aço. Distância mínima da parede 80mm, distância máxima da
parede 250mm, em aço carbono, 3 articulações no suporte

Bomba Submersa, monofásica, potência 1/2 cv, tensão/freq. 220v,
com no mínimo: 7 estágios, rotação de 3.500rpm, recalque de
1.1/4". Vazão máxima de 4,2m2/h, pressão máxima de 417m.c,
com o mínimo de 68 metros de altura, peso do conjunto com cerca
de 12.800.

Mesa para jantar com 06 lugares: Material: Mesa: Estrutura em Aço
Carbono e Tampo em Granito Cadeiras: Estrutura em Aço e
Assento com Espuma densidade D13 Revestido Em Courvin.
Dimensão do Produto: 77 X 75 X 140 cm (Altura X Largura X
Comprimento)

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

15

15

20

10

Quant.

ano

32

31

30

29

Item
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ALIMENTAÇÃO CANINA

Local de Entrega e horário de recebimento: Núcleo de Operações com cães da Polícia Civil -
NOC, situado na Rodovia JK s/n, Parque de Exposições da Fazendinha (Expo-feira, área interna,
2a rua), no horário de 08:00h as 12:00h.

u

O

Pneu 120/80 aro-18

Pneu 90/90 aro-21

Pneu 215/75 aro-17,5

Pneu 265/65 aro-17

Pneu 235/70 aro-16

Pneu 235/75 aro-15

Pneu 215/65 aro-16

Pneu 205/55 aro-16

Pneu 205/65 aro-15

Pneu 195/60 aro-15

Especificação
Código
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

35

35

15

70

180

1800

70

70

50

40

Quant.

ano

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4
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delegacia;

MATERIAL GRAFICO

I

ARLA (AGENTE REDUTOR DE NOx AUTOMOTIVA) -
agente redutor de emissões de poluentes de NOx para gases
de escape em veículos a diesel com tecnologia SRC. Produto
de alta pureza composto por 67,5% de água desmineralizada
e 32,5% de uréia de alta pureza; classificado com produto

químico não perigoso. 20L

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Bombona

Unid

30

Quant.

ano

1

Item

AQUISIÇÃO ARLA 32

Local de Entrega e horário de recebimento: Setor de Gestão de Transporte, situado na Rua
Tancredo Neves. n 0171, Bairro São Lázaro - Macapá/AP - CEP 68908-530. no horário de 08:00h
as 12:00h.O

Ração contendo Carne de frango, quirera de arroz, trigo integral
moído, farinha de subprodutos de frango, milho integral moído,
farelo de glúten de milho, gordura animal estabilizada com
tocoferóis (fonte de vitamina E), farelo de milho, hidrolisado de
frango e/ou subprodutos, fração de farelo de trigo (aleurona), ovo
em pó, levedura seca de cervejaria (fonte de beta-glucanos), óleo
de peixe, L-lisina, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, cloreto de
sódio (sal comum), cloreto de colina, taurina, DL-metionina, ácido
ascórbico (fonte de vitamina C), sulfato de zinco, sulfato ferroso,
premix vitamínico (A, D3, E, B12), riboflavina, niacina, pantotenato
de cálcio, sulfato de manganês, biotina, mononitrato de tiamina,
ácido fólico, sulfato de cobre, cloridrato de piridoxina, menadiona
bissulfito de sódio (fonte de atividade de vitamina K), iodato de
cálcio, selenito de sódio, sem corante. Níveis de Garantia:
Umidade (máx.) 12%; Proteína bruta (min.) 26%; Extrato etéreo
(miín.) 15%; Matéria fibrosa (máx.) 3%; Matéria mineral (máx.) 7%;
Cálcio (mín./máx.) 0,9%/1,6%; Fósforo (mín./máx.) 0,7%/ 0,9%;
Ácido linoleico (min.) 1,4%.

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Kg

Unid

2.160

Quant.
ano

1

Item

0
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õ

O

Formulário de ALVARÁ DE LICENÇA em papel alvura 180g 1x1
cor, medindo 23 x 16 cm, conforme modelo.

Formulário de LICENÇA ESPECIAL em papel alvura 180g 1x0
cor, med 23 x 16 cm, conforme modelo.

Formulário de REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL - RIM,
papel sulfite 45g, medindo 23 x 16 cm, 50x3 em cada bloco, para
uso com carbono, conforme modelo.

Blocos de NOTIFICAÇÃO, em papel sulfite 45g, 1x0 cor, colado,
med 20 x15 cm, 50 x 2 em cada bloco, para uso de carbono,
conforme modelo.

Livro de Registro de Inquéritos (tombo) de 200 folhas com capa
dura preta com letras douradas 3mm de espessura do papel,
medindo 31 x 45 cm (fechado). Miolo costurado em papel sulfite
75g 1x1 cor, com impressão, conforme modelo.

Capa para cadastro de estabelecimentos DPA, com impressão 1x0
cor, medindo 23,5 x 32 cm (fechado), em papel duplex 250g, na
cor branca (conforme modelo).

Capa para processos administrativos e inquéritos policiais, com
impressão 1x0 cor, medindo 23,5 x 32 cm (fechado), em papel
duplex 250g, na cor branca, conforme modelo.

ESPECIFICAÇÃOCódigo
SIGA

1.500

1.500

150

150

20

800

10.000

QTDADE

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

UNID

7

6

5

4

3

2

1

ITEM

Local de Entrega e horário de recebimento: Divisão de Apoio Administrativo • DAA, situado na
Avenida Fab, 84 - bairro Centro • Sede da DGPC - Macapá/AP. CEP 68.900-073, no horário de
08:00has12:00h.
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Toner para impressora Samsung ML5010ND (ML4510ND/
ML5015).

V  v  V

Toner para impressora Samsung SCX 3405 (3400/ 3400F). Modelo
dechipMLTD101S

Toner para impressora Samsung SCX 4521D3.

Toner para impressora Samsung SCX 4200.

Tinta 1 LITRO Recarga Cartucho Impressora jato de tinta - Bulk
Ink, kit de corante ciano, magenta, amarelo e preto, compatível
com impressora multifuncional - Código 90297.

TONER para impressora Lexmark modelo E360 (260/ 460/
260A11L)

Unidade de Imagem ou fotocondutor para impressora Lexmark
E360.

TONER para impressora Lexmark modelo MX310dn. Rendimento
médio de 10.000 (dez) mil páginas, em conformidade com a Norma
ISO/IEC 19752. Cor: Preto.

Unidade de Imagem para impressora Lexmark MX310dn com as
seguintes especificações: Tecnologia de Impressão Laser
monocromática Yield Value 60000

Especificação

9550

9548

9547

9546

9545

9542

Código
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

15

15

15

15

50

15

15

500

500

Quant.
ano

8

7

6

5

3

4

3

2

1

Item

O

G

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Local de Entrega e horário de recebimento: Unidade de Informática da Delegacia Geral de
Polícia Civil, localizado na Av. Fab, 84 - Central, Macapá/AP - CEP: 68900-073, no horário de

08:00has12:00h.

Delegacia Geral de Polícia Civil
Gabinete do Delegado Geral de Polícia - GAB/DGPC

POLICIA CIVIL
ESTADO DO AMAPÁ



Web
www.policiacivil.ap.gov.br

delegaciageral@policiacivil.ap.gov.br

Endereço e telefone da unidade policial
Avenida FAB, n9 84, Setor das Secretarias, Centro. Macapá-AP.

CEP 68906-010. Tel.: 2101-8204

ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DGPC

O

Borracha bicolor (Azul/vermelha)

Barbante,   100% algodão,   cru,   n    08,   com
aproximadamente 184m.

Bandeja documentos, material plástico, tipo dupla com 260
(L) x 360 (C) x 40 (A).

Apontador de lápis

Almofada para carimbo.

Especificação - Material de Expediente
Código

SIGA

04

100

100

200

200

Quant.

Cx

40unid

Und

Und

Und

Und

Und

05

04

03

02

01

Item

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Local de Entrega e horário de recebimento: Setor de Gestão de Material, situado na Avenida
Reinaldo Damasceno, 3470 - bairro N. Esperança - Macapá/AP. CEP 68.901-280, no horário de

08:00has12:00h.

Unidade de imagem ou fotocondutor para impressora  OKI
ES4172LP.

Toner para impressora OKI ES4172LP.

Toner para impressora Xerox Phaser 3200MFP

Toner para impressora Samsung SCX5835

Especificação

9543

9544

9552

9551

Código
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

30

30

15

15

Quant.
ano

12

11

10

9

Item
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Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 4/0 caixVcom 60

Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 03 caixa com 100
unidades.

Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 02 caixa com 100
unidades.

Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 01, caixa com 100
unidades.

Classificador,  material PVC transparente, cor branca,

comprimento 315, largura 210

Classificador transparente, com garra interna, medindo 23
x 33,5 cm.

CD - RW virgem, gravável e regravável

Cartolina, na cor branca, gramatura mínima 150 g/m2,

dimensões 50 x 60 cm. Embalagem com 100 unidades.

Caneta  marca  texto,  material  plástico,  tipo  ponta
fluorescente

Caneta esferográfica na cor vermelha, escrita grossa

Caneta esferográfica na cor preta, escrita grossa

Caneta esferográfica na cor azul, escrita grossa

Caixa, arquivo, para documentos, polionda, em polietileno,

na cor azul, dimensões mínimas de (350x240x130mm).

Borracha plástica na cor branca,

500

500

500

500

500

500
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Fita adesiva transparente, 50 mm x50 m, composição:

Filme de polipropileno e adesivo em resina de borracha

Fita adesiva gomada, fabricada em polipropileno, adesivo
em resina de borracha natural, rolo com dimensões 50
mmx50 m.

Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado,
dimensões 15 cm.

Estilete, corpo em plástico, medindo aproximadamente
13,0 cm, lâmina larga, afiada, removível, dimensão
aproximada de 1,8 x 0,05 x 1,00 cm.

Envelope, saco médio, branco, reciclado, papel Kraft 80 g,
dimensões 240 x 340 mm, sem timbre.

Corretivo iíq. p/ erros, base dágua, branco, atóxica,
inodoro, aquoso, embalagem com 18ml.

Copo, para água, descartável, em plástico, capacidade

180 ml

Colchetes para encadernação n 08, fabricado com arame
de aço, com tratamento anti-ferrugem, haste dupla e
flexível. Embalagem: Cx c/ 72 unidades.

Colchetes para encadernação n 06, fabricado com arame
de aço, com tratamento anti-ferrugem, haste dupla e
flexível. Embalagem: Cx c/72 unidades.

Colchetes em aço revestido n 12, fabricado com arame de
aço, com tratamento anti-ferrugem, haste dupla e flexível.

Embalagem: Cx c/72 unidades.

Colchetes em aço revestido n 10, fabricado com arame de
aço, com tratamento anti-ferrugem, haste dupla e flexível.

Embalagem: Cx c/72 unidades.

Cola líquida à base de PVA. Branca

Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 8/0 caixa com 25
unidades.

Clipes, niquelados, fabricados em arame de aço com
tratamento anti-ferrugem, medida n 6/0 caixa com 50
unidades.
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Perfurador de papel tamanho grande, com dois furos.
Capacidade para perfurar mínimo de 50 folhas por vez,
com escala.                               ^\   \   \ • K

Perfurador de papel tamanho grande, com dois furos.
Capacidade para perfurar mínimo de 50 folhas por vez,
com escala.

Pasta suspensa, em papelão pardo resistente, medindo

aproximadamente 240x360x40mm

Pasta arquivo, registrador tipo AZ em PVC, dimensões 350
mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso)

Papel tipo Contact, laminado de PVC autoadesivo,
protegido no verso por papel siliconado e produzido no
padrão transparente. Rolo com 10m.

Papel carbono, material película poliéster, aplicação
escrita manual, tipo monoface, comprimento 297mm,
largura 210mm, cor azul, caixa com 100 folhas..

PAPEL, 100% reciclado, formato A-4, sem odor,

dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m2.

PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, dimensões 210
x 297 mm, gramatura 75 g/m2.

Livro protocolo, quantidade 100 folhas, comprimento 210,
largura 150

Livro Ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 200

folhas

Livro Ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 100

folhas

Lápis escolar para escrita n 2 em madeira

Grampo para grampeador galvanizado, tamanho 26/6.
Embalagem: Caixa com 5.000 unidades, com dados de

identificação do produto e marca do fabricante.

Grampeador metálico, capacidade mínima para grampear
25 folhas de papel 75g/m2, dimensões mínimas 200x60x50
mm (Grampo 26/6.)

natural.
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EQUIPAMENTOS DE TI

Local de Entrega e horário de recebimento: Unidade de Informática da Delegacia Geral de
Polícia Civil, localizada na Av. Fab, 84 - Central. Macapá/AP - CEP: 68900-073, no horário de
08:00has12:00h.

OBJETO IMPRESSORA SEGUE PADRONIZAÇÃO

Impressora Lexmark MX310

Especificações do Produto

IMPRIMIR
Tela Colorida LCD de 2,4 polegadas (6cm)
Velocidade de impressão de até 33 (páginas por minuto)
Tempo para a Primeira página com velocidade preto: 6.5 segundos
Resolução de impressão Preto: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image
Quality
Memória/Processador: 256MB/ Dual Core 800MHz

Volume Mensal de 250 - 6000 páginas
Ciclo de Trabalho Mensal de até 50.000 páginas/mês
CÓPIA
Velocidade de reprodução: Preto 33 cópias por minuto
Tempo de saída da primeira página (em preto) de até 6.5 segundos

Web
www.policiacivil.ap.gov.br

delegaciageral@policiacivil.ap.gov.br
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Tinta para almofada de carimbo a base dágua sem óleo,
na cor azul 42 ml.

Tinta para almofada de carimbo a base dágua s/óleo, na
cor preta 42 ml.

Tesoura multiuso tamanho médio, com lâmina inoxidável

Régua acrílica transparente 50 cm

Régua acrílica transparente 30 cm

Percevejo, fabricado em arame e chapa de aço

Pen drive, capacidade de 8 GB, com conector USB de 2.0,
luz de led indicador de uso plug & play, protetor do USB
com designer giratório.

Pincel atômico, cor vermelha

Pincel atômico, cor preta

Pincel atômico, cor azul
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1)Aquisição de produto da marca por já ter em seu patrimônio o quantitativo de 120
máquinas, as quais atendem as expectativas da Polícia Civil/AP;

2)Ambientação dos servidores policiais civis no uso do equipamento;
3)Suprimentos (toner e Unidade de imagam - kit foto/condutor) com valores acessíveis

de aquisição e que permitem uso em quantidades suficientes para o trabalho da Polícia

Civil/AP até 60.000 cópias;
4)Deter a DGPC o Contrato Contínuo n 006/2014-DGPC com a Empresa M J L Costa

Serviços - ME para remanufatura para o toner de respectivo equipamento;
5)Deter a DGPC o Contrato Contínuo n 001/2018-DGPC com a Empresa Mareio F. de

Oliveira - EPP para manutenção preventiva e corretiva desta marca

Da definição do objeto e indicação de marca. Possibilidades.•

DIGITALIZAR
Scanner do tipo plano de Mesa com alimentador automático de documentos
Digitalização por ADF do tipo Simples
A4/Carta Velocidade de digitalização: Preto: 42 / 43 Lados por minuto / Cores: 19 / 20 Lados por

minuto

ENVIO FAX
Velocidade do Modem: ITU T.30, V.34 HALF DUPLEX, 33.6kbps
SUPRIMENTOS
Rendimento do cartucho: até: Cartucho de alto rendimento para 10.000 páginas, Cartucho para

2.500 páginas
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até 60000 páginas, baseada na
média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de
aproximadamente 5%.

Cartucho(s) que acompanham o produto: Cartucho de Toner do Programa de Retorno para 2.500-

páginas
MANUSEIO DE PAPEL
Manuseio de papel padrão: Frente e verso integrado, Bandeja de saída de 150 folhas, Alimentador
multi-uso para 50 folhas, Entrada para 250 folhas
Manuseio de papel opcional: Bandeja para 550 folhas com fechadura, Bandeja para 550 folhas,

Bandeja para 250 folhas
Capacidade de Entrada de Papel: Até - Padrão: 300 páginas 20 Ib ou 75 gsm bond / Máxima: 850

páginas 20 Ib ou 75 gsm Bond
Capacidade de Saída de Papel: Até - Padrão: 150 páginas 20 Ib ou 75 gsm bond / Máxima: 150

páginas 20 Ib ou 75 gsm Bond
Tipos de Mídias Suportados: Consulte o guia de cartões e etiquetas. Transparências, Papel comum,
Etiquetas de papel, Envelopes, Cartão
Tamanhos de mídias suportados: A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Fólio,
Executivo, DL Envelope, A5, A4, 9 Envelope, 7 3/4 Envelope, 10 Envelope

GERAL
Conexão Padrão USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX (RJ45)

Justificativa da DGPC para PADRONIZAÇÃO DE MARCA DE IMPRESSORA

LEXMARK
o

O
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I -  atender ao princípio da padronização,  que imponha compatibilidade  de     f^

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições

de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;

7. A possibilidade da adoção do procedimento de padronização para indicação de marca

foi reconhecida pelo TCU, por meio do Acórdão 2.376/2006, Plenário:

"A indicação de marca na especificação dos produtos de informática pode ser aceita

frente ao princípio da padronização previsto no art. 15, inciso I, da Lei 8666/93,

desde que a decisão administrativa que venha identificar o produto pela sua marca
seja circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa a opção, ent termos

técnicos e econômicos, mais vantajosa para a administração."

1.Reza o artigo 7o,  5o da Lei 8666/3 que "é vedada a realização de licitação cujo objeto

inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações

exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o

fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração da

contratada, previsto e discriminado no ato convocatório ".

2.Por sua vez, o inciso I do 7 do artigo 15 da referida Lei determina que nos procedimentos

de compras deverá ser feita a especificação completa do bem a ser adquirido, sem a indicação

de marca.

3.Em vista dos dois dispositivos da Lei de Licitações indaga-se: como compatibilizá-los?

4.Consoante ensinamento de Marcai Justen Filho, em sua obra Comentário a Lei de

Licitações e Contratos Administrativos, 13a edição, "O inc. I, do  7o tem que ser interpretado

no sentido de que, ao promover a especificação das qualidades do objeto a ser adquirido,

nenhuma relevância pode dar-se à marca. Isso não impede que se utilize a marca para um

dos fins a que se destina, que á a identificação mais simples e imediata dos produtos. "

5.Posto isso, entende-se que existem situações em que o comprador pode indicar a marca na

especificação do seu objeto, sem que reste caracterizada a restrição de competitividade.

6.A primeira delas decorre do princípio da padronização do objeto, que se encontra previsto

no artigo 15, inciso I da Lei 8666/93:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

O
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Exigência de que os cartuchos e toners sejam da mesma marca da impressora

O relator comunicou ao Plenário ter adotado medida cautelar determinando à

Secretaria de Estado de Saúde do Acre que suspendesse a eficácia das Atas de

Registro de Preços nos 162/2009 e 167/2009, relativamente aos lotes Ve VII, para

demandas futuras por parte daquele órgão estadual e também perante outros entes da

administração pública. Constava do termo de referência do Pregão Presencial n. 

83/2009 - do qual se originaram as atas — que o produto ofertado para os lotes V

(material de consumo de informática) e VII (kitfusor) deveria ser "original do

fabricante do equipamento, não remanufaturado, não reciclado, não similar ". Em

resumo, assinalou o relator, "o edital exigia que os cartuchos e toners de impressão

fossem da mesma marca da impressora". Para o provimento cautelar, ele destacou

que o TCU tem consolidado entendimento no sentido de que a exigência de os

cartuchos de tinta para impressoras serem produzidos pelo mesmo fabricante do

equipamento impressor, ou fabricados no exterior por empresas da mesma marca da

impressora, privilegia a marca do próprio fabricante e restringe: a co^^petittSndad^^do
certame, ao afastar possíveis licitantes fabricantes de produtos \>vos, \imilqn^s *

8.Contudo, para que se possa promover a indicação de marcas utilizando-se do procedimento

de padronização do objeto, a Administração deve atentar-se para os seguintes requisitos

estabelecidos pela Corte de Contas, no Acórdão 5420/2010, Ia Câmara:

1.6. Alertar a (...) que:

1.6.3. na hipótese de, em certames licitatórios, se optar pela padronização de

produtos, atentar para o disposto no art. 7o, 5, da Lei n 8.666/93, fazendo constar

do respectivo processo justificativa respaldada em comprovação inequívoca de ordem

técnica, com estudos, laudos, perícias e pareceres que demonstrem as vantagens

econômicas e o interesse da administração, considerando as condições de

manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas.

9.A segunda possibilidade de se indicar marca na definição do objeto a ser licitado ocorre nos

casos em a mesma é utilizada para fins de determinação do padrão de qualidade mínima

admissível.

10.Nesses casos, o edital deve estabelecer que o objeto da licitação será a aquisição de um

produto de determinada marca, admitindo-se o similar, compatível ou equivalente. Em outras

palavras, a indicação da marca será mera exemplificação da qualidade mínima admitida.

11.A Corte de Contas enfrentou a matéria através do Informativo de Licitação e Contratos n

03:
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compatíveis, que apresentem qualidade condizente com as necessidades do

equipamento. O Plenário, por unanimidade, referendou a cautelar. Precedentes

citados: Decisões nos 664/2001, 130/2002, 516/2002, 1476/2002, 1518/2002, todas do
Plenário; Acórdão n 1354/2007-Segunda CâmaraeAcórdãosnos964/2004,

520/2005, 1165/2006 e 1033/2007, todos do Plenário. Decisão monocrática no TC-
027.182/2009-4, rei. Min. BenjaminZymler, 03.02.2010.

12.Por fim, resta a possibilidade de se indicar marca na especificação do objeto quando

houver justificativa técnica, nos termos do artigo 15, 7o da Lei de Licitação.

13.Seguindo a linha do texto legal, o Ministro Valmir Campeio, Relator do Acórdão n

1.10/2005 Plenário, entendeu que a restrição a uma marca ou modelo deveria ser decorrente

de estudos técnicos que apontam para tal necessidade, senão veja-se:

28. Registre-se que a restrição a uma determinada marca ou modelo deve ser

decorrente de estudos técnicos, e se tais estudos apontarem para essa necessidade,

devem ser asseguradas as vantagens econômicas, técnicas ou administrativas do

produto selecionado (Decisão Plenária TCU n 584/99). Tal entendimento, em que

pese aplicar-se diretamente a um ato regido pela Lei n 8.666/93, cabe perfeitamente

ao presente caso, pois acima de qualquer lei ordinária está a Constituição Federal

que prega como regra geral a necessidade de ampla competição em igualdade de

condições a todos os concorrentes, observando-se princípios como o de

impessoalidade (...), da motivação (que exige 'indicação dos pressupostos de fato e de

. direito' que determinarem a decisão ou o ato, sendo obrigatórios quando os atos

'neguem, limitem ou afetem direitos e interesses) e da razoabilidade (princípio da

proibição de excesso, que visa evitar restrições desnecessárias ou absurdas por parte

da.Administração).

. , ... 29. Para que o procedimento licitatório em questão não fosse restritivo aos

participantes, bastaria que fosse inserido no contexto do edital, entre as cláusulas

relativas às condições de fornecimento do produto, que os cartuchos de toner a serem

adquiridos deveriam ser compatíveis com os cartuchos indicados pelos respectivos

fabricantes das impressoras e, no caso, especificando-se objetivamente as

características necessárias à compatibilidade. (...)".

14.Pelo julgado acima, pode-se concluir que o Tribunal de Contas entende que a justificativa

técnica, através de estudos, e a comprovação de vantagem econômica e administrativa bastam

para a indicação de marca na especificação de um produto, em decorrência do permissivo

. legal contido no artigo 7o da Lei 8666/93.
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15.Em Súmula editada em 2012, o TCU solidificou o entendimento sobre a indicação de
marca, senão veja-se:

Súmula 270: Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a

indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências

de padronização e que haja prévia justificação.

16.A primeira leitura da Súmula 270 pode levar a conclusão que o Tribunal de Contas passou

a exigir a presença concomitante dos requisitos de padronização e justificativa técnica para a

indicação da marca, ignorando, portanto, o permissivo legal contido no artigo 7o da Lei de

Licitações.

17.Ocorre que, buscando os precedentes para a edição da referida Súmula, chega-se a

conclusão que a mesma tem sua aplicação restrita aos casos em que a indicação de marca se

baseia na padronização do objeto, exigindo que a mesma seja precedida de devida

justificativa, restando intocável a possibilidade prevista no  5o do artigo 7o da Lei 8666/93.

18.Veja-se os Acórdãos que impulsionaram a publicação da aludida Súmula:

ACÓRDÃO 1547/2004 ATA 22 - PRIMEIRA CÂMARA [texto orieinall

19. Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES - Auditoria. ANP. Área de licitações

e contratos. Aquisição e contratação direta de bens e serviços de informática. O

princípio da padronização não conflita com a vedação de preferência de marca, desde

que a decisão administrativa, que identifica o produto pela marca, seja

circunstanciadamente motivada e demonstre ser essa opção, em termos técnicos e

econômicos, a mais vantajosa para a administração. Serviços técnicos especializados

de suporte e assessoria impõem a realização de licitação, desde que haja mais de um

interessado na prestação do serviço, devendo a licitação ser distinta da destinada à

compra de software. Realização de licitação, na modalidade convite, em detrimento

da modalidade pregão. Contratação direta de fundação, ao abrigo do art. 24, XIII, da

Lei 8.666/93. Ilegalidade. Somente é lícita a contratação, com dispensa de licitação,

de fundações, quando, comprovadamente, houver nexo entre a natureza da instituição

contratada e o objeto contratual, necessariamente relativo a ensino, pesquisa ou

desenvolvimento institucional. Serviços de consultoria organizacional não se

enquadram no permissivo legal (Decisões do Plenário 1.101/2002 e 1.067/2003

"Determinações:

6.1.ao (...) que, ante a necessidade de indicação de marca nas especificações de
objeto a ser licitado, motivada pelo princípio da padroniza^ão prh^isto \o art\J5, I,

da Lei n  8666/93,  apenas  o faça mediante  decisão\admirdstrat^a prévia,

Web
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delegàrfiígeral@policiacivil. ap.gov.br

ereço e telefone da unidade policialI

Delegacia Geral de Policia Civil
Gabinete do Delegado Geral de Polícia - GAB/DGPC

POLICIA CIVIL
ESTADO DO AMAPÁ

o

o



Web
www.policiacivil.ap.gov.br

delegaciageral@policiacivil.ap.gov.br

Endereço e telefone da unidade policial
Avenida FAB, n? 84, Setor das Secretarias, Centro. Macapá-AP.

CEP 68906-010. Tel.: 2101-8204

ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DGPC

ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP-PROCESSADOR Suporte à
arquitetura de 64 bits.

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

100 '

Quant.

ano

1

Item

O

circunstanciadamente motivada e que demonstre ser essa a opção, em termos técnicos

e econômicos, mais vantajosa para a Administração, sob pena de aplicação ao

responsável da multa prevista no art. 58,  Io, da Lei 8.443/92;

6.2. à 5a Secex que encaminhe cópia desta deliberação, acompanhada de cópia da

instrução defls. 166/74, à representante. (Ac.2984/2008 - 2aCâmara) "

"9.3.2. no caso de eleição de produto de determinada marca ou determinado

fabricante, para fins de padronização, faça constar do respectivo procedimento

justificativa respaldada em comprovação inequívoca de ordem técnica, apresentando

estudos, laudos, perícias e pareceres que demonstrem as vantagens econômicas e o

interesse da Administração, considerando as condições de operação, manutenção,

assistência técnica e garantias oferecidas, devendo apresentar comprovação

inequívoca de ordem técnica de que produto de marca similar não tem qualidade

equivalente e que somente a marca escolhida atende às necessidades específicas da

administração, considerando, sempre, que esse procedimento constitui exceção ao

princípio constitucional da isonomia, bem como à regra que veda a restrição do

caráter competitivo da licitação, prevista no art. 3o,  Io, inciso I, da Lei n.

8.666/1993, e de acordo com a jurisprudência deste Tribunal (Decisão n. 1.518/2002 -

Plenário e Acórdão n. 1.482/2003 - Ia Câmara, entre outras deliberações).

Ac.2664/2007-Plenário)"

20.Nos mesmo sentido e tratando especificamente sobre a padronização do objeto os

Acórdãos n 1.698/2007-Plenário; n1.521/2003-Plenário e n 322/2002-Plenário da Corte de
Contas, indicados como precedentes à edição da Súmula 270..

21.Por tudo que foi exposto, pode-se concluir que não há vedação para indicação de marca da

especificação do bem a ser adquirido pela Administração desde que:

•haja a devida justificativa técnica ou,
•seja utilizada como referência da qualidade mínima do produto, devendo, contudo,

serem utilizadas as expressões similares, compatíveis ou equivalentes quando da
especificação do bem ou,

•haja procedimento de padronização do objeto, o qual deverá ser previamente

justificado
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\fl/eb

Conversor de Fibra Óptica: Padrões: IEEE 802.3 (10BASE-T) /

IEEE 802.3u (100BASE-TX) / IEEE 802.3ab (1000BASE-T) / IEEE
802.3z (1000 BASE-FX)/ IEEE 802.3x (Flow Contrai)    v        ^

HD Externo 4TB: Capacidade de armazenamento: 4TB; Memória
cache: 64 MB

Roteador Gigabit wireless

Webcam de alta definição HD 720p

Switch Gerenciável 10/100/1000 48 portas

Leitor biométrico USB

NOBREAK 10 KVA.

Nobreak 1400va.

Estabilizador 2000va Monovolt.

NOTEBOOK: Sistema Operacional: Windows 10 Profissional 64 bit.

Impressora multifuncional, a jato de tinta, com sistema integrado de
tanques para recarga nas cores ciano, magenta, amarelo e preto, e
painel digital de interação, capaz de digitalizar e imprimir diversos
tipos de documentos administrativos

Impressora Lexmark mx310: Especificações mínimas: IMPRIMIR:
Tela Colorida LCD de 2,4 polegadas (6cm); Velocidade de
impressão de até 33 páginas por minuto.

OBS: Sequir padronização

COMPUTADOR ALL IN ONE: Tamanho da Tela mínimo 19,5".
Memória RAM mínimo 4GB de memória DDR 3 ou superior.

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

10

10

50

50

100

200

4

200

100

50

50

50

10

Quant.

ano

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Item

I

o

0
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EspecificaçãoCódigo
SIGAUnid

Quant.

ano
Item

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Local de Entrega e horário de recebimento: Setor de Gestão de Transporte, situado na Rua
Tancredo Neves, n 0171, Bairro São Lázaro - Macapá/AP - CEP 68908-530, no horário de 08:00h
as 12:00h.

Ü

ü

ESTAÇÃO DE SOLDA: Soprador de Ar Quente

ROTEADOR SEM FIO 300 MBPS: Freqüência de operação
mínimo de 2.4 GHz e 5 GHz

ACCESS POINT: Freqüência de operação mínimo de 2.4 GHz e 5
GHz

PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): Display de cores mínimo
de 1 bilhão de cores. Resolução SVGA mínimo 800 x 600

DIGITAUZADOR DE DOCUMENTOS: Scanner duplex. Volume
diário recomendado: mínimo de 4000 folhas por dia.

Rádio outdoor: rádio wireless para uso externo e longas distancia.
Freqüência de operação 2,4 Ghz

Nobreak Profissional: Nobreak laser 5000 VA controlado por DSP
(Processador Digital de Sinais)

Servidor profissional: Processador Freqüência: 3.1 GHz

Teclado USB, ABNT II

Mouse ótico USB

Especificação
Código
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

1

10

10

2

50

20

4

1

200

200

Quant.
ano

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15
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Veículo tipo Caminhonete (Picape), motor 2.4; potência mínima 138 cv
(G) e 142 cv (A) a 5000rpm; 4x2; 0 Km; data de fabricação/modelo igual
ou posterior à assinatura do contrato; provido de 04 portas laterais; com
equipamentos originais de fábrica; a pintura de acabamento interno e
externo na cor do veículo e SÓLIDA; Combustível: flex (gasolina/álcool);
tapetes de borracha; capacidade mínima de 05 passageiros com o
motorista; capacidade mínima do tanque de 90 litros; roda aro 16; carga
útil mínima 950 kg; Direção Hidráulica ou elétrica; Ar Condicionado
integrado frio; encosto para cabeças nos bancos dianteiros e traseiros;
vidros preferencialmente com acionamento manual em todas as portas ou
elétricos em caso de itens de série; espelhos retrovisores externos com
regulagem interna em cada lateral do veículo; Câmbio Manual de 05
marchas a frente e 01 a ré; Protetor de Carter, com equipamentos
originais de fábrica; Contenham peças e acessórios genuínos, similares
e/ou alternativos no mercado nacional; sem adaptações; Assistência
Técnica no Estado do Amapá e demais acessórios exigidos pelo
CONTRAN.

Veículo tipo Hatch, fabricação Nacional, com características mínimas:
0 Km; com ano de fabricação e modelo, no mínimo correspondente à data
de emissão da nota fiscal; capacidade para 05 passageiros, incluindo o
motorista; com 04 portas laterais e 01 porta-malas traseiro; motor a álcool
e gasolina (flex) não inferior a 1.597 cm2 (motorização de no minimo 1.6),
potência mínima 101 cv (abastecido com gasolina) e 104 cv (abastecido
com etanol); Câmbio i 05 marchas a frente e 01 marcha à ré; Direção
Hidráulica ou elétrica; Ar Condicionado; jogo com 04 tapetes de borracha,
capacidade minima do tanque de combustível 48 litros; Rodas/ pneus
original do fabricante; encosto para cabeça nos bancos dianteiros e
traseiros; vidros com regulagem manual em todas as portas ou elétricos
em caso de itens de série; espelho retrovisores externos com regulagem

interna em cada lateral do veículo ou elétricos em caso de itens de série;
Protetor de Carter e câmbio. Cor do veiculo: Sólida (a definir). O veículo
deverá vir DESCARACTERIZADO (Sem grafismo) e acompanhado de
todos os acessórios obrigatórios por lei. Garantia mínima de 12 (doze)
meses e assistência técnica autorizada no Estado do Amapá.

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

15

15

Quant.

ano

2

1

Item

o
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Veículo tipo Utilitário - SUV: Especificações Mínimas: 0 km; fabricação
nacional; com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da
nota fiscal; Motor flex (a gasolina e a álcool); Motorização mínima 1.6,
com potência mínima de 100 cv (abastecido com gasolina) e 105 cv
(abastecido com etanol); 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a re; 04
(quatro) portas; Altura do solo de no mínimo 1.600 mm; Tanque de
combustível com capacidade mínima de 50 litros; Porta-malas com

capacidade mínima de 470 litros; Direção hidráulica ou elétrica; Ar
condicionado original (quente e frio); Acionadores de vidros regulagem
manual em todas as portas ou elétricos em caso de item de série; Rodas/
pneus: original do fabricante; Protetor de carter e câmbio; Jogo de tapetes
de borracha; encosto de cabeça nos bancos dianteiros e traseiro;
espelhos retrovisores externos com regulagem interna em cada lateral do
veículo ou elétricos em caso de itens de série. Cor do veículo: Sólida (a
definir). O veículo deverá vir DESCARACTERIZADO (Sem grafismo) e
acompanhado de todos os acessórios obrigatórios por lei. Garantia

mínima de 12 (doze) meses e assistência técnica autorizada no Estado do
Amapá.

Veículo tipo Perua (Station Wagon), fabricação Nacional, com
características mínimas: 0 Km; com ano de fabricação e modelo no
mínimo correspondente à data de emissão da nota fiscal; capacidade
para 05 passageiros, incluindo o motorista; com 04 portas laterais e 01
porta-malas traseiro; motor a álcool e gasolina (flex) não inferior a 1.598
cm2 (motorização de no mínimo 1.6), potência mínima 101 cv (abastecido
com gasolina) e 104 cv (abastecido com etanol); Câmbio de 05 marchas a
frente e 01 marcha à ré; Direção Hidráulica ou elétrica; Ar Condicionado;
jogo com 04 tapetes de borracha, capacidade mínima do tanque de
combustível 50 litros; Rodas/ pneus original do fabricante; encosto para
cabeça nos bancos dianteiros e traseiros; vidros com regulagem manual

em todas as portas ou elétricos em caso de itens de série; espelho
retrovisores externos com regulagem interna em cada lateral do veículo

ou elétricos em caso de itens de série; Protetor de Carter e câmbio. Cor
do veículo: Sólida (a definir). O veículo deverá vir DESCARACTERIZADO
(Sem grafismo) e acompanhado de todos os acessórios obrigatórios por
lei. Garantia mínima de 12 (doze) meses e assistência técnica autorizada
no Estado do Amapá.

Especificação

109886

109887

Código
SIGA

Unid

Unid

Unid

15

15

Quant.

ano

4

3
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Antena para aparelho de TV

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

15

Quant.

ano

1

Item

MATERIAL PERMANENTE

Local de Entrega e horário de recebimento: Setor de Gestão de Patrimônio, situado Avenida
Reinaldo Damasceno, 3470 - bairro N. Esperança - Macapá/AP. CEP 68.901-280, no horário de

08:00h as 12:00h.

VEICULO TIPO UTILITÁRIO (SUV) PARA POLICIAMENTO
OSTENSIVO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 0 km; Fabricação nacional;
com modelo no mínimo correspondente à data da emissão da nota fiscal.
ADAPTAÇÕES DE USO POLICIAL. COMPARTIMENTO TRASEIRO DO
PORTA-MALAS (CELA/TRANSPORTE DE DETIDOS) Divisório:
Construída em chapa de aço perfurada (para permitir a visualização do
porta-malas). SINALIZADORES ACÚSTICO/VISUAL - Conjunto de
sinalização acústico/visual composto por um único módulo de
policarbonato translúcido de alta resistência mecânica, térmica e a raios
ultravioletas, com largura máxima de 280 mm, e demais descrição. Todo

o conjunto montado sobre garras ajustáveis que permitam a fixação no
teto do veiculo, sendo sua cúpula incolor, com led's nas cores azul,
branco e rubi, padrão para policiamento, sirene eletrônica composta de
amplificador digital para controle único de sirene e leds,. COR DO
VEÍCULO: Sólida (a definir). 0 veículo deverá apresentar-se em perfeita
condição de uso, com todos os equipamentos de conforto e segurança

determinados por lei, documentação atualizada, registrados/ licenciados e
emplacados no Estado Amapá, perante órgãos competentes. GARANTIA
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Veículo Okm de primeiro emplacamento com
assistência técnica realizada em oficina ou concessionária autorizada pelo
fabricante - Garantia mínima de 12 (doze) meses ou 50.000Km (cinqüenta
mil quilômetros). Conjunto sinalizador acústico visual, adaptações de cela
e demais alterações realizadas no veículo deverão ser feitas por
empresas autorizadas a fim de que não ocorra perda da garantia.
Assistência Técnica Autorizada no Estado do Amapá para Veículos e
equipamentos. Deverá vir acompanhada de todos os acessórios
obrigatórios por lei, nas cores e grafismos conforme layout a ser fornecido

pela Polícia Civil

Especificação

118927

Código
SIGA

Unid

Unid

10

Quant.

ano

5
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o

O
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Cadeira fixa tipo palito: Cadeira fixa tipo palito: Assento em
compensado multilaminado de no mínimo 14mm, espuma laminada
com no mínimo 50mm de espessura média e densidade de 50 a 60
kg/m3

Cadeira Giratória tipo Secretária, com apoia braços: Cadeira
Giratória Secretária com espaldar baixo (280mm de altura), com
apoia-braços reguláveis SL

Cadeira Giratória tipo Presidente com apoio de braço: Assento:
Compensado multilaminado 14 mm de espessura; Espuma injetada
anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade de
45 a 50 Kg/ m3

Cadeira tipo Poltrona presidente revestida em couro natural na cor
preta, com encosto de cabeça estofado e removível por meio de
fita tipo gancho e laço: Poltrona Presidente

Bebedouro industrial Inox com 3 torneiras, com reservatório com
capacidade de 100 litros

Bebedouro elétrico tipo coluna p/garrafão 20 Its

Armário para escritório fabricados em MDF 25mm revestidos em
BP em ambas as faces com fechamento através de fita de bordo
em PVC

Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho
ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas

Armário Roupeiro c/4 portas: Roupeiro com 4 portas totalmente
montável

Armário de aço c/2 portas: Armário em aço com 02 (duas) portas,
com três reforços internos tipo ômega no sentido horizontal

Armário para cozinha em aço com 3 portas em vidro

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

150

150

100

30

5

20

20

50

50

50

10

Quant.

ano
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9

8

7

6

5

4

3

2
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Colchão de Solteiro, densidade D-45, medindo 1,88m X 0,88m X
0,17m (comp. x larg. x altura), placa de espuma em 100%
poliuretano, revestimento em tecido com tratamento anti-fungo,
anti-bactéria, anti-ácaro e antialérgico. Garantia mínima de 01 (um)
ano

Cesto de lixo na seguinte composição: plástico resistente. Medidas:
29,5 x 23 cm (A x D). Cor: preferencialmente preta. Capacidade: 15
litros

Central de ar tipo Split, de parede, ciclo frio; com capacidade de
resfriamento de 60.000 btus/hora; voltagem AC 220 v; freqüência
50/60Hz

Central de ar tipo Split, de parede, ciclo frio; com capacidade de
resfriamento de 36.000 btus/hora; voltagem AC 220 v; freqüência
50/60HZ

Central de ar tipo Split, de parede, ciclo frio; com capacidade de
resfriamento de 30.000 btus/hora; voltagem AC 220 v; freqüência
50/60HZ

Central de ar tipo Split, de parede, ciclo frio; com capacidade de
resfriamento de 18.000 btus/hora; voltagem AC 220 v; freqüência
50/60Hz

Central de ar tipo Split, de parede, ciclo frio; com capacidade de
resfriamento de 12.000 btu^s/hora

Cama Box Conjugada Solteiro com Mola, Baú e Cama Auxiliar
60x88x188 cm. Estrutura em madeira. Revestimento em tecido
poliéster. Cama auxiliar com espuma D28 de poliuretano

Cadeira tipo longarina de 03 lugares com apoia braços: Cadeira
tipo longarina de 03 lugares, espaldar médio (450mm de altura),
apoia braços tipo Americano duplos individuais para cada poltrona,
espuma injetada

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

50

100

20

20

30

30

50

40

100

Quant.

ano

21

20
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Mesa tipo diretor: Mesa reta para escritório medindo 1400 X 650 X
740 mm, admitindo-se variação de +/- 10% na largura e na
profundidade (mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em
MDP de 25mm, revestimento em laminado, com passagem para
fiação

Mesa em forma de L para escritório medindo 1400 X 650 X 740
mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade
(mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em MDP de 25mm,
revestimento em laminado, com passagem para fiação, borda
frontal e posterior em PVC, painel frontal em aço 26; com 02
gavetas suspensas fixas medindo 140mm x 370mm x 440mm em
aço 26, na cor preferencialmente azul

Geladeira de 323 litros (capacidade mínima), FROST FREE, na cor
branca, uma porta reversível, prateleiras removíveis, gaveta para
vegetais, frutas e carnes, congelador extragrande com capacidade
mínima de 48 litros

Frigobar de 120 a 122 Its: com congelador, prateleiras deslizantes
e removíveis, gaveta ou cesto para legumes, porta reversível, pés
niveladores frontais, certificado com Selo PROCEL Classe A, 110
volts, certificado do INMETRO, com garantia de 01 ano, assistência
técnica local (Macapá-AP)

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO

Fogão doméstico a gás, na cor branca, com 04 queimadores; mesa
em aço inox, tampo de vidro temperado basculante, botões
removíveis, forno com visor

Estante de Aço c/06 Prateleiras c/ Reforço Estante desmontável
em aço anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura
eletrostática epóxi, com 6 prateleiras

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

100

50

15

20

15

20

100

Quant.

ano

28

27

26

25

24

23

22

Item
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Pneu 185/65 aro-15              \  V^  xjVj

Pneu 175/70 aro-14                       v         N\  \ K

Pneu 175/70 aro-13

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

30

500

30

Quant.
ano

3

2

1

Item

PNEUS

Local de Entrega e horário de recebimento: Setor de Gestão de Material, situado na Avenida
Reinaldo Damasceno, 3470 - bairro N. Esperança - Macapá/AP. CEP 68.901-280 , no horário de

08:00h as 12:00h.

O

Televisor SMART TV de LED 42": com as seguintes
características: Tipo de Tela: LED; Tamanho da Tela: 42";
Resolução: Full HD 1920 x 1080p / 120Hz; Formato de Tela:
Widescreen; Conversor TV Digital Integrado; HDMI: 4 Saídas;
USB: 2 Entrada; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr)

Suporte de Parede Móvel para Smart TV de LED de 10" a 55", em
aço. Distância mínima da parede 80mm, distância máxima da
parede 250mm, em aço carbono, 3 articulações no suporte

Bomba Submersa, monofásica, potência 1^ cv, tensão/freq. 220v,
com no mínimo: 7 estágios, rotação de 3.500rpm, recalque de
1.1/4". Vazão máxima de 4,2m2/h, pressão máxima de 417m.c,
com o mínimo de 68 metros de altura, peso do conjunto com cerca
de 12.800.

Mesa para jantar com 06 lugares: Material: Mesa: Estrutura em Aço
Carbono e Tampo em Granito Cadeiras: Estrutura em Aço e
Assento com Espuma densidade D13 Revestido Em Courvin.
Dimensão do Produto: 77 X 75 X 140 cm (Altura X Largura X
Comprimento)

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

15

15

20

10

Quant.

ano

32

31

30

29
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ALIMENTAÇÃO CANINA

Local de Entrega e horário de recebimento: Núcleo de Operações com cães da Policia Civil -
NOC, situado na Rodovia JK s/n, Parque de Exposições da Fazendinha (Expo-feira, área interna,
2a rua), no horário de 08:00h as 12:00h.

oPneu 120/80 aro-18

Pneu 90/90 aro-21

Pneu 215/75 aro-17,5

Pneu 265/65 aro-17

Pneu 235/70 aro-16

Pneu 235/75 aro-15

Pneu 215/65 aro-16

Pneu 205/55 aro-16

Pneu 205/65 aro-15

Pneu 195/60 aro-15

Especificação
Código
SIGA

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

35

35

15

70

180

1800

70

70

50

40

Quant.
ano

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4
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MATERIAL GRAFICO

I

ARLA (AGENTE REDUTOR DE NOx AUTOMOTIVA) -
agente redutor de emissões de poluentes de NOx para gases
de escape em veículos a diesel com tecnologia SRC. Produto
de alta pureza composto por 67,5% de água desmineralizada
e 32,5% de uréia de alta pureza; classificado com produto
químico não perigoso. 20L

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Bombona

Unid

30

Quant.

ano

1

Item

AQUISIÇÃO ARLA 32

Local de Entrega e horário de recebimento: Setor de Gestão de Transporte, situado na Rua
Tancredo Neves, n 0171, Bairro São Lázaro - Macapá/AP - CEP 68908-530, no horário de 08:00h
as 12:00h.O

Ração contendo Carne de frango, quirera de arroz, trigo integral
moído, farinha de subprodutos de frango, milho integral moído,
farelo de glúten de milho, gordura animal estabilizada com
tocoferóis (fonte de vitamina E), farelo de milho, hidrolisado de
frango e/ou subprodutos, fração de farelo de trigo (aleurona), ovo
em pó, levedura seca de cervejaria (fonte de beta-glucanos), óleo
de peixe, L-lisina, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, cloreto de
sódio (sal comum), cloreto de colina, taurina, DL-metionina, ácido
ascórbico (fonte de vitamina C), sulfato de zinco, sulfato ferroso,
premix vitamínico (A, D3, E, B12), riboflavina, niacina, pantotenato
de cálcio, sulfato de manganês, biotina, mononitrato de tiamina,
ácido fólico, sulfato de cobre, cloridrato de piridoxina, menadiona
bissulfito de sódio (fonte de atividade de vitamina K), iodato de
cálcio, selenito de sódio, sem corante. Níveis de Garantia:
Umidade (máx.) 12%; Proteína bruta (min.) 26%; Extrato etéreo
(miín.) 15%; Matéria fibrosa (máx.) 3%; Matéria mineral (máx.) 7%;
Cálcio (mín./máx.) 0,9%/1,6%; Fósforo (mín./máx.) 0,7%/ 0,9%;
Ácido linoleico (min.) 1,4%.

EspecificaçãoCódigo
SIGA

Kg

Unid

2.160

Quant.
ano

1

Item
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I

o

©

Formulário de ALVARÁ DE LICENÇA em papel alvura 180g 1x1
cor, medindo 23 x 16 cm, conforme modelo.

Formulário de LICENÇA ESPECIAL em papel alvura 180g 1x0
cor, med 23 x 16 cm, conforme modelo.

Formulário de REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL - RIM,
papel sulfite 45g, medindo 23 x 16 cm, 50x3 em cada bloco, para
uso com carbono, conforme modelo.

Blocos de NOTIFICAÇÃO, em papei sulfite 45g, 1x0 cor, colado,
med 20 x15 cm, 50 x 2 em cada bloco, para uso de carbono,
conforme modelo.

Livro de Registro de Inquéritos (tombo) de 200 folhas com capa
dura preta com letras douradas 3mm de espessura do papel,
medindo 31 x 45 cm (fechado). Miolo costurado em papel sulfite
75g 1x1 cor, com impressão, conforme modelo.

Capa para cadastro de estabelecimentos DPA, com impressão 1x0
cor, medindo 23,5 x 32 cm (fechado), em papel duplex 250g, na
cor branca (conforme modelo).

Capa para processos administrativos e inquéritos policiais, com
impressão 1x0 cor, medindo 23,5 x 32 cm (fechado), em papel
duplex 250g, na cor branca, conforme modelo.

ESPECIFICAÇÃOCódigo
SIGA

1.500

1.500

150

150

20

800

10.000

QTDADE

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

Unid

UNID

7

6

5

4

3

2

1

ITEM

Local de Entrega e horário de recebimento: Divisão de Apoio Administrativo - DAA, situado na
Avenida Fab, 84 - bairro Centro • Sede da DGPC - Macapá/AP. CEP 68.900-073, no horário de
08:00has12:00h.
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