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PARAIBA PREVIDENCIA 

Prezados (as) Senhores(as): 

 

A Hewlett Packard Brasil Ltda. (“HPE”) apresenta sua proposta técnica comercial 
referente ao Projeto PROJETO: RENOVAÇÃO CONTRATO 0002/2019. 

Esta proposta foi desenvolvida pela HPE, que analisou todos os aspectos necessários 
para uma implementação e prestação de serviços, considerando o quanto requerido por 
este órgão. 

A HPE está confiante de que as informações contidas nesta proposta possam atender 
suas necessidades, demonstrando desta maneira a potencialidade da  empresa nos 
termos de qualidade de produtos e serviços. 

A HPE está confiante em demonstrar os benefícios de valor agregado da proposta e 
construir um relacionamento de negócio sólido e benéfico para ambas as partes, 
observadas as disposições contidas na Lei n °8.666/93 no que tange a licitações e 
contratos da Administração Pública. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________ 

Jairo Mateus Junior 

Consultor de Vendas 

 

 

Jairo Mateus Junior 

Sales Consultant 

Tel.: 11 94391 - 6613 

Jairo.mat.junior@hpe
.com  
 

Hewlett Packard 
Enterprise 

Alameda Rio Negro, 750 

Barueri, SP, 06454-000 

Brazil 

www.hpe.com 
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Aviso de Confidencialidade 
As informações contidas em todas as páginas deste documento / proposta é confidencial da Hewlett 
Packard Enterprise e Hewlett Packard Enterprise Company (a seguir coletivamente "Hewlett Packard 
Enterprise") e seguem para fins de avaliação. Ao receber o documento, o destinatário concorda em manter 
tais informações em sigilo e não reproduzir ou divulgar a qualquer pessoa fora do grupo diretamente 
responsável pela avaliação do conteúdo, a menos que a  Hewlett Packard Enterprise tenha autorizado. Não 
há obrigação de manter a confidencialidade de qualquer parte da informação que o destinatário tenha tido 
conhecimento sem restrições antes do recebimento deste documento, como é provado através de registos 
escritos, de negócios ou informações de conhecimento público sem que o destinatário tenha incorrido em 
faltas, ou que tenha sido recebido pelo destinatário através de uma terceira parte sem restrições. 

Este documento contém informações sobre produtos, vendas e programas de serviço da  Hewlett Packard 
Enterprise que podem ser melhorados ou descontinuados a critério exclusivo da  Hewlett Packard 
Enterprise. A  Hewlett Packard Enterprise tem feito todos os esforços para incluir materiais aqui 
considerados confiáveis e relevantes para fins de avaliação de seu destinatário. Nem a Hewlett Packard 
Enterprise nem seus representantes dão qualquer garantia quanto à exatidão ou completude das 
informações. Portanto, este documento é apenas para fins informativos devendo ser considerado para os 
negócios da  Hewlett Packard Enterprise. Nem a  Hewlett Packard Enterprise nem seus representantes 
serão responsáveis sobre qualquer ato do destinatário ou de seus representantes, como resultado do uso 
das informações aqui fornecidas. A assinatura de um acordo definitivo ou assinatura de aceitação da 
proposta, por representantes autorizados das partes, será o único meio pelo qual a  Hewlett Packard 
Enterprise ou suas afiliadas serão vinculadas à proposta/ contrato. 

Restrições de cópias entregues da Proposta 
A proposta da Hewlett Packard Enterprise foi enviada em formato eletrônico no formato de arquivo PDF. Se 
o conteúdo dos arquivos originais forem diferentes da versão em PDF, somente o conteúdo da versão PDF 
será respeitado pela Hewlett Packard Enterprise. 

Esclarecimentos 
Dúvidas ou  esclarecimentos sobre esta Política de Privacidade, entre em contato com seu representante 
de vendas. 

© Copyright 2022 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
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1. Resumo Executivo  
A Hewlett Packard Enterprise acredita que as seguintes vantagens competitivas nos 
diferenciam da concorrência: 

Amplo portfólio de soluções completas. Combinamos nossos recursos de 
infraestrutura, software e serviços para oferecer o que acreditamos ser o maior e mais 
completo portfólio de soluções empresariais do setor de TI. Nossa capacidade de 
oferecer uma ampla variedade de produtos de alta qualidade e serviços de suporte e 
consultoria de alto valor em um único pacote é um dos nossos principais diferenciais. 

Roteiro de inovação para vários anos. Atuamos no setor de tecnologia e inovação há 
mais de 75 anos. Nosso amplo portfólio de propriedade intelectual e nossos recursos de 
pesquisa e desenvolvimento global fazem parte um roteiro de inovação mais amplo para 
ajudar organizações de todos os tamanhos em sua jornada de plataformas de tecnologia 
tradicional rumo aos sistemas de TI do futuro — denominados Novo Estilo de TI — que 
acreditamos serão caracterizados pelo aumento e pela proeminência inter-relacionada 
de computação em nuvem, Big Data, segurança empresarial, aplicativos e mobilidade. 

Distribuição global e ecossistema de parceiros. Somos especialistas no 
fornecimento de soluções tecnológicas inovadoras para nossos clientes em ambientes 
complexos com a participação de vários países, vários fornecedores e/ou vários 
idiomas. Temos um dos conjuntos de recursos go-to-market mais completos do setor, 
incluindo um amplo ecossistema de parceiros de canal que nos permite comercializar e 
entregar ofertas de produtos a clientes localizados em, praticamente, qualquer lugar do 
mundo. 

Soluções financeiras personalizadas. Desenvolvemos soluções financeiras 
inovadoras para facilitar a entrega de produtos e serviços a nossos clientes. Oferecemos 
soluções de investimento flexíveis e especialidade que ajudam os clientes e outros 
parceiros a criar implantações de tecnologia exclusivas com base em necessidades 
comerciais específicas. 

Equipe de liderança experiente com histórico comprovado de desempenho de 
sucesso. Nossa equipe de gerenciamento apresenta um histórico comprovado de 
desempenho e execução. Nossa equipe de gerenciamento sênior soma mais de 100 
anos de experiência na área e possui amplo conhecimento e experiência no setor de TI 
comercial e nos mercados em que competimos. Além disso, possuímos um amplo banco 
de talentos em gerenciamento e tecnologia que — acreditamos — nos oferece pipeline 
sem precedentes para futuros líderes e inovadores. 

Um parceiro de transformação com a visão e a abrangência para ajudar os clientes a 
alcançar ótimos resultados comerciais 

 

Rich R&D heritage and roadmap Robust distribution network

End-to-end solutions portfolio

Custom financing solutions Experienced leadership team

Ampla tradição e roteiro de P&D 

Portfólio de soluções completo 

Rede de distribuição robusta 

Soluções de financiamento 
personalizadas 

Equipe de liderança 
experiente 
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Ao escolher a Hewlett Packard Enterprise como sua parceira comercial, o cliente 
ganhará um consultor experiente, comprometido e confiável. A Hewlett Packard 
Enterprise entende os muitos desafios associados à implantação da infraestrutura 
complexa de tecnologia da informação no ambiente de negócios em rápida mudança e 
altamente competitivo dos dias de hoje. Nossa estratégia concentra-se em ampliar 
nossos pontos fortes para oferecer maior valor para os clientes, seja com suporte pós-
venda, um conjunto maior de ferramentas de virtualização e gerenciamento para 
empresas ou foco elevado em serviços. Oferecemos nosso incrível portfólio da maneira 
que for mais adequada para você — ajudando-o a transformar desafios em 
oportunidades. Nossas soluções completam essa estrutura ao combinar nossas 
tecnologias a seus objetivos comerciais avançados de forma holística e revolucionária. 
Com nossa visão, estratégia, experiência e liderança, a Hewlett Packard Enterprise se 
destaca claramente como parceira preferencial de negócios do cliente para o futuro. A 
equipe de profissionais de vendas e serviços da Hewlett Packard Enterprise tem a 
experiência necessária para traduzir as metas de negócios do cliente em soluções de TI 
que aprimoram a competitividade, geram um rápido retorno do investimento e fornecem 
proteção de longo prazo aos ativos por meio de um caminho de crescimento 
assegurado. 

Em resumo, o que diferencia a Hewlett Packard Enterprise da concorrência é nossa 
proposta de valor para nossos clientes. A Hewlett Packard Enterprise ocupa uma 
posição única — sólida e invejável — com nossa combinação de ativos, adotando uma 
postura baseada em padrões abertos e cética em relação a plataformas, e com nossa 
capacidade de fornecer insights úteis para os clientes de maneira que nenhuma outra 
empresa pode fazer. Um conjunto integrado e global de produtos e serviços oferece 
muito mais — mais responsabilidade e agilidade comercial, flexibilidade, suporte 
econômico para as necessidades dinâmicas da TI, um retorno mais alto dos 
investimentos em TI e a melhor experiência total do cliente. 
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2. Serviços de Suporte 
 

2.1. HPE Pointnext Tech Care 
VISÃO GERAL DO SERVIÇO 

O HPE Pointnext Tech Care é a experiência de suporte operacional para os 
produtos de hardware e software da marca HPE (produtos HPE). Com o HPE 
Pointnext Tech Care, as equipes de TI podem manter-se focadas no 
desenvolvimento da empresa, buscando proativamente formas melhores de 
agir, ao invés de apenas reagir a problemas.  

O HPE Pointnext Tech Care vai além do suporte tradicional, permitindo o 
acesso direto a especialistas em produtos específicos e oferecendo 
orientação técnica geral para ajudar os clientes não só a reduzir riscos, mas 
também a buscar continuamente maneiras mais eficientes de agir. Os 
clientes HPE Pointnext Tech Care podem obter ajuda por meio de diversos 
canais, incluindo o telefone, fóruns HPE moderados com tempos de resposta 
definidos, registro automatizado de incidentes e um recurso de bate-papo em 
tempo real. O serviço permite o acesso a recursos técnicos oferecidos por 
profissionais experientes e com conhecimento especializado no hardware ou 
software dentro do contexto da carga de trabalho específica, evitando que o 
cliente perca tempo respondendo questões de triagem ou habilitação por 
vezes desnecessárias. O HPE Pointnext Tech Care vai além do suporte 
tradicional, oferecendo orientações técnicas gerais sobre a operação, 
gerenciamento e segurança do produto com suporte.  

O HPE Support Center oferece uma experiência digital aprimorada e 
personalizada que ajuda os clientes a gerenciarem os seus ativos por meio 
do reconhecimento dos vários produtos instalados no seu ambiente e da 
maneira como eles interagem uns com os outros. Novas ferramentas de 
autoatendimento permitem que os clientes desempenhem certas atividades 
sem precisar abrir um incidente de suporte, e oferecem também um portal 
de recursos e conteúdos selecionados. O HPE Pointnext Tech Care oferece 
acesso a recursos HPE que ajudarão a alcançar a excelência operacional e 
a otimização do desempenho, desde a borda até a nuvem. 

ESTRUTURA DO SERVIÇO 

O serviço HPE Pointnext Tech Care, conforme destacado a seguir, oferece 
um conjunto geral de recursos ao lado de recursos específicos de hardware 
e/ou software, com base na tecnologia suportada e no fato de o produto ser 
um hardware, um software ou ambos. Alguns recursos do serviço são 

aprimorados com o uso do HPE InfoSight
1
, permitindo que a Hewlett Packard 

Enterprise ofereça níveis cada vez mais altos de orientação técnica com o 
uso da telemetria fornecida. Os clientes que se registram online por meio do 
HPE Support Center ganham acesso a recursos digitais melhorados, 
permitindo uma maior comodidade de gerenciamento e envolvimento direto 
da HPE. Os tempos de resposta remota e no local variam com base no nível 
do serviço selecionado, com o maior nível de serviço oferecendo assistência 
adicional aos clientes em casos de interrupção. 

TABELA 1. Resumo dos recursos do serviço 
Recursos gerais 
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• Acesso pelo 

telefone a 
especialistas 

• Bate-papo online 
com especialistas^ 

• Respostas ao fórum 
dadas por 
especialistas^ 

• Orientação técnica 
geral 

• Assistência HPE 
InfoSight* 

 

 
• Alertas preventivos HPE 

InfoSight* 
• Registro de incidentes 

automatizado* 
• Biblioteca de dicas técnicas^ 
• Acesso a informações e 

serviços de suporte eletrônico^ 
• Gerenciamento de interrupções 

(apenas no nível de serviço de 
Crítico) 

 

 

2.2. Vistoria de Hardware / RTS  
Este serviço é aplicável a qualquer equipamento HEWLETT PACKARD ENTERP ou 
equipamento suportado pela HEWLETT PACKARD ENTERP para clientes que nunca 
tiveram seus equipamentos cobertos por contrato de suporte de hardware, ou que já 
tiveram e cancelaram seu contrato e que pretendem novamente assiná-lo. 
 
Para incluir equipamentos que estavam sem cobertura nos últimos 30 dias é necessário 
que se avalie a elegibilidade do equipamento, garantido: 
• Não esteja obsoleto, seja produto suportado pela HEWLETT PACKARD 
ENTERPRISE   
• Esteja atualizado com as últimas configurações e revisões 
• Esteja operando sem falhas conforme determinado pela HPE 
 
Para que os produtos sejam elegíveis para fazerem parte de um contrato de suporte de 
hardware, o cliente deve optar: 
• Pagamento da taxa RTS 
• Solicitar prévia vistoria, realizada pela HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, 
com o objetivo de atestar a perfeita funcionalidade do(s) equipamento(s). Caso o 
resultado da vistoria seja positivo, o contrato poderá ser sem custos de RTS. Vale 
ressaltar, ainda, que o cliente arcará com todos os valores decorrentes da vistoria aqui 
estabelecida. 
• Carência de 30 dias, isto é, o equipamento do cliente não estará suportado pelos 
serviços HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ora contratados. Durante o período de 
carência, e uma vez evidenciado a necessidade, o cliente terá direito aos serviços de 
suporte mediante o pagamento de um “chamado avulso / per call service”, o qual será 
faturado em complemento ao(s) valore(s) especificado(s) nesta proposta e em estrita 
observância à lista de preços praticada pela HPE. 
 
 
 

 

 



 
HPE Proposal Document Página 9 
 

 

 
HPE Confidential – uso e restrições nas Condições Gerais – Rev. 01.FY22 

 

3. Especificações dos Níveis de Serviços 
 

3.1. HPE Pointnext Tech Care 
 

RECURSOS GERAIS 

TABELA 3. Recursos gerais do serviço 

Recurso Especificações de fornecimento 

Acesso pelo telefone a especialistas Os clientes podem entrar em contato
2 

com o 
suporte HPE pelo telefone 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, para registrar incidentes de suporte. 
O tempo de resposta dependerá do nível de 
serviço do produto coberto. 

Resposta aprimorada em 15 minutos, 24x7 
(níveis de serviço Critical e Essential) 

Para incidentes de severidade 1, a HPE procura 
conectar o cliente a um especialista no produto ou 
ligar novamente para o cliente em até 15 minutos. 
Para outros incidentes, a HPE pode conectar o 
cliente a um especialista no produto ou ligar 
novamente para o cliente em até uma hora. 

Resposta padrão em 2 horas (nível de serviço 
Basic) 

Para ligações sobre produtos cobertos por um 
contrato de serviço básico, a HPE fornecerá uma 
resposta por telefone em até 2 horas, realizada por 
um especialista durante a janela de cobertura. A 
disponibilidade pode variar para determinados 
produtos. Consulte hpe.com/services/expertchat 
para obter detalhes ou entre em contato com o 
representante de vendas HPE local. 

Bate-papo online com especialistas Os clientes podem iniciar um bate-papo online 
com um recurso técnico especialista para fazer 
perguntas, obter ajuda ou orientação técnica geral. 
O bate papo online com especialistas é oferecido 
para que os clientes obtenham respostas rápidas 
sobre questões técnicas relacionadas aos seus 
produtos HPE. Questões complexas que exijam 
respostas detalhadas podem ser elevadas a 
incidentes de suporte conforme a necessidade. O 
bate-papo online com especialistas é limitado 
apenas ao idioma inglês e está disponível durante 
a janela de cobertura do serviço. A disponibilidade 
pode variar para determinados produtos. Consulte 
hpe.com/services/expertchat para obter detalhes 
ou entre em contato com o representante de 
vendas HPE local. 

Respostas ao fórum dadas por especialistas Os clientes podem postar perguntas e problemas, 
ou discutir o uso dos produtos dentro dos fóruns 
da comunidade HPE. Os especialistas em 
produtos HPE respondem em dois dias úteis a 
qualquer questão não resolvida que for levantada 
dentro do fórum oficial da comunidade HPE para 
produtos cobertos pelos serviços de suporte da 
HPE. Nos casos de postagens sobre tópicos que 
deveriam ser abordados por processos de suporte 
padrão, a HPE solicita que um incidente de 
suporte formal seja criado e segue os processos 
padrão de gerenciamento de incidentes da HPE. A 
resposta do recurso técnico especialista é limitada 
apenas ao idioma inglês e exige que o usuário 
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seja registrado no HPE Support Center e esteja 
associado aos contratos de serviço. 

Orientação técnica geral A HPE se empenha para oferecer orientação 
técnica geral relativa às questões e perguntas 
específicas sobre os tópicos destacados a seguir 
acerca da operação e gerenciamento dos produtos 
dos clientes cobertos pelo HPE Pointnext Tech 
Care. A orientação técnica geral está disponível 
pelo telefone, internet e bate-papo, está sujeita à 
janela de cobertura do serviço constante no 
contrato de serviço e será tratada como um 
incidente severidade 3. Quando for relacionada 
aos assuntos detalhados ou descritos a seguir, a 
HPE identificará documentos, vídeos e artigos da 
base de conhecimento para ajudar nos tópicos 
abordados. 

Além de qualquer limitação ou exclusão 
estabelecida nesta ficha técnica, qualquer 
orientação técnica geral da HPE será fornecida 
especificamente para os tópicos detalhados aqui e 
apenas para os produtos HPE cobertos por esses 
serviços: 

Uso ou procedimentos corretos para usar os 
recursos dos produtos 
Assistência na identificação de documentação 
relevante ou artigos da base de conhecimento 
Conselhos sobre as melhores práticas da HPE 
para ajudar você a gerenciar e manter os seus 
produtos 
Navegação básica para usar a interface de 
gerenciamento do produto  
Conselhos sobre as opções de gerenciamento de 
capacidade com base nas tendências de uso dos 
produtos (quando disponível) 
Orientações sobre a configuração geral do 
produto, que pode incluir recomendações de 
melhores práticas com base na experiência 
operacional da HPE 
Orientação sobre os passos potenciais para ajudar 
a trazer o produto para uma configuração 
compatível 
 
Os tópicos de orientação técnica geral 
mencionados anteriormente podem não ser 
aplicáveis a todos os produtos de hardware e/ou 
software cobertos por este serviço.  

Assistência HPE InfoSight Para produtos HPE compatíveis com o HPE 
InfoSight (lista disponível no link a seguir), a HPE 
oferece suporte e orientação para a preparação, 
configuração e uso do HPE InfoSight. 
Adicionalmente, para esses produtos conectados, 
a HPE expande sua orientação técnica geral para 
incluir análises do HPE InfoSight, bem como os 
alertas e as recomendações fornecidas. Para 
produtos HPE configurados, mediante solicitação, 
a HPE oferece assistência aos clientes para que 
entendam os problemas, alertas e informações 
oferecidas pelo HPE InfoSight. Nos casos em que 
as análises oferecerem recomendações incluídas 
nos insights da carga de trabalho HPE InfoSight, a 
HPE pode oferecer a qualificação da análise, 
recomendações e os melhores próximos passos 
gerais em acordo com as orientações técnicas 
gerais.  

Para mais informações sobre o HPE InfoSight, 
cobertura de dispositivos e recursos, visite 
infosight.hpe.com. 
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Alertas preventivos do HPE InfoSight Para os produtos HPE cobertos por um contrato 
de serviço, conectado a e conforme 
compatibilidade com o HPE InfoSight: Os clientes 
ganham acesso a rotinas automatizadas de 
monitoramento que podem identificar problemas 
potenciais usando assinaturas regras e 
determinações exclusivas da HPE. Para 
problemas identificados pelo HPE InfoSight, o HPE 
InfoSight alerta os clientes sobre os problemas e 
identifica oportunidades para ações corretivas e, 
de acordo com a sua criticidade, pode 
automaticamente submeter os incidentes à HPE 
com as informações diagnosticadas para acelerar 
os diagnósticos e reparos. Os recursos podem 
variar de acordo com o produto; os dispositivos 
devem ser compatíveis com o HPE InfoSight, e 
exige-se conectividade com o HPE InfoSight. 

Nos casos em que os clientes configuram o HPE 
InfoSight para os produtos HPE compatíveis 
cobertos pelo HPE Pointnext Tech Care, eles 
ganham acesso aos recursos analíticos 
aprimorados do HPE InfoSight, que oferecem 
insights de produtos e alertas de problemas 
detalhados, além de oportunidades de uso e 
configuração. 

Registro automatizado de incidentes Para produtos HPE compatíveis usando as 
ferramentas de serviço proprietárias HPE 
(incluindo o HPE InfoSight), e quando estiverem 
conectados, os dispositivos podem submeter os 
incidentes à HPE automaticamente, com 
informações diagnósticas que podem acelerar os 
diagnósticos e reparos.  

Onde o monitoramento e submissão automática de 
incidentes identificar problemas críticos que exijam 
o envolvimento da HPE, a HPE procura responder 
ao contato do cliente previamente identificado 
dentro da janela de cobertura do serviço, de 
acordo com as definições do nível de serviço 
adquirido. Caso o cliente não esteja disponível no 
momento do contato, ou caso solicite, a HPE 
agendará o acompanhamento para o próximo dia 
útil. Todos os problemas não-críticos serão 
acompanhados no próximo dia útil. Os clientes 
podem, a qualquer momento, de acordo com o seu 
nível de serviço, entrar em contato com a HPE 
para solicitar a continuidade do diagnóstico e da 
resolução do problema. 

Para mais informações, visite 
hpe.com/services/getconnected. 
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4. Condições Comerciais 
 

Configuração e Preços 

 
VIGENCIA: 15/07/2022 – 14/07/2022  
 

SLA: TECH CARE CRITICAL :  

 

( HARDWARE) Tempo de Solução / Call-to-Repair 

O serviço assegura acesso direto a uma equipe de suporte especializada, disponível 24 
horas por dia 7 dias por semana, que imediatamente começa a estudar o problema. A 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE  assume o compromisso de restaurar o hardware 
em no máximo 6 horas contado do momento em que a chamada é registrada na Central 
de Atendimento ao Cliente da HEWLETT PACKARD ENTERPRISE  até o momento que 
o produto seja restaurado o seu nível normal de funcionalidade de hardware.  

• 24x7 – 6 horas Call-to-Repair: Cobertura de peças, mão-de-obra e atendimento 
on-site, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, com solução on-
site em até 6 horas. 

( Software) Tempo de Resposta 
É o prazo compreendido entre o horário de abertura do chamado na Central de 
Atendimento da HEWLETT PACKARD ENTERPRISE  Brasil até o atendimento 
remoto pelo especialista técnico. 

24x7 – 2 horas de Resposta: Suporte de software remoto com atendimento em regime 
de 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados, com início do serviço em até 
2 horas após a abertura e registro do chamado. 

 

Part Number Descrição Serial Number QTD 

    

491324-201 HP DL380 G6 E5530 Base BR Svr BRC952N186 1 

491324-201 HP DL380 G6 E5530 Base BR Svr BRC952N198 1 

491324-201 HP DL380 G6 E5530 Base BR Svr BRC003N137 1 

491324-201 HP DL380 G6 E5530 Base BR Svr BRC003N139 1 

491324-201 HP DL380 G6 E5530 Base BR Svr BRC003N13C 1 

Part Number Descrição Serial Number QTD 

TA850AAE HP iLO Adv incl 1yr TS U E-LTU - 5 

 
 
O valor total desta proposta é de R$  29.623,68 
 
 
O valor mensal será de R$ 2.468,64 
 
Abaixo segue cálculo aplicando reajuste pelo indice IGP-M/ FGV , através do link 
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPo
rIndice  

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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As condições comerciais aqui estabelecidas foram baseadas nas configurações e 
distribuição geográfica dos equipamentos, informados pelo cliente.  Quaisquer 
alterações, as quais deverão ser informadas previamente, com 30 (trinta) dias de 
antecedência, resultarão na revalidação das condições comerciais, técnicas e tributárias 
incluindo possível impacto no atendimento ao nível de serviço acordado e aumento dos 
preços originalmente contratados. 
 
Os preços, condições e valores desta proposta consideram que os equipamentos objeto 
dos serviços encontram-se em bom estado de conservação e em sua configuração 
original. A HPE durante o prazo de 30 (trinta) dias, contados do início dos serviços, 
efetuará a análise técnica, presencial ou remota, do parque de equipamentos objeto do 
contrato a fim de verificar se os equipamentos se encontram nas condições mínimas de 
prestação de serviços. Caso a HPE identifique que os equipamentos não são elegíveis 
aos serviços contratados, enviará ao cliente os custos dos reparos necessários aos 
equipamentos; e, caso o cliente não efetue o respectivo pagamento ou não autorize os 
serviços, os equipamentos serão automaticamente excluídos dos serviços. Ainda, 
durante a vigência dos serviços, caso a HPE identifique que ocorreram alterações das 
configurações do equipamento, incluindo suas peças, os mesmos serão (a) 
automaticamente excluídos dos serviços; ou (b) mantidos sob o escopo contratual, 
desde que o Cliente efetue o pagamento dos valores necessários para o 
reestabelecimento do equipamento. 
 
Não estão previstas e incluídas trocas gratuitas tanto da peça quanto da mão de obra 
de itens considerados consumíveis do produto (baterias, filtros, fitas magnéticas, entre 
outros) durante a vigência do Contrato. Estes itens devem ser cotados e adquiridos a 
parte, de acordo com a necessidade e solicitação do cliente. A substituição destes itens 
deve ser feita por produtos originais e compatíveis. A não utilização de produtos originais 
e compatíveis que venham a causar dano ao produto, exclui o mesmo do contrato até a 
sua adequação, eliminando-se o equipamento do suporte. 
 

Condições de Pagamento 

A parcela mensal é devida no primeiro dia útil de cada mês de vigência do presente 
CONTRATO e deverá ser paga à HEWLETT PACKARD ENTERPRISE  em sua sede 
administrativa (ou a quem e onde a HEWLETT PACKARD ENTERPRISE  indicar), até 
o último dia útil do mesmo mês ou até a data de vencimento fixada na respectiva fatura.. 
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Tributos 

Os valores apresentados acima incluem todos os impostos e tributos incidentes sobre 
os serviços ou produtos objeto desta Proposta de acordo com a legislação em vigor 
aplicáveis ao local de prestação dos serviços e entrega de produtos, exceto ICMS 
diferencial de alíquota. 

Na eventualidade de ser devido diferencial de aliquota do ICMS ao Estado de destino, 
o pagamento do valor correspondente será de acordo com a legislação vigente.  

Cada espécie ou tipo de serviço ou produto previsto na presente Proposta será faturado 
de forma segregada a fim de atender a legislação do local da prestação dos serviços ou 
entrega de produtos, dessa forma, a Hewlett Packard Enterprise emitirá notas-fiscais 
específicas para cada serviço ou produto fornecido. O estabelecimento que emitir a 
fatura de serviços será o mesmo do prestador desse serviço, objeto da presente 
proposta.  

Os serviços a serem prestados não constituem de qualquer forma cessão de mão-de-
obra e não contemplam quaisquer retenções de tributos, impostos, contribuições ou 
taxas pelo Cliente, dessa forma, caso o Cliente efetue qualquer retenção, deverá 
informar previamente a Hewlett Packard Enterprise, bem como as condições e valores 
ora ofertados serão revistos diante do impacto ocasionado por eventual retenção. Ainda, 
o Cliente deverá enviar à Hewlett Packard Enterprise todos os comprovantes e guias de 
pagamentos da referida retenção. 

Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais quando ocorridas após a data de apresentação da 
Proposta, e de comprovada repercussão nos preços ofertados, implicarão na revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

 

Condições para Aceitação do Pedido e Faturamento 

Sujeitas à aprovação de crédito.  

Para clientes novos e/ou situação de renovação,solicitamos os seguintes documentos 
para análise: 

• Cópia do Cartão de CNPJ 

• Ficha cadastral atualizada 

• Contrato Social e/ou Estatuto Social consolidado e/ou últimas alterações 

• Relação de Faturamento de, no mínimo, dois últimos Exercícios. 

• Balanços Patrimoniais e Demonstrações de Resultado dos 03 últimos 
Exercicios, preferencialmente auditados 

• Notas explicativas de Balanço 

• Balancete dos últimos 06 (seis) meses 
 

Estado de faturamento: PB 

O faturamento poderá ser efetuado por uma das filiais da HEWLETT 
PACKARD 

 

Início dos Serviços 

A vigência dos serviços dar-se-á de acordo com a data estabelecida no item 
Configuração e Preços desta proposta, ou de acordo com os instrumentos contratuais 
assinados entre as partes, se aplicável.  

Findo o prazo de vigência aqui indicado e desde que em comum acordo entre as partes, 
respeitando a lei vigente, o contrato poderá estender-se pelo prazo de 60 (sessenta) 
meses após o início da vigência do contrato. 
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Considerando a necessidade de disponibilização logística dos kits para atendimento e 
contrato de parcerias, o compromisso de Tempo de Solução / Call-to-Repair, bem como 
suporte a equipamentos de outros fornecedores (Multivendor), iniciará após 30 dias a 
partir da assinatura desta proposta, todavia, durante este período, a HPE envidará todos 
os esforços para cumprimento dos níveis de serviço detalhados no item configuração e 
preços da proposta. 

 

Reajuste de Preços 

Em caso de prorrogação contratual, a parcela mensal será reajustada a cada 12 (doze) 
meses a contar da data da apresentação da proposta, respeitando o interregno de 12 
meses, pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado, medido pela 
Fundação Getúlio Vargas). 

Caso o índice no período esteja negativo, as partes poderão afastar sua aplicabilidade. 

 

Penalidades por não Cumprimento do Prazo de 
Pagamento 

Em caso de atraso no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência dos 
Produtos e Serviços prestados, incluindo reembolso de despesas, referidos valores 
serão acrescidos de multa moratória no importe de 2% (dois por cento), juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser calculada pela variação do 
IGP-M (FGV), estes últimos calculados pro rata temporis. 

Na hipótese de ser aceito pela HPE o envio mensal, pelo cliente, de Pedidos de Compra 
relacionados a este contrato, o primeiro Pedido de Compra deverá ser encaminhado em 
até 30 dias da data de aceite desta proposta e os demais deverão ser encaminhados, 
sucessivamente, no prazo de 30 dias. Eventual atraso no recebimento de um Pedido de 
Compra, impactando o prazo de pagamento, ensejará a imediata aplicação da referida 
penalidade.  

 

Validade da Proposta 

Válida até 14.07.2022 

 

Dados Cadastrais 

Para Efeito de Faturamento 

Filial Barueri 
Hewlett-Packard Brasil Ltda.  
Endereço: Alameda Rio Negro, nº. 750, Térreo, Sala Rio de Janeiro 
CEP: 06454-000 – Alphaville  – Barueri – SP 
CNPJ: 61.797.924/0002-36 
Inscrição Estadual: 206.203.581.118 
Inscrição Municipal: 5.39.202-6 

 

Os produtos e serviços objeto da presente proposta poderão ser prestados dos 
estabelecimentos da Hewlett Packard Enterprise, e a Hewlett Packard Enterprise 
poderá, a seu exclusivo critério, executar os Serviços ou qualquer porção dos Serviços 
por meio de uma Afiliada da Hewlett Packard Enterprise ou empresa pertencente ao seu 
Grupo Econômico. As obrigações da Hewlett Packard Enterprise sob esta Proposta e 
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futuro Contrato serão executadas pela própria Hewlett Packard Enterprise ou por suas 
subsidiárias ou afiliadas, sem qualquer limitação. 
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5. Condições Gerais 

Termos e Condições Contratuais 
Aos Produtos e Serviços aqui ofertados aplicam-se o disposto na Lei nº 8.666/1993 e 
demais legislações aplicáveis ao assunto.  
 
Caso haja condições comerciais descritas nessa proposta divergentes das descritas no 
contrato firmado entre as partes, prevalecem as condições da proposta. 

Acordo Integral 
Estes Termos constituem o acordo integral entre a HEWLETT PACKARD ENTERPRISE   
e o Cliente a respeito da compra pelo Cliente de produtos e serviços da HEWLETT 
PACKARD ENTERPRISE, e substituem e cancelam quaisquer comunicações, 
declarações ou acordos anteriores, assim como quaisquer condições adicionais ou 
inconsistentes do Cliente, sejam verbais ou por escrito. 

Restrições de Uso e Divulgação da Proposta 
As informações (dados) que constam de todas as folhas deste documento/cotação 
constituem informações confidenciais da Hewlett Packard Enterprise Ltda. (doravante 
referenciada “HEWLETT PACKARD ENTERPRISE  ”). As informações fornecidas ao 
cliente não podem ser usadas ou divulgadas, sem a prévia autorização da HEWLETT 
PACKARD ENTERPRISE, para propósitos que não sejam os de avaliação da proposta. 
As propostas da HEWLETT PACKARD ENTERPRISE   poderão ser submetidas via 
email e mídia eletrônica para sua conveniência. Se o conteúdo diferenciar entre as 
cópias impressa e mídia eletrônica, somente o conteúdo da impressa será garantido 
pela HEWLETT PACKARD ENTERPRISE. 

Declaração de Anticorrupção 
As partes declaram que seus empregados, representantes, dirigentes ou 
administradores, direta ou indiretamente, não efetuaram qualquer promessa, oferta, 
solicitação ou aceite de qualquer vantagem indevida, de qualquer natureza, para a 
execução desta Proposta ou que esteja sob qualquer forma conexa com a presente 
Proposta, bem como obrigam-se a cumprir, o disposto na Lei nº. 12.846/2013. 

As partes declaram, pelo presente, que não praticam ou praticarão qualquer atividade 
que viole qualquer legislação anticorrupção, incluindo, o US Foreign Corrupt Practices 
Act – FCPA, o UK Bribery Act, a Lei Federal nº. 12.846/13 e quaisquer Decretos, Leis 
Estaduais ou Municipais. 

As partes declaram que têm conhecimento da Lei nº. 12.846/2013, bem com 
comprometem-se a não praticar qualquer dos atos lesivos à Administração Pública 
elencados no Art. 5º, incisos e alíneas, seja durante o certame licitatório, seja no decorrer 
da execução do contrato, sob pena de responsabilização, independente da aferição de 
culpa. Declara, ainda, para os devidos fins, estar ciente das sanções previstas na 
referida legislação, além daquelas cominadas na Lei nº. 8.666/93, demais normas de 
licitações e contratos da Administração Pública e normas correlatas. 

Obrigações da Hewlett Packard Enterprise 
A HPE responsabiliza-se por todos os ônus e encargos trabalhistas e previdenciários 
resultantes da contratação e emprego de pessoas para a realização dos serviços objeto 
desta proposta, bem como pelos excessos e omissões praticados pelos mesmos, razão 
pela qual é a HPE considerada empregadora autônoma, não existindo entre ela e seus 
empregados, vínculo de qualquer natureza com o Cliente. 
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A HPE obriga-se a não divulgar, reproduzir, vender ou utilizar a favor de terceiros, os 
trabalhos e demais dados obtidos no Cliente, através da prestação dos serviços 
descriminados nesta proposta, sob a pena de responsabilidade civil e criminal. 

A HPE obriga-se, ainda, a executar os serviços, dentro das boas técnicas e dos 
costumes usuais em trabalho deste gênero, bem como a utilização de mão-de-obra 
qualificada. 

Todos os tributos (impostos, taxas e contribuições) de natureza federal, estadual e 
municipal, incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto deste contrato serão de 
responsabilidade única da HPE. 

Rescisão 
Qualquer das partes poderá rescindir este Contrato total ou parcialmente, mediante 
notificação por escrito à outra parte com 90 (noventa) dias de antecedência, exceto nos 
casos em que os equipamentos se tornarem obsoletos, hipótese em que este Contrato 
pode ser rescindido total ou parcialmente mediante notificação com 30 (trinta) dias de 
antecedência, observadas as disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 
n° 8.666/93.   
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6. Termo de Aceite da Proposta / Pedido de 
Compra 

A Hewlett Packard Enterprise. 
A/C:  Sr. (a) Jairo Mateus Junior / Tel: 11 94391-6613  
Este documento tem como objetivo formalizar o aceite da proposta/cotação da Hewlett-Packard 
número OPE-0013544634 versão 01 , referente ao RENOVAÇÃO CONTRATO 0002/2019 datado de 
15/05/2022 
 

 

 

RESPONSÁVEL PELO ACEITE DESTA PROPOSTA 

Nome:  Cargo: 

Departamento:  

Assinatura: 

Local e Data: 

Razão Social:  

INFORMAÇÃO DE FATURAMENTO 

Razão Social: 

Endereço de Faturamento: 

CNPJ: Inscr. Estadual: 

INFORMAÇÃO E LOCAL DE ENTREGA 

Razão Social: 

Endereço de entrega: 

CNPJ: Inscr. Estadual: 

Contato: Telefone: 

Necessário pré-agendamento? (   ) sim          (    ) não 

Possuim restrição de horário para recebimento do produto? (   ) sim          (    ) não 
Caso positivo, informar os horários:__________________________ 

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA 

Endereço de Cobrança: 

CNPJ: Inscr. Estadual: 

Contato: Telefone: 

E-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica: 

Comentários Adicionais: 







 
 

 

ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
SINAEES - Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo 

Av. Paulista, 1313 - 7° andar - 01311-923 - São Paulo - SP - Tel.: 55 11 2175-0000 - Fax: 55 11 2175-0090 - www.abinee.org.br 

 
À 
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 
Al. Rio Negro nº 750 
Barueri - SP 
06454-000 

 
 

ATESTADO AO ASSOCIADO Nº: 0043/H/22 Data: 08.02.2022 
 
 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL 

LTDA, com raiz de CNPJ 61.797.924, é filiada à Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica - ABINEE, sob nº 63, desde 29.08.1978 e, conforme consta em nossos registros e 

em declaração firmada pela empresa, a Hewlett-Packard Brasil Ltda é a empresa credenciada 

com exclusividade pelo grupo econômico HEWLETT-PACKARD para, no País, representar, 

distribuir, locar, fornecer software HEWLETT-PACKARD e peças originais, efetuar 

atualização tecnológica “up grade” e prestar serviços de consultoria, suporte técnico, 

instalação, reparo, manutenção e assistência técnica aos equipamentos de processamento 

de dados (hardware e software) de marcas HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE e DIGITAL, 

fabricados pelas empresas do grupo econômico HEWLETT-PACKARD. 

 

Ainda sobre o assunto e conforme elementos apresentados pela HEWLETT-

PACKARD, as atividades acima mencionadas são realizadas por técnicos treinados e 

capacitados pela própria HEWLETT-PACKARD BRASIL, que têm acesso aos laboratórios 

das fábricas dos produtos HEWLETT-PACKARD em questão, para obtenção de suporte 

necessário na solução de problemas e atualização dos referidos equipamentos HEWLETT-

PACKARD. 

 

O prazo de validade do presente atestado é de 120 (cento e vinte) dias a contar da 

data de sua emissão e não representa exclusividade de fabricação de equipamentos de 

processamento de dados. 

 
 
 
 
 
 
Israel M. Guratti Dirceu Silvani Sgubin 
Gerente Depto. de Tecnologia e Política Industrial Analista Cadastro e Prod. Nacional 
0043-H-22/rob                 
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