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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 77/2020 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME’s E/OU EPP’s 

PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ME'S OU EPP'S LOCAIS OU 

REGIONAIS  

 

Interessados: Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE MERCEDES, 

Estado do Paraná, sediado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, centro, CEP 85.998-000, na 

Cidade de Mercedes–PR, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 192/2020, realizará 

licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 

critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, da Lei Ordinária Municipal n.º 1612, de 16 de março de 2020, da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei Complementar Municipal n.º 012, de 29 de outubro de 2009, e do 

Decreto Municipal nº 162, de 04 de dezembro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e das exigências estabelecidas neste Edital.  

 

Data da sessão: 26 de agosto de 2020. 

Horário: 08h30min (oito horas e trinta minutos) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br  

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de material 

elétrico e eletrônico, equipamentos de segurança, energéticos, para foto, de 

processamento de dados e de telefonia, visando atender as necessidades das diversas 

Secretarias do Município de Mercedes, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. Há prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte sediadas local ou regionalmente, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 50-A da Lei 

Complementar Municipal n.º 012, de 29 de outubro de 2009, benefício que se 

estabelece em face das peculiaridades locais e regionais, com vistas a promoção do 

desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. Para fins de 

estabelecimento da prioridade de contratação, entende-se como região a Microrregião 

de Toledo, assim definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Decreto 

Municipal n.º 162, de 04 de dezembro de 2015). 

 

 



 
 
 
 
 

   

Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2020 

 

Página 2 de 99 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Mercedes para o exercício 

de 2020, na classificação abaixo: 

 

02.004.04.122.0003.2006 – Gestão da Secretaria de Planejamento, Administração e 

Finanças. 

Elemento de despesa: 33903026 

Fonte de recurso:  505, 000 

 

02.004.04.122.0003.1003 – Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário para 

Administração Pública. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  505, 000 

 

02.012.08.244.0013.1024 – Ampliação e Modernização da Política de Assistência Social. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  505, 9001, 20937, 936 

 

02.007.10.301.0006.1010 – Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  518, 20518, 20500, 20494, 505 

 

02.005.12.361.0004.1006 – Aquisição de Equipamentos e Mobiliário – Ensino 

Fundamental. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  104 

 

02.005.12.365.0004.1008 – Aquisição de Equipamentos e Mobiliário – Educação Infantil. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  104, 505 

 

02.005.13.392.0005.1009 – Aquisição de Equipamentos/Instrumentos e Mobiliário para 

Área Cultural. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  000 
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto nos 

arts. 10 e 11 da Lei Ordinária Municipal n.º 1612/2020, e no art. 9º da IN SEGES/MP nº 

3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.1.2. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, 

nos termos do art. 48, III, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

4.1.3.  Há prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno 

porte sediadas local ou regionalmente, na forma do § 3º do art. 48 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 50-A da Lei 

Complementar Municipal n.º 012, de 29 de outubro de 2009. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

4.3.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, recuperação judicial 

(observada a decisão proferida no AREsp 309867/ES), concordata ou em processo 

de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá 

o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

4.4.3.          que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 

1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
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previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991; 

4.4.9. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a 

usufruir dos critérios de preferência (APENAS QUANDO O OBJETO 

CONTEMPLAR BENS DE INFORMÁTICA). 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  
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6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for o 

caso. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do item; 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser 0,1% (um décimo por cento). 
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7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente gozam de prioridade de contratação na forma do § 3º do art. 48 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e do art. 50-A da Lei Complementar 

Municipal n.º 012, de 29 de outubro de 2009. 

7.20.1. Terá prioridade de contratação a microempresa ou empresa de pequeno 

porte sediada local ou regionalmente que ofertar proposta de preços até 10% (dez 

por cento) superior ao melhor preço válido. 

7.20.2. Ocorrendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas, em não sendo o 

caso de aplicação do disposto no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, será realizado 

sorteio em ato público para seleção do futuro e eventual contratado. 

7.20.3. Havendo mais de 01 (uma) microempresa ou empresa de pequeno porte 

com proposta de preço no intervalo de que trata o subitem 7.20.1, proceder-se-á a 

classificação das mesmas, em ordem crescente, a fim de lhes assegurar a 

prioridade em caso de inabilitação da imediatamente melhor classificada. As 

demais propostas serão ordenadas na sequência, igualmente em ordem crescente. 
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7.20.4. Não havendo a participação de microempresas ou empresas de pequeno 

porte sediadas local ou regionalmente ou, ainda, caso as participantes não se 

enquadrem no intervalo de preços de que trata o subitem 7.20.1, ou venham a ser 

inabilitadas, será o melhor preço válido mantido para fins de futura e eventual 

contratação. 

7.20.5. Não se aplica o disposto no subitem 7.20.1 caso o melhor preço válido 

for ofertado por microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou 

regionalmente. 

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 

sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada Lei Complementar 

Municipal n.º 012, de 29 de outubro de 2009, o pelo Decreto Municipal nº 162/2015, de 

04 de dezembro de 2015. 

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

7.26. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).  

7.27. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.27.1. no país; 

7.27.2. por empresas brasileiras;  

7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
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Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.31. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação (CASO O 

OBJETO OS CONTEMPLE), definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será 

assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento 

estabelecido no Decreto Municipal n° 133/2015. 

7.31.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 

termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas 

ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto 

no Decreto Municipal n° 133/2015, terão prioridade no exercício desse benefício 

em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 da Lei Ordinária Municipal n.º 

1612/2020.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto 

menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
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que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados 

por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 

Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar 

a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas 

neste Edital. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  



 
 
 
 
 

   

Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2020 

 

Página 11 de 99 

 

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

e) Lista de impedidos de licitar e contratar com o Poder Público, mantida pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 

verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no art. 43 da Lei Ordinária 

Municipal n.º 1612/2020 e na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões 

feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 

conforme art. 43, §3º, da Lei Ordinária Municipal n.º 1612/2020. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o 

licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo 

de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 

dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
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9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 

a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 

registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. No caso de agricultor familiar (se aplicável): Declaração de Aptidão ao 

Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos 

termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

9.8.8. No caso de produtor rural (se aplicável): matrícula no Cadastro 

Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural 

pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 

19 e 165). 

9.8.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.8.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  
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9.9.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante; 

9.9.7. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede da licitante; 

9.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou 

municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou Município do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

9.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 

123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e 

das demonstrações contábeis do último exercício (caso exigidos). 

Nota Explicativa: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor 

Individual – CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em 

que essas informações constam no próprio Certificado. . 

9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

9.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.13. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 
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9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.17. A Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida por qualquer órgão da 

Administração Pública direta ou indireta, exigível para este Pregão, constitui documento 

hábil para a comprovação da regularidade fiscal da licitante. 

9.18. Para efeito de verificação da validade das certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista, se outro prazo não constar da lei ou dos próprios documentos, serão 

consideradas válidas aquelas emitidas no período de 90 (noventa) dias que antecedem a 

data da sessão do Pregão. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

datada e assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 

legal; 

10.1.2. conter a especificação do produto oferecido com informações técnicas 

que possibilitem a sua avaliação, em conformidade com a descrição constante do 

ANEXO 01 deste Edital, e a indicação da marca, modelo, tipo, fabricante, caso 

aplicável;  

10.1.3. Conter valor unitário por subitem e valor total do item ao qual se 

refere a proposta, conforme o objeto deste Edital, em moeda nacional, com no 

máximo 02 (duas) casas decimais;  

10.1.4. A proposta escrita da adjudicatária deverá ser adequada ao resultado 

final da etapa de lances; 

10.1.5. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

10.1.6. Indicar o e-mail da licitante, para o qual serão remetidas as ordens de 

compra, empenhos e demais comunicações relativas a futura e eventual execução 

contratual, o qual será tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as 

comunicações remetidas para o mesmo. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 
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10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em três dias, que começará a contar do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 

quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 

a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  

15.1.  Não haverá exigência de garantia contratual, complementar à garantia legal, 

dos bens fornecidos na presente contratação (exceto se houver previsão específica 

na descrição do objeto). 
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16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 

Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-

la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 

ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, 

a contar da data de seu recebimento.  

16.3. O prazo estabelecido no subitem 16.1 e 16.2 para assinatura da Ata de Registro 

de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 

solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 

devidamente aceito. 

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência (observada a forma de 

adjudicação eleita – itens ou lotes/grupos), com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 

vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 

referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 

requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, com vistas a 

formação de cadastro de reserva de que trata o art. 10, II e  § 1º, do Decreto 

Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016; 

16.4.2. O Pregoeiro fará a análise da documentação de habilitação dos licitantes 

que optarem por compor o cadastro de reserva na própria sessão de abertura 

e julgamento de propostas, na forma definida para o vencedor (se houver 

funcionalidade no sistema que o permita). 

16.4.3. A convocação para assinatura do anexo, ou o seu envio para tanto, 

seguirá as disposições relativas a própria Ata de Registro de Preços. 
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17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 

da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

17.2.1.1. Considera-se recebida, nos termos do subitem 10.1.6, o Termo 

de Contrato ou instrumento equivalente encaminhado para o e-mail 

informado pelo adjudicatário em sua proposta escrita, que será considerado 

automaticamente aceito após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias sem 

manifestação em contrário. 

17.2.2. O prazo previsto no subitem 17.2 e 17.2.1 poderá ser prorrogado, por 

igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 

negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos; 

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 

Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável 

conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  

17.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de 

preços. 

17.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 

respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 

habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
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18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

22.1.3. apresentar documentação falsa; 

22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.6. não mantiver a proposta; 

22.1.7. cometer fraude fiscal; 

22.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente.  

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

às seguintes sanções:  

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
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22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de 

Mercedes, pelo prazo de até dois anos; 

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Mercedes e 

descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores 

eventualmente mantido pelo Município, pelo prazo de até cinco anos; 

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 

ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa.  

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 

jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993. 

22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

22.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

 

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
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23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 

ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a 

ata ou tenha seu registro cancelado, na forma do art. 10, II e  § 1º, do Decreto Municipal 

n.º 096, de 5 de setembro de 2016. 

 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

24.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 

eletrônico, na forma prevista no edital, até cinco dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública. Decairá do direito de impugnar o Edital de licitação o licitante 

que não o fizer até dois dias úteis que anteceder a sessão. 

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

compras@mercedes.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

constante do preâmbulo deste Edital. 

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de 

recebimento da impugnação. 

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anterior à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail 

compras@mercedes.pr.gov.br. 

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia 

útil, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

mailto:compras@mercedes.pr.gov.br
mailto:compras@mercedes.pr.gov.br
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25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.11. O Edital e anexos estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços eletrônicos 

www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php e www.comprasgovernamentais.gov.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº. 555, 

Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, nos dias úteis, no horário das 

08:00 horas às 12:00 Horas e das 13:30 horas às 17:30 horas, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

25.11.1. Os interessados em adquirir fotocópia deste Edital e seus anexos, 

poderão fazê-lo mediante recolhimento da importância de R$ 7,50 (sete reais e 

cinquenta centavos), junto a Tesouraria do Município de Mercedes, sendo gratuito 

o seu fornecimento por correio eletrônico ou por gravação em mídia removível 

disponibilizada pelo interessado, desde que, por este solicitado. 

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

25.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

25.12.3.  ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso). 

25.13. As questões decorrentes da execução deste Pregão que não possam ser 

dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 

Marechal Cândido Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

http://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php
http://www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php
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26 DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO 

26.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética 

durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 

na execução de contrato; 

 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 

o processo de licitação ou de execução de contrato; 

 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 

com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 

estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório 

ou afetar a execução do contrato. 

 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos 

cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 

multilateral promover inspeção. 

 

Município de Mercedes - PR, 07 de agosto de 2020. 

 

 

Cleci M. R. Loffi 

PREFEITA 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.1 Objeto a ser licitado: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição 

de material elétrico e eletrônico, equipamentos de segurança, energéticos, para foto, de 

processamento de dados e de telefonia, visando atender as necessidades das diversas 

Secretarias do Município de Mercedes. 

 

Especificações Técnicas e Valor de Mercado: 

Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

1 8 unid 

CELULAR (SMARTPHONE): 

Velocidade do Processador: 1.8GHz, 

1.6GHz; Tipo de Processador: Octa Core; 

Tamanho: 162.0mm (6.4" full rectangle) / 

157.9mm (6.2" rounded corners); 

Resolução: 720 x 1560 (HD+); Tecnologia: 

Super AMOLED; Profundidade de Cor: 

16M; Resolução - Câmeras Traseiras 

(Múltiplas): 25.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP; 

Abertura - Número F das Câmeras 

Traseiras (Múltiplas): F1.7 , F2.2 , F2.2; 

Foco Automático: Câmera Traseira; Zoom 

Digital até 4x; Resolução - Câmera Frontal: 

16.0 MP; Número F - Câmera Frontal: 

F2.0; Flash - Câmera Traseira: Sim; 

Resolução - Gravação de Vídeos: FHD 

(1920 x 1080) @30fps; Câmera Lenta: 

120fps @HD; Memória RAM(GB): 4 GB; 

Memória Total Interna (GB): 64 GB; 

Memória Disponível (GB): 49.8 GB; 

Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD 

(Up to 512GB); Número de Chip: Dual-

SIM; Tipo de Chip (SIM Card): Nano-SIM 

(4FF); Tipo de Slot de Chip: Chip 1 + Chip 

2 + MicroSD; Conexões: 2G GSM, 3G 

WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G 

GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, 

PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), 

B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD 

LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 

(AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), 

B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 

1.363,44 10.907,52 
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(800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD 

LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500); 

USB - Tipo C; Versão de USB: USB 2.0; 

Localização: GPS, Glonass, Beidou, 

Galileo; Conector de Fone de Ouvido: 

Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2); Wi-

Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80; 

Wi-Fi Direct: Sim; Bluetooth v5.0 (LE até 

2 Mbps); Sistema Operacional: Android; 

Informações Gerais: Formato: Barra Touch; 

Sensores: Acelerômetro, Sensor de 

Impressão Digital, Giroscópio, Geo 

Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor 

de Luz, Sensor de Proximidade; 

Especificações Físicas: Peso (g): 169; 

Bateria: Uso de internet 4G (Horas): até 13; 

Uso de Internet Wi-Fi (Horas): até 13; 

Reprodução de Vídeos (Horas): até 21; 

Capacidade da Bateria (mAh, Typical): 

4000; Formato de Reprodução de Vídeo: 

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, 

FLV, MKV, WEBM; Resolução de 

Reprodução de Vídeo: UHD 4K (3840 x 

2160) @30fps; Formato de Reprodução de 

Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, 

OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, 

MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, 

RTX, OTA. Referência: Samsung Galaxy 

A30s 64GB. Garantia mínima: 01 ano.  

Marca e Modelo. Equipamento Novo 

2 3 unid 

CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. 

Sensor: Tipo: Aprox. CMOS de 22,3 mm x 

14,9 mm; Pixels Efetivos: Aprox. 24,1 

megapixels; Total pixels: Aprox. 24,7 

megapixels; Relação de proporção: 3:2; 

Filtro "Low-Pass": Incorporado/Fixo; Tipo 

do Filtro de Cores: Cores primárias RGB; 

Processamento da imagem: DIGIC 4+; 

Encaixe da objetiva: EF/EF-S; Distância 

Focal: Equivalente a 1,6x da distância focal 

da objetiva; Estabilização de Imagem: 

Estabilizador ótico de imagem fornecido 

3.158,23 9.474,69 
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em objetivas compatíveis; Foco: Através do 

visor ótico: Sistema de detecção de 

diferença de fase com formação de imagem 

secundário TTL com sensor AF dedicado; 

Através de visualização direta na tela LCD: 

AF de detecção de contraste, 

Sistema/Pontos AF; Através do visor ótico: 

9 pontos AF (f/5.6 de tipo cruzado no 

centro), Intervalo de funcionamento AF; 

Através do visor ótico: Ponto AF central: 

EV 0 – 18 (a temperatura ambiente e ISO 

100), Outros pontos AF: EV 1 – 18 (a 

temperatura ambiente e ISO 100); Através 

de visualização direta na tela LCD: EV 1 – 

18 (a temperatura ambiente e ISO 100), 

Modos AF; Através do visor ótico: AI 

Focus (alterna automaticamente entre One-

Shot AF e AI SERVO AF), One Shot AF, 

AI Servo, Manual; Através de visualização 

direta na tela LCD: One Shot AF (AF de 

detecção de contraste), Modo Rápido 

(através do sensor AF de detecção de fase), 

Manual, Seleção de Ponto AF; Através do 

visor ótico: Seleção automática de até 9 

pontos, Seleção manual; Através de 

Visualização direta na tela LCD: FlexiZone 

– Posicione livremente 1 ponto AF através 

de seleção manual; Modo Direto – Seleção 

automática com detecção de rosto, 

Visualização do ponto AF selecionado; 

Indicada pela visualização sobreposta no 

visor e no monitor LCD; AF de previsão: 

Sim; Bloqueio AF: Bloqueado quando 

carregar no botão do obturador até meio no 

modo One Shot AF. Personalização 

disponível através do botão de bloqueio 

AE; Luz Auxiliar AF: Disparo intermitente 

do flash incorporado ou luz emitida por um 

Speedlite opcional dedicado (alcance 

efetivo até 4,0 m); Focagem Manual: 

Selecionada na objetiva; Obturador de 

plano focal controlado eletronicamente, 



 
 
 
 
 

   

Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2020 

 

Página 28 de 99 

 

Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

com primeira cortina eletrônica; 

Velocidade: 30-1/4000 seg. (incrementos de 

1/2 ou 1/3 pontos), Bulb (Intervalo total de 

velocidade do obturador. O intervalo 

disponível varia conforme o modo de 

disparo); Visor: Tipo: Penta-espelho; 

Cobertura (Vertical/Horizontal): Aprox. 

95%; Ampliação: Aprox. 0,80x2; Ponto de 

visão: Aprox. 21 mm (a partir do centro da 

ocular da objetiva); Correção de Dioptrias: 

-2,5 a +0,5 m-1 (dioptria); Tela de 

Focagem: Fixo; Espelho: Meio espelho de 

retorno rápido; Pré-visualização de 

profundidade de campo: Sim, atribuído ao 

botão SET (Definir); Obturador da ocular: 

Na correia; Monitor LCD: Tipo: LCD TFT 

de 7,5 cm (3,0"), aprox. 920 000 pontos; 

Cobertura: Aprox. 100%; Ângulo de visão 

(horizontal/vertical): Aprox. 170°; Ajuste 

do Brilho: Ajustável a um de sete níveis; 

Opções de Visualização: Tela de Controle 

rápido, Definições da câmera; Flash GN 

incorporado (ISO 100, metros): 9,2; 

Cobertura do flash incorporado: até uma 

distância focal de 17 mm (equivalente a 35 

mm: 28 mm); Tempo de reciclagem do 

flash incorporado: Aprox. 2 segundos; 

Modos: Auto, Flash Manual 

Ligado/Desligado; Redução do Efeito de 

Olhos Vermelhos: Sim – com lâmpada de 

remoção do efeito de olhos vermelhos; 

Bloqueio de Exposição do Flash: Sim; 

Sincronização de Segunda Cortina: Sim; 

Base/Terminal para PC: Sim/Não; Controle 

do Flash Externo: Disponível através da 

tela de menu da câmera, exceto as 

definições de disparo do flash sem fios com 

acionador por rádio; Interface: 

Computador: Apenas USB de alta 

velocidade; Wi-Fi: Wi-Fi (IEEE802.11 

b/g/n), (apenas 2,4 GHz); Armazenamento: 

Cartão SD, Cartão SDHC ou cartão SDXC. 
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Todos acessórios/lente básicos incluídos 

(Lente 18-55mm, Carregador, Bateria, 

Suporte e Câmera). Referência: Canon 

EOS T7. Garantia mínima: 01 ano.  Marca 

e Modelo. Equipamento Novo. 

3 3 unid 

RELOGIO DE PONTO: Registrador 

eletrônico de ponto homologado pela 

Portaria 1510/2009 do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) e certificado 

pela Portaria 595/13 do INMETRO, que 

determina novos padrões de segurança e 

qualidade para os REPs; Ideal para 

empresas de todos os portes e segmentos 

que necessitam de um equipamento para 

registro de ponto que seja completo, seguro 

e eficiente; Diversos modelos 

homologados, com diferentes combinações 

de leitores e formas de identificação do 

usuário como biometria, código de barras, 

cartões de proximidade RFID e Smart Card 

Contactless ou digitação de senha; Módulo 

biométrico com grande capacidade de 

armazenamento de digitais; Possui 

interface com teclado e tela colorida 

sensível ao toque, sendo possível cadastrar 

os dados dos colaborador e biometrias 

direto no equipamento e sem a necessidade 

de conexão com o software gerenciador; 

Imprime comprovante (ticket) para cada 

registro de ponto efetuado com corte 

automático do papel e sistema de impressão 

EasyLoad, que torna mais rápida e fácil a 

troca da bobina; Tipos de comunicação, 

incluindo TCP/IP e USB (pen drive) 

nativos; Sistema de importação e 

exportação de dados via pendrive; Seguro 

contra fraudes, possui comunicação 

protegida por criptografia e sensores 

internos que bloqueiam o uso em caso de 

tentativa de violação, além de ter seus 

dados fiscais assinados digitalmente; 

Possui gerenciador web browser 

2.150,56 6.451,68 



 
 
 
 
 

   

Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2020 

 

Página 30 de 99 

 

Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

embarcado para cadastro e configurações, 

com acesso através de qualquer navegador 

de internet; Integrado com os principais 

Softwares de Ponto do mercado. 

Referência: Henry HEXA Advanced. 

Garantia mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

4 10 unid 

ROTEADOR WI-FI: Access point 

escalável que utiliza a tecnologia AC, 

Tecnologia 802.11n. Opera em 2,4GHz 

com velocidade de até 450Mbps, 5GHz 

com velocidade de até 1300Mbps e possui 

duas portas ethernet Gigabit 

10/100/1000Mbps - principal e secundária 

e porta USB. Uso indoor ou outdoor, 

estrutura externa à prova d´água. Alcance: 

Até 120 metros; Dimensões máximas: 210 

x 210 x 40 mm; Peso: 350g (450g com 

acessórios); Interface de Rede: 

10/100/1000 Ethernet; Três antenas Dual-

Band, 3dBi cada; Protocolos: 802.11 

a/b/g/n/ac; Método de Alimentação: PoE 

84V, suporta 802.3af/803.2a e faixa de 

tensão de 44 a 57 VDC; Alimentação: 

Fonte PoE Gigabit 48V, 0.5A; Consumo 

(máx.): 9W; Potência máxima TX: 22dBm 

em 2.4GHz ou 5GHz; Acessórios de 

fixação: Kit parede ou teto. Referência: 

Ubiquiti UniFi AP AC PRO Garantia 

mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

1.437,16 14.371,60 

5 13 unid 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

JATO DE TINTA: Impressora 

multifuncional a jato de tinta. Funções: 

Impressão cópia digitalização e fax; 

Conectividade: Portas: 1 Host USB; 1 USB 

2.0; 1 Ethernet; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 

portas de modem RJ-11; Capacidade de 

impressão móvel; Protocolos de rede 

suportados TCP/IP; Capacidade de entrada 

de envelope: Até 30; Capacidade de saída: 

Até 75 folhas; Bandeja de entrada de 250 

1.773,14 23.050,82 
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folhas; Bandeja de saída para 75 folhas; 

Monitor: LCD de 2,65"; Número de 

cartuchos de impressão: 4 (1 de cada, preto, 

ciano, magenta, amarelo); Tipos de tinta: À 

base de pigmentos (preto e colorido); 

Cabeças de impressão: 4 (1 de cada, preto, 

ciano, magenta, amarelo); Velocidade de 

impressão em preto (normal, A4): Até 22 

ppm; Velocidade de impressão em preto 

(rascunho, A4): Até 34 ppm; Velocidade de 

impressão em cores (normal, A4): Até 18 

ppm; Velocidade de impressão em cores 

(rascunho, A4): Até 34 ppm; Alimentação: 

Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 

10%), 50 a 60 Hz; Fonte de alimentação 

universal interna (integrada); Saída da 

primeira página impressa em preto (A4, 

preparada): Até 9 segundos; Saída da 

primeira página impressa em cores (A4, 

preparada): Velocidade máxima 10 seg; 

Compatibilidade com várias tarefas: Sim; 

Ciclo de trabalho (mensal, carta e A4): Até 

30.000 páginas; Funções: Impressão, cópia, 

digitalização, fax; Bandejas para o papel: 2; 

Impressão frente e verso: Automático; 

Principais características: ADF 35 folhas; 

Impressão sem margens: Sim, (até A3/11 x 

17 polegadas); Tamanho da digitalização 

(ADF): Frente e verso (Dúplex): 210 x 297 

mm; Um lado: 216 x 356 mm; Formato do 

arquivo de digitalização: Tipos de arquivos 

de digitalização admitidos pelo Software: 

Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), 

PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF 

pesquisável (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif); 

Digitalização em cores: Sim; Capacidade 

do alimentador automático de documentos: 

35 folhas; Tamanho da digitalização: 

máximo 297 x 432 mm; Níveis de escala de 

cinza: 256; Modos de entrada de 

digitalizar: Digitalização, cópia, 

transmissão de fax no painel frontal ou a 



 
 
 
 
 

   

Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2020 

 

Página 32 de 99 

 

Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

partir do software; Profundidade de bits: 24 

bits; Memória, padrão: 512 MB; Memória 

do fax: Até 100 páginas; Opções de fax 

(ADF): Frente e verso; Velocidade de cópia 

em preto (rascunho, A4): Até 33 rpm; 

Velocidade de cópia em cores (rascunho, 

A4): Até 31 rpm; Velocidade de 

digitalização (normal, A4) Simples: Até 8/6 

rpm (preto e branco/cores 200 ppi); Frente 

e verso: Até 14/11 rpm(preto e branco/cores 

200 ppi); Voltagem: Bivolt;  INCLUI: 

Cartuchos de tinta preto e coloridos, CD de 

instalação, Cabo de Alimentação, Cabo de 

Telefone, Cabo USB. Referência: HP 

OfficeJet Pro 7740. Garantia mínima: 01 

ano. Marca e Modelo. Equipamento Novo 

6 5 unid 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

LASER: FUNÇÕES: Impressão, cópia, 

fax, digitalização; ADMITE 

MULTITAREFAS: Sim; SAÍDA DA 

PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, 

PRONTA): Em até 5,6 segundos; Em até 

13,2 segundos (100 V); SAÍDA DA 

PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, 

MODO DE SUSPENSÃO): Até 8 

segundos; PRIMEIRA CÓPIA: Em até 7,2 

segundos; PRIMEIRA CÓPIA (DORMIR); 

Em até 9,7 segundos; CICLO DE 

TRABALHO (MENSAL, A4): Até 80.000 

páginas; TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO: Laser; MONITOR: Tela de 

toque colorida intuitiva (CGD) de 3" (7,6 

cm); VELOCIDADE DO 

PROCESSADOR: 1200 MHz; RECURSO 

DE IMPRESSÃO MÓVEL; 

CAPACIDADE SEM FIOS: Sim, Ethernet, 

Wi-Fi; CONECTIVIDADE: 1 USB 2.0 de 

alta velocidade; 1 USB host na parte 

traseira; rede Gigabit Ethernet 

10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.3 

az (EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ; 

MEMÓRIA: 256 MB; MANUSEIO DE 

2.481,93 12.409,65 
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ENTRADA DE PAPEL: Bandeja 1, 100 

folhas; bandeja 2 de entrada, 250 folhas; 

CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDA 

(FOLHAS): Até 150 folhas; IMPRESSÃO 

FRENTE E VERSO: Automática; 

TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: 

Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício 

(216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 

16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 

mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal 

japonês duplo invertido; Envelope nº 10; 

Envelope Monarch; Envelope B5; 

Envelope C5; Envelope DL; Tamanho 

personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio 

carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; 

B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 

x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K 

(197 x 273 mm); Tamanho personalizado; 

A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS); TIPO DE 

SCANNER: Base plana, alimentador 

automático de documentos; RESOLUÇÃO 

DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: Até 

1200 x 1200 dpi; TAMANHO DA 

DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÁXIMO: 216 

x 355,6 mm; VELOCIDADE DE 

DIGITALIZAÇÃO (NORMAL, A4): Até 

26 ppm/47 ipm (preto e branco), até 21 

ppm/30 ipm (colorido); DIGITALIZAÇÃO 

ADF DUPLEX: Sim; CAPACIDADE DO 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 

DOCUMENTOS: 50 folhas; 

VELOCIDADE DE CÓPIA (NORMAL): 

Preto: Até 38 rpm; CONFIGURAÇÕES 

DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE 

CÓPIA: 25 até 400%; CÓPIAS NO 

MÁXIMO: Até 99 cópias; MEMÓRIA DO 

FAX: 4 MB (250 páginas slerexe em 

resolução padrão); RESOLUÇÃO DE 

FAX: Até 300 x 300 dpi (meios-tons 

ativados); ALIMENTAÇÃO: Tensão de 

entrada de 110 volts. INCLUI: cartucho 

toner preto, CD de instalação, Cabo de 
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Alimentação, Cabo USB. Referência: HP 

LaserJet PRO M428DW. Garantia mínima: 

01 ano. Marca e Modelo. Equipamento 

Novo 

7 20 unid 

MONITOR 21,5”: Tipo de painel: LED 

IPS FHD; Tamanho do painel: 21,5 

polegadas; Resolução Máxima: 1920 x 

1080; Tempo de resposta: 5 ms (GTG); 

Brilho: 250 cd/m²; Contraste: 5.000.000:1; 

Densidades de píxeis: 0,248 x 0,248 mm; 

Suporte de cores: 16,7 milhões; Frequência 

Horizontal: 30 ~ 83 KHz (H) / 30 ~ 83 KHz 

(V); Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz (H) / 

56 ~ 61 Hz (V); Conectores de Entrada: D-

Sub(RGB), DVI e HDMI; Fonte de 

Alimentação: Interna ou Externa; Pivot e 

Ajuste de Altura: 110mm; Furação para 

suporte na parede; Cabos: Energia, D-SUB 

e DVI. Cor: Preto; Referência: LG 

22MP55PJ. Garantia mínima: 01 ano. 

Marca e Modelo. Equipamento Novo. 

746,44 14.928,80 

8 3 unid 

NOTEBOOK: Processador: Intel® Core™ 

i5-8265U (1.6 GHz até 3.9 GHz, cache de 

6MB, quad-core, 8ª geração); Sistema 

operacional: Windows 10 Pro Single 

Language, de 64 bits - em Português 

(Brasil); Placa de vídeo dedicada AMD 

Radeon™ 520 com 2GB de GDDR5; 

Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 

2400MHz; Expansível até 16GB (2 slots 

soDIMM, 1 slot livre); Armazenamento: 

SSD de 256GB PCIE M.2; Tela: Tela Full 

HD de 15.6" (1920 x 1080), antirreflexo e 

retroiluminação por LED; Teclado 

numérico e leitor de impressão digital – em 

Português (padrão ABNT2); Wireless: 

Placa de rede 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 

x 1; Bateria principal: Bateria de 3 células e 

42 Wh (integrada); Portas e slots: Leitor de 

cartão SD; USB 2.0; Slot para trava com 

formato de cunha; Tomada de energia; 

HDMI; RJ-45; USB 3.1 Type-A de 1ª 

4.985,00 14.955,00 
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geração; USB 3.1 Type-A de 1ª geração; 

Fone de ouvido/microfone; Material: 

Policarbonato; Energia: Bivolt; Cor: Preto; 

Referência: Dell Vostro 15 3000. Garantia 

mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

9 14 unid 

COMPUTADOR: PROCESSADOR: 
Frequência: 2.90 GHz, Frequência turbo 

max: 4.10 GHz, Cache: 9 MB, 64Bits, 6 

núcleos de processamento, Velocidade do 

Barramento: 8 GT/s, TDP: 65W. 

Referência: Intel Core i5-9400F 9ª 

Geração. PLACA MÃE: compatível com 

o processador, Padrão: ATX ou MicroATX, 

Saída Gráfica: VGA(D-Sub) e HDMI. 

Memória: 2 DIMMs, DDR4 

2666/2400/2133 MHz, Suporta até 32 GB 

de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 

porta RJ-45 Gigabit. Slots: 1 PCI Express 

3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. 

Interface de Armazenamento: 4 porta SATA 

6 Gb/s. Portas USB: 4 USB 3.1; 2 USB 2.0. 

2 conector PS/2. Referência: ASUS 

H310M-E/BR. MEMÓRIA: 1 pente de 

memória, Capacidade: 8GB, Tecnologia: 

DDR4, Velocidade de Frequência: 2666 

MHz. Dissipador de calor. PLACA DE 

VIDEO: 2GB de memória DDR3, 128-Bit, 

Resolução Máxima de saída: 2560x1600, 

Clock Central: 700 MHz, Conectores: 1 – 

DVI, 1 – HDMI, 1 – VGA. Referência: 

Gigabyte Geforce GT 730. DRIVER 

ÓPTICO: Interface SATA, Velocidade de 

Leitura Máxima: DVD 16x, CD 48x, 

Velocidade de Gravação Máxima: DVD-R 

24x, DVD+R 24x, DVD-RW 6x, 

DVD+RW 8x, DVD-R DL 12x, DVD+R9 

12x, DVD-RAM 12x, CD-R 48x, CD-RW 

32x, Cor Preto. DISCO RÍGIDO SSD: 

Capacidade 240 GB. Interface SATA 3 de 6 

Gb/s. Velocidade de Transferência de 

dados: Leitura 500MB/s e Gravação 450 

4.328,85 60.603,90 
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MB/s. Expectativa de vida útil: 1 milhão de 

horas MTBF. Formato: 2,5. Referência: 

Kingston A400. DISCO RÍGIDO HD: 
Capacidade 1000 GB. Interface SATA 3 de 

6 Gb/s. Cache: 64MB. Velocidade do Eixo: 

7200 RPM. Ciclos de Carga/Descarga: 

300.000. Velocidade de Transferência de 

dados: 156 MB/s. Formato: 3,5. 

Referência: Seagate ST1000DM010. 

FONTE DE ENERGIA: 500W Real que 

suporte o equipamento, Semi modular, 

41,6ª, Cooler 120mm. Referência: EVGA 

100-B1-0500-KR. GABINETE: Duto de ar 

lateral, cor predominante preta, Baias: 2 x 

5.25” Externa / 2 x 3.5” Interna HDD / 3 x 

2.5" Interna SSD, Placa mãe: 

ATX/microATX, USB Frontal; Mouse USB 

óptico, resolução de movimento 1000 ppp, 

Cabo de 1.8 m, preto, caixas de som; 

Teclado USB, teclas de acesso rápido 

multimídia e ABNT2. SISTEMA 

OPERACIONAL: Windows 10 PRO. 

Garantia mínima: 01 ano, Marca e Modelo 

de cada componente. Equipamento Novo. 

10 1 unid 

SCANNER: Tipo de scanner: Scanner de 

documentos coloridos com alimentador de 

folhas, duplex; Dispositivo fotoelétrico: 

CIS - Contact Image Sensor; Resolução 

óptica: 600 dpi; Resolução interpolada: 

1200 dpi interpolados; Fonte de luz: LED 

RGB de 3 cores; Profundidade de bit de 

cor - colorido, tons de cinza, profundidade 

de bit monocromático: RGB x 30 bits 

entrada / 24 bits saída; Tamanhos de 

documento: Máximo: 21,6 x 609,6 cm / 

Mín: 5 x 5 cm;  Gramatura do papel: 27 a 

413 g/m²; Peso: 3,7 kg; Botões: Omitir 

detecção de frente e verso, modo lento de 

digitalização, digitalizar, cancelar; 

Conectividade padrão: USB 3.0 de alta 

velocidade; Ciclo de trabalho diário: 4 mil 

páginas; ADF Automático; Velocidade de 

2.783,36 2.783,36 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

digitalização: 35 ppm / 70 ipm, 

capturando frente e verso de uma só vez; 

Criação de documentos editáveis. 

Referência: Epson ES-400. Garantia 

mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo 

11 8 unid 

PROJETOR: Sistema de projeção: 

Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips. 

Método de projeção: Frontal / Traseiro / 

Instalado no teto. LCD Screen: 0,55-

polegadas (D10). Método de driving: 

Matriz ativa TFT de poli-silício. Número 

de pixel: 786.432 pixels (1.024 x 768) x 

3. Brilho de cor - Saída de luz de cor: 

3.600 Lumens. Brilho de branco - Saída 

de luz branca: 3.600 Lumens. Razão de 

aspecto: 4:3. Resolução nativa: XGA. 

Tipo de lâmpada: 210W UHE. Duração 

da lâmpada: 6.000 horas (Normal); 

10.000 horas (Modo Eco). Correção de 

Keystone: Vertical: -30° +30° / 

Horizontal: -30° +30°. Razão de 

contraste: Até 15.000:1. Reprodução de 

cor: Até 1 bilhão de cores. Lente de 

projeção: Tipo: Zoom óptico (manual) / 

Foco (manual). Número do comprimento 

de foco: 1,49-1,72. Tamanho da tela: 30" 

a 300" (0,89m - 10,95m). Comprimento 

do foco: 16,9 mm-20,28 mm. Zoom: 1-

1,2. Tampa da lente: Slide lens shutter. 

Trava Kensington barra de segurança. 

Conectividade padrão: Entrada do 

computador: 1 D-sub 15. HDMI: 1. USB 

Tipo A: x 1 (Memória USB imagens / 

Modulo wireless, atualização Firmware). 

USB Tipo B: x 1 (USB Display, mouse, 

Firmware update). Entrada de vídeo RCA: 

1. Entrada de áudio RCA: 2 RCA (Branco 

x1, Vermelho x1). Módulo Wireless: 

Incluso. Alto-falante: 1 - 2W. Ruído do 

ventilador: 28 dB / 37 dB. Voltagem 

nominal: 100 - 240 V AC. Consumo de 

3.840,36 30.722,88 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

energia: 100-120V: 296W (Norm) - 211W 

(Eco) / 220-240V: 282W (Norm) - 203W 

(Eco). Referência: Epson PowerLite 

X41+. Garantia: 3 Anos do Projetor e 90 

dias Lâmpada; Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

12 20 unid 

NOBREAK 700VA: Entrada: Tensão de 

entrada nominal: 120V/220V, Frequência 

de entrada: 47Hz - 63Hz, Faixa de 

Tensão: 95V – 140V (120V) e 180V – 

245V (220V), Sincronismo com a Rede: 

Sistema PLL, Potência de saída nominal 

contínua: 700VA/300W, Potência de pico 

nominal: 350W, Tensão de saída nominal: 

120V / 220V, Frequência de saída em 

inversor: 60Hz, Bateria: Quantidade: 

1x9Ah, Tipo da bateria: Selada 

VRLA/chumbo-ácida/livre de 

manutenção, Tempo de recarga da bateria: 

10h após 90% descarregada, Proteções: 

Curto-circuito na saída: Sim, Sobrecarga 

na saída: Sim, Descarga total da bateria: 

Sim, Sensor de carga mínima: Sim, 6 

Tomadas de saída padrão NBR 14136, 

Leds de Indicação Frontal: Proteção, 

Atenção e Normal, Botão de Liga / 

Desliga, Fusível de Proteção. Referência: 

NHS Mini III MAX 700. Garantia 

mínima: 01 ano. Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

449,95 8.999,00 

13 40 unid 

CÂMERA HDCVI COM 

INFRAVERMELHO: Sensor: 1/2.7" 2 

megapixels CMOS; Pixels efetivos: 1920 

(H) x 1080 (V); Linhas horizontais: 

1920H; Resolução real: Full HD (1080p); 

Lente: 3,6 mm; Formato do vídeo: NTSC 

/ PAL; Saída de vídeo: Sinal HDCVI/75 

Ω (BNC); Relação sinal ruído: >65 dB; 

Sensibilidade: 0.05 lux / F1.2 (AGC ON), 

0 lux IR on; Velocidade do obturador: 

1/30 a 1/100.000 s; Sincronismo: Interno; 

Íris: Eletrônica; Balanço de branco: 

253,77 10.150,80 
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Automático / Ajustável; Ângulo de visão 

H x V: 95° x 46°; Alcance IR: 30 m; IR 

inteligente: Sim; Quantidade de LEDs: 

18; Comprimento de onda LED IR: 

850nm; Dia e Noite: Automático 

(ajustável), Colorido, P & B; Consumo 

máximo: 4,1 W (345 mA); Tensão: 12 

Vcc; Grau de proteção: IP66; Local de 

instalação: Interno e externo; Conexões: 

Saída de vídeo: BNC fêmea; 

Alimentação: Conector P4 fêmea; 

Dimensões (L x A x P): 62 x 62 x 152 

mm; Peso: 380 g; Tipo do case / Material: 

Bullet / Metal; Proteção contra surtos de 

tensão Referência: Intelbras VHD 3230 

B Full HD. Garantia mínima: 01 ano.  

Marca e Modelo. Equipamento Novo 

14 8 unid 

CÂMERA HDCVI COM 

INFRAVERMELHO: Sensor: 1/2.7" 2 

megapixels CMOS; Pixels efetivos: 1920 

(H) x 1080 (V); Linhas horizontais: 

1920H; Resolução real: Full HD (1080p); 

Lente: Varifocal 2,7 a 12 mm; Formato do 

vídeo: NTSC; Saída de vídeo: Sinal 

HDCVI/75 Ω (BNC); Relação sinal ruído: 

≥65 dB; Sensibilidade: 0.02 lux / F1.8 

30IRE (0 Lux IR On); Velocidade do 

obturador: 1/30 a 1/100.000 s; 

Sincronismo: Interno; Íris: Eletrônica; 

Balanço de branco: Automático / 

Ajustável; Ângulo de visão horizontal: 

99° (lente de 2,7mm) 32° (lente de 

12mm); Ângulo de visão vertical; 53° 

(lente de 2,7mm) 18° (lente de 12mm); 

Alcance IR: 40 m; IR inteligente: Sim; 

Comprimento de onda LED IR: 850nm; 

Dia e Noite: Automático (ajustável), 

Colorido, P & B; Consumo máximo: 7,6 

W (630 mA); Tensão: 12 Vcc; Grau de 

proteção: IP66; Local de instalação: 

Interno e externo; Conexões: Saída de 

vídeo: BNC fêmea; Alimentação: 

810,02 6.480,16 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

Conector P4 fêmea; Dimensões (L x A x 

P)(A x 0): 90 x 218 x 90 mm; Peso: 536 

g; Tipo do case / Material: Bullet / Metal; 

Proteção contra surtos de tensão 

Referência: Intelbras VHD 3240 Z G5. 
Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo. 

15 4 unid 

CÂMERA IP Wi-Fi COM 

INFRAVERMELHO: Sensor: 1/3" 4 

megapixels CMOS; Resolução real: 4 

MP; Lente fixa: 3,6mm; Formato do 

vídeo: NTSC; Relação sinal ruído: >50 

dB; Sensibilidade: 0,03 lux: preto & 

branco (IR desligado), 0,3 lux: Colorido, 

0 lux: preto e branco (IR ligado); 

Velocidade do obturador: 1/100.000; Íris: 

Eletrônica; Balanço do branco: 

Automático, luz natural, iluminação 

pública, ambiente externo e manual; 

Ângulo de visão: H: 83° / V: 44°; Alcance 

IR: 30 m; IR inteligente: Sim; Zoom 

digital: 16x; Dia e Noite: Agendamento; 

Consumo máximo: 6.5 W; Alimentação: 

12 Vcc – 1A (máximo); Grau de proteção: 

IP67; Local de instalação: Interno e 

externo; Conexões: 1 RJ-45 (10/100Base-

T) / Wi-Fi; Padrão Wi-Fi: IEEE 

802.11b/g/n; Antena: 18dBm; Frequência 

da banca: 20 Mhz; Protocolo de 

segurança: WPA, WPA-PSK, WPA2, 

WPA2-PSK, WEP 64 bits & 128 bits; 

Dimensões (L x A x P)(A x 0): 61 x 70 x 

152 mm; Peso: 658 g; Tipo do case / 

Material: Bullet / Metal; Compatíveis 

com navegadores: IE, Chrome, Firefox; 

Máximo acesso de usuários: 20; 

Possibilidade de gravação local com 

micro cartão SD de até 128GB 

Referência: Intelbras VIP 3430 B W . 
Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

799,14 3.196,56 

16 6 unid GRAVADOR DVR DE 8 CANAIS: 794,75 4.768,50 
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Entradas: 8 canais BNC + 4 canais IP ou 

12 canais IP no modo NVR; Compatíveis 

com 5 tecnologias: HDCVI (4MP / 1080P 

/ 720P) + AHD (4MP / 1080P / 720P) + 

HDTVI (4MP / 1080P / 720P) + 

Analógica (NTSC / PAL) + IP (6MP / 

5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P); 

Entrada de áudio: 1 canal tipo RCA (15K 

Ω); Saída de áudio: 1 canal tipo RCA 

(15K  Ω); Saíde da vídeo: 1 HDMI / 1 

VGA / 1 analógica BNC; Compressão de 

vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, 

H.264H, H.264, H264B / G.711a, G.711u, 

PCM, AAC; Intervalos de gravação: 1~60 

min (padrão:30 min), pré-gravação: 1~10 

seg, pós-alarme: 1~300 seg; Inteligência 

de vídeo: Detecção de face, Linha virtual, 

Cerca virtual, Objeto 

abandonado/retirado; Modo de backup: 

Dispositivo USB (com formatação FAT 

32), download por rede, disco rígido; 

Conexão de rede: Fast Ethernet; 

Conexões simultâneas: 128 conexões; 

Aplicativo para smartphones: iOS 

(iPhone, iPad) / Android; 

Armazenamento: 1 porta padrão SATA até 

10TB; Interfaces auxiliares: 2 portas USB 

2.0 / 1 porta para controle PTZ e/ou 

conexão de acessório Multi-box; Fonte de 

alimentação: 12 Vdc / 2A ; Peso: 750g 

(sem HD); Compatível com redes Wi-Fi 

através de adaptador USB: IWA 3000 e 

IWA 3001 Referência: Intelbras MHDX 

3108. Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

17 4 unid 

GRAVADOR DVR DE 16 CANAIS: 

Entradas: 16 canais BNC + 8 canais IP ou 

24 canais IP no modo NVR; Compatíveis 

com 5 tecnologias: HDCVI (4MP / 1080P 

/ 720P) + AHD (4MP / 1080P / 720P) + 

HDTVI (4MP / 1080P / 720P) + 

Analógica (NTSC / PAL) + IP (6MP / 

1.352,00 5.408,00 
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5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P); 

Entrada de áudio: 1 canal tipo RCA (15K 

Ω); Saída de áudio: 1 canal tipo RCA 

(15K  Ω); Saíde da vídeo: 1 HDMI / 1 

VGA / 1 analógica BNC; Compressão de 

vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, 

H.264H, H.264, H264B / G.711a, G.711u, 

PCM, AAC; Intervalos de gravação: 1~60 

min (padrão:30 min), pré-gravação: 1~10 

seg, pós-alarme: 1~300 seg; Inteligência 

de vídeo: Detecção de face, Linha virtual, 

Cerca virtual, Objeto 

abandonado/retirado; Modo de backup: 

Dispositivo USB (com formatação FAT 

32), download por rede, disco rígido; 

Conexão de rede: Gigabit Ethernet; 

Conexões simultâneas: 128 conexões; 

Aplicativo para smartphones: iOS 

(iPhone, iPad) / Android; 

Armazenamento: 1 porta padrão SATA até 

10TB; Interfaces auxiliares: 2 portas USB 

(1 traseira USB 3.0 e 1 frontal USB 2.0) / 

1 porta para controle PTZ e/ou conexão 

de acessório Multi-box; Fonte de 

alimentação: 12 Vdc / 2A ; Peso: 750g 

(sem HD); Compatível com redes Wi-Fi 

através de adaptador USB: IWA 3000 e 

IWA 3001 Referência: Intelbras MHDX 

3116. Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo. 

18 20 unid 

FONTE CHAVEADA: tipo: colmeia; 2 

saídas (Negativo + Positivo); Entrada 

através de Bornes; Transformação de 

110/220V para 12V; Corrente de Saída: 

20ª; Frequência: 50 a 60Hz; 

Eficiência: >80%; Temperatura de 

Operação: -10 a 60° C; Proteção contra 

sobrecarga, sobretensão e curto circuito. 

Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

122,69 2.453,80 

19 20 unid 
CABO COAXIAL: cabo coaxial + 2 fios 

mono para alimentação de câmeras; 
97,24 1.944,80 
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composição: Cobre/Pead/Alc/PVC; 

Proteção contra quaisquer interferência 

eletromagnética: 80%; Capa externa com 

PVC 75°C classe CM, não propagante à 

chama; Cor: Branco; Embalagem 

contendo 100mts. Garantia mínima: 01 

ano.  Marca e Modelo. Equipamento 

Novo 

20 200 unid 

CONECTOR BNC COM MOLA: 

Conector do tipo BNC Mola; 

Compatibilidade: 26AWG ~ 18AWG; 

Impedância: 75Ω; Faixa de frequência: 0 

~ 2 GHz; Tensão Máxima: 300 Vdc; 

Dimensões (L x A x P)(A x 0): 59 x 

13.3MM; Cor: Prata; Local de Instalação: 

Interno; Fixação do cabo: Parafuso 

Interno Referência: Intelbras CONEX 

1000 BNC MOLA. Garantia mínima: 01 

ano.  Marca e Modelo. Equipamento 

Novo. 

2,69 538,00 

21 6 unid 

HD PARA VIGILÂNCIA 1TB: Modelo: 

SATA3; Capacidade: 1TB; Tipo: Desktop; 

Forma: 3.5 polegadas; RPM: 5.400; 

Cache: 64MB; Buffer para host: 6 Gb/s; 

Desempenho: até 32 câmeras em HD; 

Largura(bruto)(m): 0.1; Profundidade 

(bruto)(m): 0.15; Peso (kg): 0.45; 

Altura(m): 0.03; Conformidade com 

RoHS2: Sim; Temperatura (°C): em 

funcionamento (0 a 65), não em 

funcionamento: -40 a 70; Compatível com 

as principais marcas de CFTV; 

Referência: WD Purple SATA3 64mb 

1TB. Garantia mínima: 03 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo. 

478,66 2.871,96 

22 8 unid 

HD PARA VIGILÂNCIA 4TB: Modelo: 

SATA3; Capacidade: 4TB; Tipo: Desktop; 

Forma: 3.5 polegadas; RPM: 5.400; 

Cache: 64MB; Buffer para host: 6 Gb/s; 

Desempenho: até 32 câmeras em HD; 

Largura(bruto)(m): 0.1; Profundidade 

1.079,46 8.635,68 
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(bruto)(m): 0.15; Peso (kg): 0.685; 

Altura(m): 0.03; Conformidade com 

RoHS2: Sim; Temperatura (°C): em 

funcionamento (0 a 65), não em 

funcionamento: -40 a 70; Compatível com 

as principais marcas de CFTV; 

Referência: WD Purple SATA3 64mb 

4TB. Garantia mínima: 03 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

 

Obs: As referências constantes da descrição técnica de alguns itens têm caráter informativo, 

não sendo obrigatoriamente necessária a apresentação de proposta contendo o objeto 

referenciado. 

 

1.1.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura. Eventual instrumento contratual celebrado terá vigência de 12 (doze) meses, a 

contar da data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

 

JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

1.2 Manutenção das atividades das diversas Secretarias do Município de Mercedes. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

1.3 Os bens a serem adquiridos são comuns, na medida em que os padrões de 

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no presente Termo de 

Referência, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado.  

 

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

1.2 A entrega do objeto por parte da contratada, de modo fracionado, deverá se dar 

após a emissão da Ordem de Compra. O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 

15 (quinze) dias a contar da emissão da Ordem de Compra, e deverá ser efetuada no 

Município de Mercedes, em horário de expediente, nas dependências do Paço Municipal, 

junto ao Setor de Patrimônio conforme endereço, constante do preâmbulo deste Edital.  

1.3 A entrega do objeto deverá ser efetuada no horário de expediente desta 

municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:30h), 

sendo que a mesma deverá ser acompanhada por representante do Município de 

Mercedes.  

1.4 Os bens serão recebidos provisoriamente no ato de entrega, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta.  
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1.5 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

1.6 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

1.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

1.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

1.8 São obrigações do Contratante: 

1.8.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

1.8.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

1.8.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido; 

1.8.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

1.8.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

1.9 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução contratual, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1.10 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

1.10.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes 

a (quando cabível): marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 

ou validade; 
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1.10.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990); 

1.10.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

1.10.4 comunicar o Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

1.10.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

1.10.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;  

1.10.7 responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao 

MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do 

fornecimento do objeto;  

1.10.8 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, 

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade 

e desempenho do objeto fornecido;  

1.10.9 executar diretamente a Ata, sem transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pelo Contratante. 

 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

1.16 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

1.17 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

 

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

1.18 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

1.18.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 

setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 

membros, designados pela autoridade competente. 

1.19 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
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implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.20 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

DO PAGAMENTO 
1.21 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 

crédito/depósito/transferência em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

1.21.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

1.22Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que 

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

1.23 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 

Contratante. 

1.24 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem/comando em meio eletrônico, para crédito/depósito/transferência. 

1.25 Havendo a efetiva execução do objeto e, verificada a não manutenção dos 

requisitos de habilitação e qualificação técnica pela Contratada, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada 

não regularize sua situação.   

1.26 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

1.26.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

1.27 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
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compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

 

DO REAJUSTE  

1.28 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

1.28.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um 

ano, aplicando-se o índice IPCA-IBGE exclusivamente para as obrigações 

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

1.29 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

1.30 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

1.31 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

1.32 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

1.33 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

1.34 O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

1.35 Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

1.36 Não haverá exigência de garantia contratual, complementar à garantia legal, dos bens 

fornecidos na presente contratação (exceto se houver previsão específica na descrição do 

objeto). 
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1.37 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

1.37.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

1.37.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

1.37.3 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

1.37.4 comportar-se de modo inidôneo; 

1.37.5 cometer fraude fiscal; 

1.38 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

1.38.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

1.38.2 multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

1.38.3 multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

1.38.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

1.38.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de 

Mercedes, pelo prazo de até dois anos;  

1.38.6 impedimento de licitar e contratar com o Município de Mercedes com o 

consequente descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores 

eventualmente mantido pelo Município, pelo prazo de até cinco anos; 

1.38.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também 

é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no 

subitem 1.37 deste Termo de Referência. 

1.38.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir o 

Contratante pelos prejuízos causados; 

1.39As sanções previstas nos subitens 1.38.1, 1.38.5, 1.38.6 e 1.38.7 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

1.40 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas ou profissionais que: 

1.40.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

1.40.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 
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1.40.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

1.41 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

1.42A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

1.43As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Mercedes, ou 

deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e 

cobrados judicialmente. 

1.43.1 Caso o Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

1.44Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Contratante poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

1.45A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

1.46Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

1.47A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da 

Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

1.48O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público.  
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DOS PREÇOS MÁXIMOS. 
1.49 O preço total do objeto do presente certame é de R$ 256.107,16 (duzentos e 

cinquenta e seis mil, cento e sete reais e dezesseis centavos), conforme disposto no 

item 1.1 do presente Termo de Referência do presente Edital, onde verificam-se os 

valores máximos unitário e total por item, conforme o julgamento do presente 

procedimento. 

1.50 As estimativas de preços foram obtidas por meio de pesquisa realizada com os 

potenciais fornecedores 

 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

1.51 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Mercedes para o exercício 

de 2020, na classificação abaixo: 

 

02.004.04.122.0003.2006 – Gestão da Secretaria de Planejamento, Administração e 

Finanças. 

Elemento de despesa: 33903026 

Fonte de recurso:  505, 000 

 

02.004.04.122.0003.1003 – Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário para 

Administração Pública. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  505, 000 

 

02.012.08.244.0013.1024 – Ampliação e Modernização da Política de Assistência Social. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  505, 9001, 20937, 936 

 

02.007.10.301.0006.1010 – Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  518, 20518, 20500, 20494, 505 

 

02.005.12.361.0004.1006 – Aquisição de Equipamentos e Mobiliário – Ensino 

Fundamental. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  104 

 

02.005.12.365.0004.1008 – Aquisição de Equipamentos e Mobiliário – Educação Infantil. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  104, 505 

 

02.005.13.392.0005.1009 – Aquisição de Equipamentos/Instrumentos e Mobiliário para 

Área Cultural. 
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Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  000 

 

Município de Mercedes - PR, 07 de agosto de 2020. 

 

 

 

Cleci M. R. Loffi 

PREFEITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

   

Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2020 

 

Página 53 de 99 

 

ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2020 

VALIDADE: 12 (doze) meses 
 

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 

na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste 

ato representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, 

residente e domiciliada na Rua xxxxxxxxx, nº xxx, xxxxxx, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 

......./20..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE 

registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 

classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições 

previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016, e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

material elétrico e eletrônico, equipamentos de segurança, energéticos, para foto, de 

processamento de dados e de telefonia, visando atender as necessidades das diversas 

Secretarias do Município de Mercedes, especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... 

Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte 

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e 

as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

Fornecedor: INSERIR DADOS COMPLETOS DO FORNECEDOR E REPRESENTANTE 

LEGAL 

Especificação do objeto:  

Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

1 8 unid 

CELULAR (SMARTPHONE): 

Velocidade do Processador: 1.8GHz, 

1.6GHz; Tipo de Processador: Octa Core; 

Tamanho: 162.0mm (6.4" full rectangle) / 

157.9mm (6.2" rounded corners); 

Resolução: 720 x 1560 (HD+); Tecnologia: 

Super AMOLED; Profundidade de Cor: 

16M; Resolução - Câmeras Traseiras 

  



 
 
 
 
 

   

Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2020 

 

Página 54 de 99 

 

Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

(Múltiplas): 25.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP; 

Abertura - Número F das Câmeras 

Traseiras (Múltiplas): F1.7 , F2.2 , F2.2; 

Foco Automático: Câmera Traseira; Zoom 

Digital até 4x; Resolução - Câmera Frontal: 

16.0 MP; Número F - Câmera Frontal: 

F2.0; Flash - Câmera Traseira: Sim; 

Resolução - Gravação de Vídeos: FHD 

(1920 x 1080) @30fps; Câmera Lenta: 

120fps @HD; Memória RAM(GB): 4 GB; 

Memória Total Interna (GB): 64 GB; 

Memória Disponível (GB): 49.8 GB; 

Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD 

(Up to 512GB); Número de Chip: Dual-

SIM; Tipo de Chip (SIM Card): Nano-SIM 

(4FF); Tipo de Slot de Chip: Chip 1 + Chip 

2 + MicroSD; Conexões: 2G GSM, 3G 

WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G 

GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, 

PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), 

B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD 

LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 

(AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), 

B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 

(800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD 

LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500); 

USB - Tipo C; Versão de USB: USB 2.0; 

Localização: GPS, Glonass, Beidou, 

Galileo; Conector de Fone de Ouvido: 

Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2); Wi-

Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80; 

Wi-Fi Direct: Sim; Bluetooth v5.0 (LE até 

2 Mbps); Sistema Operacional: Android; 

Informações Gerais: Formato: Barra Touch; 

Sensores: Acelerômetro, Sensor de 

Impressão Digital, Giroscópio, Geo 

Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor 

de Luz, Sensor de Proximidade; 

Especificações Físicas: Peso (g): 169; 

Bateria: Uso de internet 4G (Horas): até 13; 

Uso de Internet Wi-Fi (Horas): até 13; 

Reprodução de Vídeos (Horas): até 21; 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

Capacidade da Bateria (mAh, Typical): 

4000; Formato de Reprodução de Vídeo: 

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, 

FLV, MKV, WEBM; Resolução de 

Reprodução de Vídeo: UHD 4K (3840 x 

2160) @30fps; Formato de Reprodução de 

Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, 

OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, 

MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, 

RTX, OTA. Referência: Samsung Galaxy 

A30s 64GB. Garantia mínima: 01 ano.  

Marca e Modelo. Equipamento Novo 

2 3 unid 

CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. 

Sensor: Tipo: Aprox. CMOS de 22,3 mm x 

14,9 mm; Pixels Efetivos: Aprox. 24,1 

megapixels; Total pixels: Aprox. 24,7 

megapixels; Relação de proporção: 3:2; 

Filtro "Low-Pass": Incorporado/Fixo; Tipo 

do Filtro de Cores: Cores primárias RGB; 

Processamento da imagem: DIGIC 4+; 

Encaixe da objetiva: EF/EF-S; Distância 

Focal: Equivalente a 1,6x da distância focal 

da objetiva; Estabilização de Imagem: 

Estabilizador ótico de imagem fornecido 

em objetivas compatíveis; Foco: Através do 

visor ótico: Sistema de detecção de 

diferença de fase com formação de imagem 

secundário TTL com sensor AF dedicado; 

Através de visualização direta na tela LCD: 

AF de detecção de contraste, 

Sistema/Pontos AF; Através do visor ótico: 

9 pontos AF (f/5.6 de tipo cruzado no 

centro), Intervalo de funcionamento AF; 

Através do visor ótico: Ponto AF central: 

EV 0 – 18 (a temperatura ambiente e ISO 

100), Outros pontos AF: EV 1 – 18 (a 

temperatura ambiente e ISO 100); Através 

de visualização direta na tela LCD: EV 1 – 

18 (a temperatura ambiente e ISO 100), 

Modos AF; Através do visor ótico: AI 

Focus (alterna automaticamente entre One-

Shot AF e AI SERVO AF), One Shot AF, 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

AI Servo, Manual; Através de visualização 

direta na tela LCD: One Shot AF (AF de 

detecção de contraste), Modo Rápido 

(através do sensor AF de detecção de fase), 

Manual, Seleção de Ponto AF; Através do 

visor ótico: Seleção automática de até 9 

pontos, Seleção manual; Através de 

Visualização direta na tela LCD: FlexiZone 

– Posicione livremente 1 ponto AF através 

de seleção manual; Modo Direto – Seleção 

automática com detecção de rosto, 

Visualização do ponto AF selecionado; 

Indicada pela visualização sobreposta no 

visor e no monitor LCD; AF de previsão: 

Sim; Bloqueio AF: Bloqueado quando 

carregar no botão do obturador até meio no 

modo One Shot AF. Personalização 

disponível através do botão de bloqueio 

AE; Luz Auxiliar AF: Disparo intermitente 

do flash incorporado ou luz emitida por um 

Speedlite opcional dedicado (alcance 

efetivo até 4,0 m); Focagem Manual: 

Selecionada na objetiva; Obturador de 

plano focal controlado eletronicamente, 

com primeira cortina eletrônica; 

Velocidade: 30-1/4000 seg. (incrementos de 

1/2 ou 1/3 pontos), Bulb (Intervalo total de 

velocidade do obturador. O intervalo 

disponível varia conforme o modo de 

disparo); Visor: Tipo: Penta-espelho; 

Cobertura (Vertical/Horizontal): Aprox. 

95%; Ampliação: Aprox. 0,80x2; Ponto de 

visão: Aprox. 21 mm (a partir do centro da 

ocular da objetiva); Correção de Dioptrias: 

-2,5 a +0,5 m-1 (dioptria); Tela de 

Focagem: Fixo; Espelho: Meio espelho de 

retorno rápido; Pré-visualização de 

profundidade de campo: Sim, atribuído ao 

botão SET (Definir); Obturador da ocular: 

Na correia; Monitor LCD: Tipo: LCD TFT 

de 7,5 cm (3,0"), aprox. 920 000 pontos; 

Cobertura: Aprox. 100%; Ângulo de visão 
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(horizontal/vertical): Aprox. 170°; Ajuste 

do Brilho: Ajustável a um de sete níveis; 

Opções de Visualização: Tela de Controle 

rápido, Definições da câmera; Flash GN 

incorporado (ISO 100, metros): 9,2; 

Cobertura do flash incorporado: até uma 

distância focal de 17 mm (equivalente a 35 

mm: 28 mm); Tempo de reciclagem do 

flash incorporado: Aprox. 2 segundos; 

Modos: Auto, Flash Manual 

Ligado/Desligado; Redução do Efeito de 

Olhos Vermelhos: Sim – com lâmpada de 

remoção do efeito de olhos vermelhos; 

Bloqueio de Exposição do Flash: Sim; 

Sincronização de Segunda Cortina: Sim; 

Base/Terminal para PC: Sim/Não; Controle 

do Flash Externo: Disponível através da 

tela de menu da câmera, exceto as 

definições de disparo do flash sem fios com 

acionador por rádio; Interface: 

Computador: Apenas USB de alta 

velocidade; Wi-Fi: Wi-Fi (IEEE802.11 

b/g/n), (apenas 2,4 GHz); Armazenamento: 

Cartão SD, Cartão SDHC ou cartão SDXC. 

Todos acessórios/lente básicos incluídos 

(Lente 18-55mm, Carregador, Bateria, 

Suporte e Câmera). Referência: Canon 

EOS T7. Garantia mínima: 01 ano.  Marca 

e Modelo. Equipamento Novo. 

3 3 unid 

RELOGIO DE PONTO: Registrador 

eletrônico de ponto homologado pela 

Portaria 1510/2009 do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) e certificado 

pela Portaria 595/13 do INMETRO, que 

determina novos padrões de segurança e 

qualidade para os REPs; Ideal para 

empresas de todos os portes e segmentos 

que necessitam de um equipamento para 

registro de ponto que seja completo, seguro 

e eficiente; Diversos modelos 

homologados, com diferentes combinações 

de leitores e formas de identificação do 
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usuário como biometria, código de barras, 

cartões de proximidade RFID e Smart Card 

Contactless ou digitação de senha; Módulo 

biométrico com grande capacidade de 

armazenamento de digitais; Possui 

interface com teclado e tela colorida 

sensível ao toque, sendo possível cadastrar 

os dados dos colaborador e biometrias 

direto no equipamento e sem a necessidade 

de conexão com o software gerenciador; 

Imprime comprovante (ticket) para cada 

registro de ponto efetuado com corte 

automático do papel e sistema de impressão 

EasyLoad, que torna mais rápida e fácil a 

troca da bobina; Tipos de comunicação, 

incluindo TCP/IP e USB (pen drive) 

nativos; Sistema de importação e 

exportação de dados via pendrive; Seguro 

contra fraudes, possui comunicação 

protegida por criptografia e sensores 

internos que bloqueiam o uso em caso de 

tentativa de violação, além de ter seus 

dados fiscais assinados digitalmente; 

Possui gerenciador web browser 

embarcado para cadastro e configurações, 

com acesso através de qualquer navegador 

de internet; Integrado com os principais 

Softwares de Ponto do mercado. 

Referência: Henry HEXA Advanced. 

Garantia mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

4 10 unid 

ROTEADOR WI-FI: Access point 

escalável que utiliza a tecnologia AC, 

Tecnologia 802.11n. Opera em 2,4GHz 

com velocidade de até 450Mbps, 5GHz 

com velocidade de até 1300Mbps e possui 

duas portas ethernet Gigabit 

10/100/1000Mbps - principal e secundária 

e porta USB. Uso indoor ou outdoor, 

estrutura externa à prova d´água. Alcance: 

Até 120 metros; Dimensões máximas: 210 

x 210 x 40 mm; Peso: 350g (450g com 
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acessórios); Interface de Rede: 

10/100/1000 Ethernet; Três antenas Dual-

Band, 3dBi cada; Protocolos: 802.11 

a/b/g/n/ac; Método de Alimentação: PoE 

84V, suporta 802.3af/803.2a e faixa de 

tensão de 44 a 57 VDC; Alimentação: 

Fonte PoE Gigabit 48V, 0.5A; Consumo 

(máx.): 9W; Potência máxima TX: 22dBm 

em 2.4GHz ou 5GHz; Acessórios de 

fixação: Kit parede ou teto. Referência: 

Ubiquiti UniFi AP AC PRO Garantia 

mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

5 13 unid 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

JATO DE TINTA: Impressora 

multifuncional a jato de tinta. Funções: 

Impressão cópia digitalização e fax; 

Conectividade: Portas: 1 Host USB; 1 USB 

2.0; 1 Ethernet; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 

portas de modem RJ-11; Capacidade de 

impressão móvel; Protocolos de rede 

suportados TCP/IP; Capacidade de entrada 

de envelope: Até 30; Capacidade de saída: 

Até 75 folhas; Bandeja de entrada de 250 

folhas; Bandeja de saída para 75 folhas; 

Monitor: LCD de 2,65"; Número de 

cartuchos de impressão: 4 (1 de cada, preto, 

ciano, magenta, amarelo); Tipos de tinta: À 

base de pigmentos (preto e colorido); 

Cabeças de impressão: 4 (1 de cada, preto, 

ciano, magenta, amarelo); Velocidade de 

impressão em preto (normal, A4): Até 22 

ppm; Velocidade de impressão em preto 

(rascunho, A4): Até 34 ppm; Velocidade de 

impressão em cores (normal, A4): Até 18 

ppm; Velocidade de impressão em cores 

(rascunho, A4): Até 34 ppm; Alimentação: 

Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 

10%), 50 a 60 Hz; Fonte de alimentação 

universal interna (integrada); Saída da 

primeira página impressa em preto (A4, 

preparada): Até 9 segundos; Saída da 
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primeira página impressa em cores (A4, 

preparada): Velocidade máxima 10 seg; 

Compatibilidade com várias tarefas: Sim; 

Ciclo de trabalho (mensal, carta e A4): Até 

30.000 páginas; Funções: Impressão, cópia, 

digitalização, fax; Bandejas para o papel: 2; 

Impressão frente e verso: Automático; 

Principais características: ADF 35 folhas; 

Impressão sem margens: Sim, (até A3/11 x 

17 polegadas); Tamanho da digitalização 

(ADF): Frente e verso (Dúplex): 210 x 297 

mm; Um lado: 216 x 356 mm; Formato do 

arquivo de digitalização: Tipos de arquivos 

de digitalização admitidos pelo Software: 

Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), 

PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF 

pesquisável (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif); 

Digitalização em cores: Sim; Capacidade 

do alimentador automático de documentos: 

35 folhas; Tamanho da digitalização: 

máximo 297 x 432 mm; Níveis de escala de 

cinza: 256; Modos de entrada de 

digitalizar: Digitalização, cópia, 

transmissão de fax no painel frontal ou a 

partir do software; Profundidade de bits: 24 

bits; Memória, padrão: 512 MB; Memória 

do fax: Até 100 páginas; Opções de fax 

(ADF): Frente e verso; Velocidade de cópia 

em preto (rascunho, A4): Até 33 rpm; 

Velocidade de cópia em cores (rascunho, 

A4): Até 31 rpm; Velocidade de 

digitalização (normal, A4) Simples: Até 8/6 

rpm (preto e branco/cores 200 ppi); Frente 

e verso: Até 14/11 rpm(preto e branco/cores 

200 ppi); Voltagem: Bivolt;  INCLUI: 

Cartuchos de tinta preto e coloridos, CD de 

instalação, Cabo de Alimentação, Cabo de 

Telefone, Cabo USB. Referência: HP 

OfficeJet Pro 7740. Garantia mínima: 01 

ano. Marca e Modelo. Equipamento Novo 

6 5 unid 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

LASER: FUNÇÕES: Impressão, cópia, 
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fax, digitalização; ADMITE 

MULTITAREFAS: Sim; SAÍDA DA 

PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, 

PRONTA): Em até 5,6 segundos; Em até 

13,2 segundos (100 V); SAÍDA DA 

PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, 

MODO DE SUSPENSÃO): Até 8 

segundos; PRIMEIRA CÓPIA: Em até 7,2 

segundos; PRIMEIRA CÓPIA (DORMIR); 

Em até 9,7 segundos; CICLO DE 

TRABALHO (MENSAL, A4): Até 80.000 

páginas; TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO: Laser; MONITOR: Tela de 

toque colorida intuitiva (CGD) de 3" (7,6 

cm); VELOCIDADE DO 

PROCESSADOR: 1200 MHz; RECURSO 

DE IMPRESSÃO MÓVEL; 

CAPACIDADE SEM FIOS: Sim, Ethernet, 

Wi-Fi; CONECTIVIDADE: 1 USB 2.0 de 

alta velocidade; 1 USB host na parte 

traseira; rede Gigabit Ethernet 

10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.3 

az (EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ; 

MEMÓRIA: 256 MB; MANUSEIO DE 

ENTRADA DE PAPEL: Bandeja 1, 100 

folhas; bandeja 2 de entrada, 250 folhas; 

CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDA 

(FOLHAS): Até 150 folhas; IMPRESSÃO 

FRENTE E VERSO: Automática; 

TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: 

Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício 

(216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 

16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 

mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal 

japonês duplo invertido; Envelope nº 10; 

Envelope Monarch; Envelope B5; 

Envelope C5; Envelope DL; Tamanho 

personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio 

carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; 

B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 

x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K 

(197 x 273 mm); Tamanho personalizado; 
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A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS); TIPO DE 

SCANNER: Base plana, alimentador 

automático de documentos; RESOLUÇÃO 

DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: Até 

1200 x 1200 dpi; TAMANHO DA 

DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÁXIMO: 216 

x 355,6 mm; VELOCIDADE DE 

DIGITALIZAÇÃO (NORMAL, A4): Até 

26 ppm/47 ipm (preto e branco), até 21 

ppm/30 ipm (colorido); DIGITALIZAÇÃO 

ADF DUPLEX: Sim; CAPACIDADE DO 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 

DOCUMENTOS: 50 folhas; 

VELOCIDADE DE CÓPIA (NORMAL): 

Preto: Até 38 rpm; CONFIGURAÇÕES 

DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE 

CÓPIA: 25 até 400%; CÓPIAS NO 

MÁXIMO: Até 99 cópias; MEMÓRIA DO 

FAX: 4 MB (250 páginas slerexe em 

resolução padrão); RESOLUÇÃO DE 

FAX: Até 300 x 300 dpi (meios-tons 

ativados); ALIMENTAÇÃO: Tensão de 

entrada de 110 volts. INCLUI: cartucho 

toner preto, CD de instalação, Cabo de 

Alimentação, Cabo USB. Referência: HP 

LaserJet PRO M428DW. Garantia mínima: 

01 ano. Marca e Modelo. Equipamento 

Novo 

7 20 unid 

MONITOR 21,5”: Tipo de painel: LED 

IPS FHD; Tamanho do painel: 21,5 

polegadas; Resolução Máxima: 1920 x 

1080; Tempo de resposta: 5 ms (GTG); 

Brilho: 250 cd/m²; Contraste: 5.000.000:1; 

Densidades de píxeis: 0,248 x 0,248 mm; 

Suporte de cores: 16,7 milhões; Frequência 

Horizontal: 30 ~ 83 KHz (H) / 30 ~ 83 KHz 

(V); Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz (H) / 

56 ~ 61 Hz (V); Conectores de Entrada: D-

Sub(RGB), DVI e HDMI; Fonte de 

Alimentação: Interna ou Externa; Pivot e 

Ajuste de Altura: 110mm; Furação para 

suporte na parede; Cabos: Energia, D-SUB 
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e DVI. Cor: Preto; Referência: LG 

22MP55PJ. Garantia mínima: 01 ano. 

Marca e Modelo. Equipamento Novo. 

8 3 unid 

NOTEBOOK: Processador: Intel® Core™ 

i5-8265U (1.6 GHz até 3.9 GHz, cache de 

6MB, quad-core, 8ª geração); Sistema 

operacional: Windows 10 Pro Single 

Language, de 64 bits - em Português 

(Brasil); Placa de vídeo dedicada AMD 

Radeon™ 520 com 2GB de GDDR5; 

Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 

2400MHz; Expansível até 16GB (2 slots 

soDIMM, 1 slot livre); Armazenamento: 

SSD de 256GB PCIE M.2; Tela: Tela Full 

HD de 15.6" (1920 x 1080), antirreflexo e 

retroiluminação por LED; Teclado 

numérico e leitor de impressão digital – em 

Português (padrão ABNT2); Wireless: 

Placa de rede 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 

x 1; Bateria principal: Bateria de 3 células e 

42 Wh (integrada); Portas e slots: Leitor de 

cartão SD; USB 2.0; Slot para trava com 

formato de cunha; Tomada de energia; 

HDMI; RJ-45; USB 3.1 Type-A de 1ª 

geração; USB 3.1 Type-A de 1ª geração; 

Fone de ouvido/microfone; Material: 

Policarbonato; Energia: Bivolt; Cor: Preto; 

Referência: Dell Vostro 15 3000. Garantia 

mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

  

9 14 unid 

COMPUTADOR: PROCESSADOR: 
Frequência: 2.90 GHz, Frequência turbo 

max: 4.10 GHz, Cache: 9 MB, 64Bits, 6 

núcleos de processamento, Velocidade do 

Barramento: 8 GT/s, TDP: 65W. 

Referência: Intel Core i5-9400F 9ª 

Geração. PLACA MÃE: compatível com 

o processador, Padrão: ATX ou MicroATX, 

Saída Gráfica: VGA(D-Sub) e HDMI. 

Memória: 2 DIMMs, DDR4 

2666/2400/2133 MHz, Suporta até 32 GB 

de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 
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porta RJ-45 Gigabit. Slots: 1 PCI Express 

3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. 

Interface de Armazenamento: 4 porta SATA 

6 Gb/s. Portas USB: 4 USB 3.1; 2 USB 2.0. 

2 conector PS/2. Referência: ASUS 

H310M-E/BR. MEMÓRIA: 1 pente de 

memória, Capacidade: 8GB, Tecnologia: 

DDR4, Velocidade de Frequência: 2666 

MHz. Dissipador de calor. PLACA DE 

VIDEO: 2GB de memória DDR3, 128-Bit, 

Resolução Máxima de saída: 2560x1600, 

Clock Central: 700 MHz, Conectores: 1 – 

DVI, 1 – HDMI, 1 – VGA. Referência: 

Gigabyte Geforce GT 730. DRIVER 

ÓPTICO: Interface SATA, Velocidade de 

Leitura Máxima: DVD 16x, CD 48x, 

Velocidade de Gravação Máxima: DVD-R 

24x, DVD+R 24x, DVD-RW 6x, 

DVD+RW 8x, DVD-R DL 12x, DVD+R9 

12x, DVD-RAM 12x, CD-R 48x, CD-RW 

32x, Cor Preto. DISCO RÍGIDO SSD: 

Capacidade 240 GB. Interface SATA 3 de 6 

Gb/s. Velocidade de Transferência de 

dados: Leitura 500MB/s e Gravação 450 

MB/s. Expectativa de vida útil: 1 milhão de 

horas MTBF. Formato: 2,5. Referência: 

Kingston A400. DISCO RÍGIDO HD: 
Capacidade 1000 GB. Interface SATA 3 de 

6 Gb/s. Cache: 64MB. Velocidade do Eixo: 

7200 RPM. Ciclos de Carga/Descarga: 

300.000. Velocidade de Transferência de 

dados: 156 MB/s. Formato: 3,5. 

Referência: Seagate ST1000DM010. 

FONTE DE ENERGIA: 500W Real que 

suporte o equipamento, Semi modular, 

41,6ª, Cooler 120mm. Referência: EVGA 

100-B1-0500-KR. GABINETE: Duto de ar 

lateral, cor predominante preta, Baias: 2 x 

5.25” Externa / 2 x 3.5” Interna HDD / 3 x 

2.5" Interna SSD, Placa mãe: 

ATX/microATX, USB Frontal; Mouse USB 

óptico, resolução de movimento 1000 ppp, 
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Cabo de 1.8 m, preto, caixas de som; 

Teclado USB, teclas de acesso rápido 

multimídia e ABNT2. SISTEMA 

OPERACIONAL: Windows 10 PRO. 

Garantia mínima: 01 ano, Marca e Modelo 

de cada componente. Equipamento Novo. 

10 1 unid 

SCANNER: Tipo de scanner: Scanner de 

documentos coloridos com alimentador de 

folhas, duplex; Dispositivo fotoelétrico: 

CIS - Contact Image Sensor; Resolução 

óptica: 600 dpi; Resolução interpolada: 

1200 dpi interpolados; Fonte de luz: LED 

RGB de 3 cores; Profundidade de bit de 

cor - colorido, tons de cinza, profundidade 

de bit monocromático: RGB x 30 bits 

entrada / 24 bits saída; Tamanhos de 

documento: Máximo: 21,6 x 609,6 cm / 

Mín: 5 x 5 cm;  Gramatura do papel: 27 a 

413 g/m²; Peso: 3,7 kg; Botões: Omitir 

detecção de frente e verso, modo lento de 

digitalização, digitalizar, cancelar; 

Conectividade padrão: USB 3.0 de alta 

velocidade; Ciclo de trabalho diário: 4 mil 

páginas; ADF Automático; Velocidade de 

digitalização: 35 ppm / 70 ipm, 

capturando frente e verso de uma só vez; 

Criação de documentos editáveis. 

Referência: Epson ES-400. Garantia 

mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo 

  

11 8 unid 

PROJETOR: Sistema de projeção: 

Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips. 

Método de projeção: Frontal / Traseiro / 

Instalado no teto. LCD Screen: 0,55-

polegadas (D10). Método de driving: 

Matriz ativa TFT de poli-silício. Número 

de pixel: 786.432 pixels (1.024 x 768) x 

3. Brilho de cor - Saída de luz de cor: 

3.600 Lumens. Brilho de branco - Saída 

de luz branca: 3.600 Lumens. Razão de 

aspecto: 4:3. Resolução nativa: XGA. 

Tipo de lâmpada: 210W UHE. Duração 

  



 
 
 
 
 

   

Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2020 

 

Página 66 de 99 

 

Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

da lâmpada: 6.000 horas (Normal); 

10.000 horas (Modo Eco). Correção de 

Keystone: Vertical: -30° +30° / 

Horizontal: -30° +30°. Razão de 

contraste: Até 15.000:1. Reprodução de 

cor: Até 1 bilhão de cores. Lente de 

projeção: Tipo: Zoom óptico (manual) / 

Foco (manual). Número do comprimento 

de foco: 1,49-1,72. Tamanho da tela: 30" 

a 300" (0,89m - 10,95m). Comprimento 

do foco: 16,9 mm-20,28 mm. Zoom: 1-

1,2. Tampa da lente: Slide lens shutter. 

Trava Kensington barra de segurança. 

Conectividade padrão: Entrada do 

computador: 1 D-sub 15. HDMI: 1. USB 

Tipo A: x 1 (Memória USB imagens / 

Modulo wireless, atualização Firmware). 

USB Tipo B: x 1 (USB Display, mouse, 

Firmware update). Entrada de vídeo RCA: 

1. Entrada de áudio RCA: 2 RCA (Branco 

x1, Vermelho x1). Módulo Wireless: 

Incluso. Alto-falante: 1 - 2W. Ruído do 

ventilador: 28 dB / 37 dB. Voltagem 

nominal: 100 - 240 V AC. Consumo de 

energia: 100-120V: 296W (Norm) - 211W 

(Eco) / 220-240V: 282W (Norm) - 203W 

(Eco). Referência: Epson PowerLite 

X41+. Garantia: 3 Anos do Projetor e 90 

dias Lâmpada; Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

12 20 unid 

NOBREAK 700VA: Entrada: Tensão de 

entrada nominal: 120V/220V, Frequência 

de entrada: 47Hz - 63Hz, Faixa de 

Tensão: 95V – 140V (120V) e 180V – 

245V (220V), Sincronismo com a Rede: 

Sistema PLL, Potência de saída nominal 

contínua: 700VA/300W, Potência de pico 

nominal: 350W, Tensão de saída nominal: 

120V / 220V, Frequência de saída em 

inversor: 60Hz, Bateria: Quantidade: 

1x9Ah, Tipo da bateria: Selada 

VRLA/chumbo-ácida/livre de 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

manutenção, Tempo de recarga da bateria: 

10h após 90% descarregada, Proteções: 

Curto-circuito na saída: Sim, Sobrecarga 

na saída: Sim, Descarga total da bateria: 

Sim, Sensor de carga mínima: Sim, 6 

Tomadas de saída padrão NBR 14136, 

Leds de Indicação Frontal: Proteção, 

Atenção e Normal, Botão de Liga / 

Desliga, Fusível de Proteção. Referência: 

NHS Mini III MAX 700. Garantia 

mínima: 01 ano. Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

13 40 unid 

CÂMERA HDCVI COM 

INFRAVERMELHO: Sensor: 1/2.7" 2 

megapixels CMOS; Pixels efetivos: 1920 

(H) x 1080 (V); Linhas horizontais: 

1920H; Resolução real: Full HD (1080p); 

Lente: 3,6 mm; Formato do vídeo: NTSC 

/ PAL; Saída de vídeo: Sinal HDCVI/75 

Ω (BNC); Relação sinal ruído: >65 dB; 

Sensibilidade: 0.05 lux / F1.2 (AGC ON), 

0 lux IR on; Velocidade do obturador: 

1/30 a 1/100.000 s; Sincronismo: Interno; 

Íris: Eletrônica; Balanço de branco: 

Automático / Ajustável; Ângulo de visão 

H x V: 95° x 46°; Alcance IR: 30 m; IR 

inteligente: Sim; Quantidade de LEDs: 

18; Comprimento de onda LED IR: 

850nm; Dia e Noite: Automático 

(ajustável), Colorido, P & B; Consumo 

máximo: 4,1 W (345 mA); Tensão: 12 

Vcc; Grau de proteção: IP66; Local de 

instalação: Interno e externo; Conexões: 

Saída de vídeo: BNC fêmea; 

Alimentação: Conector P4 fêmea; 

Dimensões (L x A x P): 62 x 62 x 152 

mm; Peso: 380 g; Tipo do case / Material: 

Bullet / Metal; Proteção contra surtos de 

tensão Referência: Intelbras VHD 3230 

B Full HD. Garantia mínima: 01 ano.  

Marca e Modelo. Equipamento Novo 

  

14 8 unid CÂMERA HDCVI COM   
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

INFRAVERMELHO: Sensor: 1/2.7" 2 

megapixels CMOS; Pixels efetivos: 1920 

(H) x 1080 (V); Linhas horizontais: 

1920H; Resolução real: Full HD (1080p); 

Lente: Varifocal 2,7 a 12 mm; Formato do 

vídeo: NTSC; Saída de vídeo: Sinal 

HDCVI/75 Ω (BNC); Relação sinal ruído: 

≥65 dB; Sensibilidade: 0.02 lux / F1.8 

30IRE (0 Lux IR On); Velocidade do 

obturador: 1/30 a 1/100.000 s; 

Sincronismo: Interno; Íris: Eletrônica; 

Balanço de branco: Automático / 

Ajustável; Ângulo de visão horizontal: 

99° (lente de 2,7mm) 32° (lente de 

12mm); Ângulo de visão vertical; 53° 

(lente de 2,7mm) 18° (lente de 12mm); 

Alcance IR: 40 m; IR inteligente: Sim; 

Comprimento de onda LED IR: 850nm; 

Dia e Noite: Automático (ajustável), 

Colorido, P & B; Consumo máximo: 7,6 

W (630 mA); Tensão: 12 Vcc; Grau de 

proteção: IP66; Local de instalação: 

Interno e externo; Conexões: Saída de 

vídeo: BNC fêmea; Alimentação: 

Conector P4 fêmea; Dimensões (L x A x 

P)(A x 0): 90 x 218 x 90 mm; Peso: 536 

g; Tipo do case / Material: Bullet / Metal; 

Proteção contra surtos de tensão 

Referência: Intelbras VHD 3240 Z G5. 
Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo. 

15 4 unid 

CÂMERA IP Wi-Fi COM 

INFRAVERMELHO: Sensor: 1/3" 4 

megapixels CMOS; Resolução real: 4 

MP; Lente fixa: 3,6mm; Formato do 

vídeo: NTSC; Relação sinal ruído: >50 

dB; Sensibilidade: 0,03 lux: preto & 

branco (IR desligado), 0,3 lux: Colorido, 

0 lux: preto e branco (IR ligado); 

Velocidade do obturador: 1/100.000; Íris: 

Eletrônica; Balanço do branco: 

Automático, luz natural, iluminação 
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pública, ambiente externo e manual; 

Ângulo de visão: H: 83° / V: 44°; Alcance 

IR: 30 m; IR inteligente: Sim; Zoom 

digital: 16x; Dia e Noite: Agendamento; 

Consumo máximo: 6.5 W; Alimentação: 

12 Vcc – 1A (máximo); Grau de proteção: 

IP67; Local de instalação: Interno e 

externo; Conexões: 1 RJ-45 (10/100Base-

T) / Wi-Fi; Padrão Wi-Fi: IEEE 

802.11b/g/n; Antena: 18dBm; Frequência 

da banca: 20 Mhz; Protocolo de 

segurança: WPA, WPA-PSK, WPA2, 

WPA2-PSK, WEP 64 bits & 128 bits; 

Dimensões (L x A x P)(A x 0): 61 x 70 x 

152 mm; Peso: 658 g; Tipo do case / 

Material: Bullet / Metal; Compatíveis 

com navegadores: IE, Chrome, Firefox; 

Máximo acesso de usuários: 20; 

Possibilidade de gravação local com 

micro cartão SD de até 128GB 

Referência: Intelbras VIP 3430 B W . 
Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

16 6 unid 

GRAVADOR DVR DE 8 CANAIS: 

Entradas: 8 canais BNC + 4 canais IP ou 

12 canais IP no modo NVR; Compatíveis 

com 5 tecnologias: HDCVI (4MP / 1080P 

/ 720P) + AHD (4MP / 1080P / 720P) + 

HDTVI (4MP / 1080P / 720P) + 

Analógica (NTSC / PAL) + IP (6MP / 

5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P); 

Entrada de áudio: 1 canal tipo RCA (15K 

Ω); Saída de áudio: 1 canal tipo RCA 

(15K  Ω); Saíde da vídeo: 1 HDMI / 1 

VGA / 1 analógica BNC; Compressão de 

vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, 

H.264H, H.264, H264B / G.711a, G.711u, 

PCM, AAC; Intervalos de gravação: 1~60 

min (padrão:30 min), pré-gravação: 1~10 

seg, pós-alarme: 1~300 seg; Inteligência 

de vídeo: Detecção de face, Linha virtual, 

Cerca virtual, Objeto 
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abandonado/retirado; Modo de backup: 

Dispositivo USB (com formatação FAT 

32), download por rede, disco rígido; 

Conexão de rede: Fast Ethernet; 

Conexões simultâneas: 128 conexões; 

Aplicativo para smartphones: iOS 

(iPhone, iPad) / Android; 

Armazenamento: 1 porta padrão SATA até 

10TB; Interfaces auxiliares: 2 portas USB 

2.0 / 1 porta para controle PTZ e/ou 

conexão de acessório Multi-box; Fonte de 

alimentação: 12 Vdc / 2A ; Peso: 750g 

(sem HD); Compatível com redes Wi-Fi 

através de adaptador USB: IWA 3000 e 

IWA 3001 Referência: Intelbras MHDX 

3108. Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

17 4 unid 

GRAVADOR DVR DE 16 CANAIS: 

Entradas: 16 canais BNC + 8 canais IP ou 

24 canais IP no modo NVR; Compatíveis 

com 5 tecnologias: HDCVI (4MP / 1080P 

/ 720P) + AHD (4MP / 1080P / 720P) + 

HDTVI (4MP / 1080P / 720P) + 

Analógica (NTSC / PAL) + IP (6MP / 

5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P); 

Entrada de áudio: 1 canal tipo RCA (15K 

Ω); Saída de áudio: 1 canal tipo RCA 

(15K  Ω); Saíde da vídeo: 1 HDMI / 1 

VGA / 1 analógica BNC; Compressão de 

vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, 

H.264H, H.264, H264B / G.711a, G.711u, 

PCM, AAC; Intervalos de gravação: 1~60 

min (padrão:30 min), pré-gravação: 1~10 

seg, pós-alarme: 1~300 seg; Inteligência 

de vídeo: Detecção de face, Linha virtual, 

Cerca virtual, Objeto 

abandonado/retirado; Modo de backup: 

Dispositivo USB (com formatação FAT 

32), download por rede, disco rígido; 

Conexão de rede: Gigabit Ethernet; 

Conexões simultâneas: 128 conexões; 

Aplicativo para smartphones: iOS 
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(iPhone, iPad) / Android; 

Armazenamento: 1 porta padrão SATA até 

10TB; Interfaces auxiliares: 2 portas USB 

(1 traseira USB 3.0 e 1 frontal USB 2.0) / 

1 porta para controle PTZ e/ou conexão 

de acessório Multi-box; Fonte de 

alimentação: 12 Vdc / 2A ; Peso: 750g 

(sem HD); Compatível com redes Wi-Fi 

através de adaptador USB: IWA 3000 e 

IWA 3001 Referência: Intelbras MHDX 

3116. Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo. 

18 20 unid 

FONTE CHAVEADA: tipo: colmeia; 2 

saídas (Negativo + Positivo); Entrada 

através de Bornes; Transformação de 

110/220V para 12V; Corrente de Saída: 

20ª; Frequência: 50 a 60Hz; 

Eficiência: >80%; Temperatura de 

Operação: -10 a 60° C; Proteção contra 

sobrecarga, sobretensão e curto circuito. 

Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

  

19 20 unid 

CABO COAXIAL: cabo coaxial + 2 fios 

mono para alimentação de câmeras; 

composição: Cobre/Pead/Alc/PVC; 

Proteção contra quaisquer interferência 

eletromagnética: 80%; Capa externa com 

PVC 75°C classe CM, não propagante à 

chama; Cor: Branco; Embalagem 

contendo 100mts. Garantia mínima: 01 

ano.  Marca e Modelo. Equipamento 

Novo 

  

20 200 unid 

CONECTOR BNC COM MOLA: 

Conector do tipo BNC Mola; 

Compatibilidade: 26AWG ~ 18AWG; 

Impedância: 75Ω; Faixa de frequência: 0 

~ 2 GHz; Tensão Máxima: 300 Vdc; 

Dimensões (L x A x P)(A x 0): 59 x 

13.3MM; Cor: Prata; Local de Instalação: 

Interno; Fixação do cabo: Parafuso 

Interno Referência: Intelbras CONEX 
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1000 BNC MOLA. Garantia mínima: 01 

ano.  Marca e Modelo. Equipamento 

Novo. 

21 6 unid 

HD PARA VIGILÂNCIA 1TB: Modelo: 

SATA3; Capacidade: 1TB; Tipo: Desktop; 

Forma: 3.5 polegadas; RPM: 5.400; 

Cache: 64MB; Buffer para host: 6 Gb/s; 

Desempenho: até 32 câmeras em HD; 

Largura(bruto)(m): 0.1; Profundidade 

(bruto)(m): 0.15; Peso (kg): 0.45; 

Altura(m): 0.03; Conformidade com 

RoHS2: Sim; Temperatura (°C): em 

funcionamento (0 a 65), não em 

funcionamento: -40 a 70; Compatível com 

as principais marcas de CFTV; 

Referência: WD Purple SATA3 64mb 

1TB. Garantia mínima: 03 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo. 

  

22 8 unid 

HD PARA VIGILÂNCIA 4TB: Modelo: 

SATA3; Capacidade: 4TB; Tipo: Desktop; 

Forma: 3.5 polegadas; RPM: 5.400; 

Cache: 64MB; Buffer para host: 6 Gb/s; 

Desempenho: até 32 câmeras em HD; 

Largura(bruto)(m): 0.1; Profundidade 

(bruto)(m): 0.15; Peso (kg): 0.685; 

Altura(m): 0.03; Conformidade com 

RoHS2: Sim; Temperatura (°C): em 

funcionamento (0 a 65), não em 

funcionamento: -40 a 70; Compatível com 

as principais marcas de CFTV; 

Referência: WD Purple SATA3 64mb 

4TB. Garantia mínima: 03 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

  

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 

consta como anexo a esta Ata. 

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças. 

3.2. Dadas as características da contratação e da estrutura administrativa do 

Município de Mercedes, não constarão órgãos e entidades públicas participantes do 

registro de preços. 
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4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 

data de assinatura. 
 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados 

registrados na ata. 

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, não sendo o caso de aplicação disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, poderá a 

Administração: 

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.6.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 

5.6.4 será formalizado por despacho do Chefe do Poder Executivo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital (Anexo I - Termo de Referência). 

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam a eventuais integrantes 

do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, 

não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 

49, parágrafo único, da Lei Ordinária Municipal n.º 1612, de 16 de março de 

2020.  

6.2. É da competência da competência do Chefe do Poder Executivo a aplicação 

das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 

preço, salvo delegação de poderes para tanto. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos 

do art. 11, §1º do Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016. 

7.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, poderá haver a 

solicitação de fornecimento parcial, de um ou mais itens, nas quantidades que se 

revelarem necessárias. 

7.4. No caso de adjudicação por item, poderá haver a solicitação de fornecimento 

parcial, nas quantidades que se revelarem necessárias.  

7.5. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 

10, §4º do Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016. 

7.6. A execução da Ata de Registro de Preços será disciplinada pelas disposições 

legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei 

Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Ordinária 

Municipal n.º 1612, de 16 de março de 2020 e o Decreto Municipal nº 096, de 5 de 

setembro de 2016. 

7.7. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelo 

Decreto Municipal n° 096/2016, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
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7.8. As questões decorrentes da execução desta Ata, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal 

Cândido Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

Local e data 

Assinaturas 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 

registrado(s) 
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ANEXO III 

 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 

......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E A 

EMPRESA .............................................................   

 

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 

na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste 

ato representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, 

residente e domiciliada na Rua xxxxxxxxx, nº xxx, xxxxxx, doravante denominado 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., 

tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Ordinária 

Municipal n.º 1612, de 16 de março de 2020, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, e do Decreto Municipal nº 096, de 05 de setembro de 2016, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., por Sistema de Registro de 

Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material elétrico e eletrônico, 

equipamentos de segurança, energéticos, para foto, de processamento de dados e de 

telefonia, visando atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de 

Mercedes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 

anexo do Edital.  

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

1.3. Discriminação do objeto: 

Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

1 8 unid 

CELULAR (SMARTPHONE): 

Velocidade do Processador: 1.8GHz, 

1.6GHz; Tipo de Processador: Octa Core; 

Tamanho: 162.0mm (6.4" full rectangle) / 

157.9mm (6.2" rounded corners); 

Resolução: 720 x 1560 (HD+); Tecnologia: 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

Super AMOLED; Profundidade de Cor: 

16M; Resolução - Câmeras Traseiras 

(Múltiplas): 25.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP; 

Abertura - Número F das Câmeras 

Traseiras (Múltiplas): F1.7 , F2.2 , F2.2; 

Foco Automático: Câmera Traseira; Zoom 

Digital até 4x; Resolução - Câmera Frontal: 

16.0 MP; Número F - Câmera Frontal: 

F2.0; Flash - Câmera Traseira: Sim; 

Resolução - Gravação de Vídeos: FHD 

(1920 x 1080) @30fps; Câmera Lenta: 

120fps @HD; Memória RAM(GB): 4 GB; 

Memória Total Interna (GB): 64 GB; 

Memória Disponível (GB): 49.8 GB; 

Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD 

(Up to 512GB); Número de Chip: Dual-

SIM; Tipo de Chip (SIM Card): Nano-SIM 

(4FF); Tipo de Slot de Chip: Chip 1 + Chip 

2 + MicroSD; Conexões: 2G GSM, 3G 

WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G 

GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, 

PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), 

B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD 

LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 

(AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), 

B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 

(800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD 

LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500); 

USB - Tipo C; Versão de USB: USB 2.0; 

Localização: GPS, Glonass, Beidou, 

Galileo; Conector de Fone de Ouvido: 

Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2); Wi-

Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80; 

Wi-Fi Direct: Sim; Bluetooth v5.0 (LE até 

2 Mbps); Sistema Operacional: Android; 

Informações Gerais: Formato: Barra Touch; 

Sensores: Acelerômetro, Sensor de 

Impressão Digital, Giroscópio, Geo 

Magnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor 

de Luz, Sensor de Proximidade; 

Especificações Físicas: Peso (g): 169; 

Bateria: Uso de internet 4G (Horas): até 13; 
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Uso de Internet Wi-Fi (Horas): até 13; 

Reprodução de Vídeos (Horas): até 21; 

Capacidade da Bateria (mAh, Typical): 

4000; Formato de Reprodução de Vídeo: 

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, 

FLV, MKV, WEBM; Resolução de 

Reprodução de Vídeo: UHD 4K (3840 x 

2160) @30fps; Formato de Reprodução de 

Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, 

OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, 

MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, 

RTX, OTA. Referência: Samsung Galaxy 

A30s 64GB. Garantia mínima: 01 ano.  

Marca e Modelo. Equipamento Novo 

2 3 unid 

CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. 

Sensor: Tipo: Aprox. CMOS de 22,3 mm x 

14,9 mm; Pixels Efetivos: Aprox. 24,1 

megapixels; Total pixels: Aprox. 24,7 

megapixels; Relação de proporção: 3:2; 

Filtro "Low-Pass": Incorporado/Fixo; Tipo 

do Filtro de Cores: Cores primárias RGB; 

Processamento da imagem: DIGIC 4+; 

Encaixe da objetiva: EF/EF-S; Distância 

Focal: Equivalente a 1,6x da distância focal 

da objetiva; Estabilização de Imagem: 

Estabilizador ótico de imagem fornecido 

em objetivas compatíveis; Foco: Através do 

visor ótico: Sistema de detecção de 

diferença de fase com formação de imagem 

secundário TTL com sensor AF dedicado; 

Através de visualização direta na tela LCD: 

AF de detecção de contraste, 

Sistema/Pontos AF; Através do visor ótico: 

9 pontos AF (f/5.6 de tipo cruzado no 

centro), Intervalo de funcionamento AF; 

Através do visor ótico: Ponto AF central: 

EV 0 – 18 (a temperatura ambiente e ISO 

100), Outros pontos AF: EV 1 – 18 (a 

temperatura ambiente e ISO 100); Através 

de visualização direta na tela LCD: EV 1 – 

18 (a temperatura ambiente e ISO 100), 

Modos AF; Através do visor ótico: AI 
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Focus (alterna automaticamente entre One-

Shot AF e AI SERVO AF), One Shot AF, 

AI Servo, Manual; Através de visualização 

direta na tela LCD: One Shot AF (AF de 

detecção de contraste), Modo Rápido 

(através do sensor AF de detecção de fase), 

Manual, Seleção de Ponto AF; Através do 

visor ótico: Seleção automática de até 9 

pontos, Seleção manual; Através de 

Visualização direta na tela LCD: FlexiZone 

– Posicione livremente 1 ponto AF através 

de seleção manual; Modo Direto – Seleção 

automática com detecção de rosto, 

Visualização do ponto AF selecionado; 

Indicada pela visualização sobreposta no 

visor e no monitor LCD; AF de previsão: 

Sim; Bloqueio AF: Bloqueado quando 

carregar no botão do obturador até meio no 

modo One Shot AF. Personalização 

disponível através do botão de bloqueio 

AE; Luz Auxiliar AF: Disparo intermitente 

do flash incorporado ou luz emitida por um 

Speedlite opcional dedicado (alcance 

efetivo até 4,0 m); Focagem Manual: 

Selecionada na objetiva; Obturador de 

plano focal controlado eletronicamente, 

com primeira cortina eletrônica; 

Velocidade: 30-1/4000 seg. (incrementos de 

1/2 ou 1/3 pontos), Bulb (Intervalo total de 

velocidade do obturador. O intervalo 

disponível varia conforme o modo de 

disparo); Visor: Tipo: Penta-espelho; 

Cobertura (Vertical/Horizontal): Aprox. 

95%; Ampliação: Aprox. 0,80x2; Ponto de 

visão: Aprox. 21 mm (a partir do centro da 

ocular da objetiva); Correção de Dioptrias: 

-2,5 a +0,5 m-1 (dioptria); Tela de 

Focagem: Fixo; Espelho: Meio espelho de 

retorno rápido; Pré-visualização de 

profundidade de campo: Sim, atribuído ao 

botão SET (Definir); Obturador da ocular: 

Na correia; Monitor LCD: Tipo: LCD TFT 
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de 7,5 cm (3,0"), aprox. 920 000 pontos; 

Cobertura: Aprox. 100%; Ângulo de visão 

(horizontal/vertical): Aprox. 170°; Ajuste 

do Brilho: Ajustável a um de sete níveis; 

Opções de Visualização: Tela de Controle 

rápido, Definições da câmera; Flash GN 

incorporado (ISO 100, metros): 9,2; 

Cobertura do flash incorporado: até uma 

distância focal de 17 mm (equivalente a 35 

mm: 28 mm); Tempo de reciclagem do 

flash incorporado: Aprox. 2 segundos; 

Modos: Auto, Flash Manual 

Ligado/Desligado; Redução do Efeito de 

Olhos Vermelhos: Sim – com lâmpada de 

remoção do efeito de olhos vermelhos; 

Bloqueio de Exposição do Flash: Sim; 

Sincronização de Segunda Cortina: Sim; 

Base/Terminal para PC: Sim/Não; Controle 

do Flash Externo: Disponível através da 

tela de menu da câmera, exceto as 

definições de disparo do flash sem fios com 

acionador por rádio; Interface: 

Computador: Apenas USB de alta 

velocidade; Wi-Fi: Wi-Fi (IEEE802.11 

b/g/n), (apenas 2,4 GHz); Armazenamento: 

Cartão SD, Cartão SDHC ou cartão SDXC. 

Todos acessórios/lente básicos incluídos 

(Lente 18-55mm, Carregador, Bateria, 

Suporte e Câmera). Referência: Canon 

EOS T7. Garantia mínima: 01 ano.  Marca 

e Modelo. Equipamento Novo. 

3 3 unid 

RELOGIO DE PONTO: Registrador 

eletrônico de ponto homologado pela 

Portaria 1510/2009 do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) e certificado 

pela Portaria 595/13 do INMETRO, que 

determina novos padrões de segurança e 

qualidade para os REPs; Ideal para 

empresas de todos os portes e segmentos 

que necessitam de um equipamento para 

registro de ponto que seja completo, seguro 

e eficiente; Diversos modelos 
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homologados, com diferentes combinações 

de leitores e formas de identificação do 

usuário como biometria, código de barras, 

cartões de proximidade RFID e Smart Card 

Contactless ou digitação de senha; Módulo 

biométrico com grande capacidade de 

armazenamento de digitais; Possui 

interface com teclado e tela colorida 

sensível ao toque, sendo possível cadastrar 

os dados dos colaborador e biometrias 

direto no equipamento e sem a necessidade 

de conexão com o software gerenciador; 

Imprime comprovante (ticket) para cada 

registro de ponto efetuado com corte 

automático do papel e sistema de impressão 

EasyLoad, que torna mais rápida e fácil a 

troca da bobina; Tipos de comunicação, 

incluindo TCP/IP e USB (pen drive) 

nativos; Sistema de importação e 

exportação de dados via pendrive; Seguro 

contra fraudes, possui comunicação 

protegida por criptografia e sensores 

internos que bloqueiam o uso em caso de 

tentativa de violação, além de ter seus 

dados fiscais assinados digitalmente; 

Possui gerenciador web browser 

embarcado para cadastro e configurações, 

com acesso através de qualquer navegador 

de internet; Integrado com os principais 

Softwares de Ponto do mercado. 

Referência: Henry HEXA Advanced. 

Garantia mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

4 10 unid 

ROTEADOR WI-FI: Access point 

escalável que utiliza a tecnologia AC, 

Tecnologia 802.11n. Opera em 2,4GHz 

com velocidade de até 450Mbps, 5GHz 

com velocidade de até 1300Mbps e possui 

duas portas ethernet Gigabit 

10/100/1000Mbps - principal e secundária 

e porta USB. Uso indoor ou outdoor, 

estrutura externa à prova d´água. Alcance: 
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Até 120 metros; Dimensões máximas: 210 

x 210 x 40 mm; Peso: 350g (450g com 

acessórios); Interface de Rede: 

10/100/1000 Ethernet; Três antenas Dual-

Band, 3dBi cada; Protocolos: 802.11 

a/b/g/n/ac; Método de Alimentação: PoE 

84V, suporta 802.3af/803.2a e faixa de 

tensão de 44 a 57 VDC; Alimentação: 

Fonte PoE Gigabit 48V, 0.5A; Consumo 

(máx.): 9W; Potência máxima TX: 22dBm 

em 2.4GHz ou 5GHz; Acessórios de 

fixação: Kit parede ou teto. Referência: 

Ubiquiti UniFi AP AC PRO Garantia 

mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

5 13 unid 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

JATO DE TINTA: Impressora 

multifuncional a jato de tinta. Funções: 

Impressão cópia digitalização e fax; 

Conectividade: Portas: 1 Host USB; 1 USB 

2.0; 1 Ethernet; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 

portas de modem RJ-11; Capacidade de 

impressão móvel; Protocolos de rede 

suportados TCP/IP; Capacidade de entrada 

de envelope: Até 30; Capacidade de saída: 

Até 75 folhas; Bandeja de entrada de 250 

folhas; Bandeja de saída para 75 folhas; 

Monitor: LCD de 2,65"; Número de 

cartuchos de impressão: 4 (1 de cada, preto, 

ciano, magenta, amarelo); Tipos de tinta: À 

base de pigmentos (preto e colorido); 

Cabeças de impressão: 4 (1 de cada, preto, 

ciano, magenta, amarelo); Velocidade de 

impressão em preto (normal, A4): Até 22 

ppm; Velocidade de impressão em preto 

(rascunho, A4): Até 34 ppm; Velocidade de 

impressão em cores (normal, A4): Até 18 

ppm; Velocidade de impressão em cores 

(rascunho, A4): Até 34 ppm; Alimentação: 

Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 

10%), 50 a 60 Hz; Fonte de alimentação 

universal interna (integrada); Saída da 
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primeira página impressa em preto (A4, 

preparada): Até 9 segundos; Saída da 

primeira página impressa em cores (A4, 

preparada): Velocidade máxima 10 seg; 

Compatibilidade com várias tarefas: Sim; 

Ciclo de trabalho (mensal, carta e A4): Até 

30.000 páginas; Funções: Impressão, cópia, 

digitalização, fax; Bandejas para o papel: 2; 

Impressão frente e verso: Automático; 

Principais características: ADF 35 folhas; 

Impressão sem margens: Sim, (até A3/11 x 

17 polegadas); Tamanho da digitalização 

(ADF): Frente e verso (Dúplex): 210 x 297 

mm; Um lado: 216 x 356 mm; Formato do 

arquivo de digitalização: Tipos de arquivos 

de digitalização admitidos pelo Software: 

Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), 

PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF 

pesquisável (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif); 

Digitalização em cores: Sim; Capacidade 

do alimentador automático de documentos: 

35 folhas; Tamanho da digitalização: 

máximo 297 x 432 mm; Níveis de escala de 

cinza: 256; Modos de entrada de 

digitalizar: Digitalização, cópia, 

transmissão de fax no painel frontal ou a 

partir do software; Profundidade de bits: 24 

bits; Memória, padrão: 512 MB; Memória 

do fax: Até 100 páginas; Opções de fax 

(ADF): Frente e verso; Velocidade de cópia 

em preto (rascunho, A4): Até 33 rpm; 

Velocidade de cópia em cores (rascunho, 

A4): Até 31 rpm; Velocidade de 

digitalização (normal, A4) Simples: Até 8/6 

rpm (preto e branco/cores 200 ppi); Frente 

e verso: Até 14/11 rpm(preto e branco/cores 

200 ppi); Voltagem: Bivolt;  INCLUI: 

Cartuchos de tinta preto e coloridos, CD de 

instalação, Cabo de Alimentação, Cabo de 

Telefone, Cabo USB. Referência: HP 

OfficeJet Pro 7740. Garantia mínima: 01 

ano. Marca e Modelo. Equipamento Novo 
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6 5 unid 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

LASER: FUNÇÕES: Impressão, cópia, 

fax, digitalização; ADMITE 

MULTITAREFAS: Sim; SAÍDA DA 

PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, 

PRONTA): Em até 5,6 segundos; Em até 

13,2 segundos (100 V); SAÍDA DA 

PRIMEIRA PÁGINA EM PRETO (A4, 

MODO DE SUSPENSÃO): Até 8 

segundos; PRIMEIRA CÓPIA: Em até 7,2 

segundos; PRIMEIRA CÓPIA (DORMIR); 

Em até 9,7 segundos; CICLO DE 

TRABALHO (MENSAL, A4): Até 80.000 

páginas; TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO: Laser; MONITOR: Tela de 

toque colorida intuitiva (CGD) de 3" (7,6 

cm); VELOCIDADE DO 

PROCESSADOR: 1200 MHz; RECURSO 

DE IMPRESSÃO MÓVEL; 

CAPACIDADE SEM FIOS: Sim, Ethernet, 

Wi-Fi; CONECTIVIDADE: 1 USB 2.0 de 

alta velocidade; 1 USB host na parte 

traseira; rede Gigabit Ethernet 

10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.3 

az (EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ; 

MEMÓRIA: 256 MB; MANUSEIO DE 

ENTRADA DE PAPEL: Bandeja 1, 100 

folhas; bandeja 2 de entrada, 250 folhas; 

CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDA 

(FOLHAS): Até 150 folhas; IMPRESSÃO 

FRENTE E VERSO: Automática; 

TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS: 

Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício 

(216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 

16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 

mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal 

japonês duplo invertido; Envelope nº 10; 

Envelope Monarch; Envelope B5; 

Envelope C5; Envelope DL; Tamanho 

personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio 

carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; 

B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 
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x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K 

(197 x 273 mm); Tamanho personalizado; 

A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS); TIPO DE 

SCANNER: Base plana, alimentador 

automático de documentos; RESOLUÇÃO 

DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: Até 

1200 x 1200 dpi; TAMANHO DA 

DIGITALIZAÇÃO (ADF), MÁXIMO: 216 

x 355,6 mm; VELOCIDADE DE 

DIGITALIZAÇÃO (NORMAL, A4): Até 

26 ppm/47 ipm (preto e branco), até 21 

ppm/30 ipm (colorido); DIGITALIZAÇÃO 

ADF DUPLEX: Sim; CAPACIDADE DO 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 

DOCUMENTOS: 50 folhas; 

VELOCIDADE DE CÓPIA (NORMAL): 

Preto: Até 38 rpm; CONFIGURAÇÕES 

DE REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE 

CÓPIA: 25 até 400%; CÓPIAS NO 

MÁXIMO: Até 99 cópias; MEMÓRIA DO 

FAX: 4 MB (250 páginas slerexe em 

resolução padrão); RESOLUÇÃO DE 

FAX: Até 300 x 300 dpi (meios-tons 

ativados); ALIMENTAÇÃO: Tensão de 

entrada de 110 volts. INCLUI: cartucho 

toner preto, CD de instalação, Cabo de 

Alimentação, Cabo USB. Referência: HP 

LaserJet PRO M428DW. Garantia mínima: 

01 ano. Marca e Modelo. Equipamento 

Novo 

7 20 unid 

MONITOR 21,5”: Tipo de painel: LED 

IPS FHD; Tamanho do painel: 21,5 

polegadas; Resolução Máxima: 1920 x 

1080; Tempo de resposta: 5 ms (GTG); 

Brilho: 250 cd/m²; Contraste: 5.000.000:1; 

Densidades de píxeis: 0,248 x 0,248 mm; 

Suporte de cores: 16,7 milhões; Frequência 

Horizontal: 30 ~ 83 KHz (H) / 30 ~ 83 KHz 

(V); Frequência Vertical: 56 ~ 75 Hz (H) / 

56 ~ 61 Hz (V); Conectores de Entrada: D-

Sub(RGB), DVI e HDMI; Fonte de 

Alimentação: Interna ou Externa; Pivot e 
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Ajuste de Altura: 110mm; Furação para 

suporte na parede; Cabos: Energia, D-SUB 

e DVI. Cor: Preto; Referência: LG 

22MP55PJ. Garantia mínima: 01 ano. 

Marca e Modelo. Equipamento Novo. 

8 3 unid 

NOTEBOOK: Processador: Intel® Core™ 

i5-8265U (1.6 GHz até 3.9 GHz, cache de 

6MB, quad-core, 8ª geração); Sistema 

operacional: Windows 10 Pro Single 

Language, de 64 bits - em Português 

(Brasil); Placa de vídeo dedicada AMD 

Radeon™ 520 com 2GB de GDDR5; 

Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 

2400MHz; Expansível até 16GB (2 slots 

soDIMM, 1 slot livre); Armazenamento: 

SSD de 256GB PCIE M.2; Tela: Tela Full 

HD de 15.6" (1920 x 1080), antirreflexo e 

retroiluminação por LED; Teclado 

numérico e leitor de impressão digital – em 

Português (padrão ABNT2); Wireless: 

Placa de rede 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 

x 1; Bateria principal: Bateria de 3 células e 

42 Wh (integrada); Portas e slots: Leitor de 

cartão SD; USB 2.0; Slot para trava com 

formato de cunha; Tomada de energia; 

HDMI; RJ-45; USB 3.1 Type-A de 1ª 

geração; USB 3.1 Type-A de 1ª geração; 

Fone de ouvido/microfone; Material: 

Policarbonato; Energia: Bivolt; Cor: Preto; 

Referência: Dell Vostro 15 3000. Garantia 

mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

  

9 14 unid 

COMPUTADOR: PROCESSADOR: 
Frequência: 2.90 GHz, Frequência turbo 

max: 4.10 GHz, Cache: 9 MB, 64Bits, 6 

núcleos de processamento, Velocidade do 

Barramento: 8 GT/s, TDP: 65W. 

Referência: Intel Core i5-9400F 9ª 

Geração. PLACA MÃE: compatível com 

o processador, Padrão: ATX ou MicroATX, 

Saída Gráfica: VGA(D-Sub) e HDMI. 

Memória: 2 DIMMs, DDR4 
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2666/2400/2133 MHz, Suporta até 32 GB 

de memória. Áudio com 8 canais. Rede: 1 

porta RJ-45 Gigabit. Slots: 1 PCI Express 

3.0/2.0 x16; 2 PCI Express 3.0/2.0. 

Interface de Armazenamento: 4 porta SATA 

6 Gb/s. Portas USB: 4 USB 3.1; 2 USB 2.0. 

2 conector PS/2. Referência: ASUS 

H310M-E/BR. MEMÓRIA: 1 pente de 

memória, Capacidade: 8GB, Tecnologia: 

DDR4, Velocidade de Frequência: 2666 

MHz. Dissipador de calor. PLACA DE 

VIDEO: 2GB de memória DDR3, 128-Bit, 

Resolução Máxima de saída: 2560x1600, 

Clock Central: 700 MHz, Conectores: 1 – 

DVI, 1 – HDMI, 1 – VGA. Referência: 

Gigabyte Geforce GT 730. DRIVER 

ÓPTICO: Interface SATA, Velocidade de 

Leitura Máxima: DVD 16x, CD 48x, 

Velocidade de Gravação Máxima: DVD-R 

24x, DVD+R 24x, DVD-RW 6x, 

DVD+RW 8x, DVD-R DL 12x, DVD+R9 

12x, DVD-RAM 12x, CD-R 48x, CD-RW 

32x, Cor Preto. DISCO RÍGIDO SSD: 

Capacidade 240 GB. Interface SATA 3 de 6 

Gb/s. Velocidade de Transferência de 

dados: Leitura 500MB/s e Gravação 450 

MB/s. Expectativa de vida útil: 1 milhão de 

horas MTBF. Formato: 2,5. Referência: 

Kingston A400. DISCO RÍGIDO HD: 
Capacidade 1000 GB. Interface SATA 3 de 

6 Gb/s. Cache: 64MB. Velocidade do Eixo: 

7200 RPM. Ciclos de Carga/Descarga: 

300.000. Velocidade de Transferência de 

dados: 156 MB/s. Formato: 3,5. 

Referência: Seagate ST1000DM010. 

FONTE DE ENERGIA: 500W Real que 

suporte o equipamento, Semi modular, 

41,6ª, Cooler 120mm. Referência: EVGA 

100-B1-0500-KR. GABINETE: Duto de ar 

lateral, cor predominante preta, Baias: 2 x 

5.25” Externa / 2 x 3.5” Interna HDD / 3 x 

2.5" Interna SSD, Placa mãe: 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

ATX/microATX, USB Frontal; Mouse USB 

óptico, resolução de movimento 1000 ppp, 

Cabo de 1.8 m, preto, caixas de som; 

Teclado USB, teclas de acesso rápido 

multimídia e ABNT2. SISTEMA 

OPERACIONAL: Windows 10 PRO. 

Garantia mínima: 01 ano, Marca e Modelo 

de cada componente. Equipamento Novo. 

10 1 unid 

SCANNER: Tipo de scanner: Scanner de 

documentos coloridos com alimentador de 

folhas, duplex; Dispositivo fotoelétrico: 

CIS - Contact Image Sensor; Resolução 

óptica: 600 dpi; Resolução interpolada: 

1200 dpi interpolados; Fonte de luz: LED 

RGB de 3 cores; Profundidade de bit de 

cor - colorido, tons de cinza, profundidade 

de bit monocromático: RGB x 30 bits 

entrada / 24 bits saída; Tamanhos de 

documento: Máximo: 21,6 x 609,6 cm / 

Mín: 5 x 5 cm;  Gramatura do papel: 27 a 

413 g/m²; Peso: 3,7 kg; Botões: Omitir 

detecção de frente e verso, modo lento de 

digitalização, digitalizar, cancelar; 

Conectividade padrão: USB 3.0 de alta 

velocidade; Ciclo de trabalho diário: 4 mil 

páginas; ADF Automático; Velocidade de 

digitalização: 35 ppm / 70 ipm, 

capturando frente e verso de uma só vez; 

Criação de documentos editáveis. 

Referência: Epson ES-400. Garantia 

mínima: 01 ano.  Marca e Modelo. 

Equipamento Novo 

  

11 8 unid 

PROJETOR: Sistema de projeção: 

Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips. 

Método de projeção: Frontal / Traseiro / 

Instalado no teto. LCD Screen: 0,55-

polegadas (D10). Método de driving: 

Matriz ativa TFT de poli-silício. Número 

de pixel: 786.432 pixels (1.024 x 768) x 

3. Brilho de cor - Saída de luz de cor: 

3.600 Lumens. Brilho de branco - Saída 

de luz branca: 3.600 Lumens. Razão de 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

aspecto: 4:3. Resolução nativa: XGA. 

Tipo de lâmpada: 210W UHE. Duração 

da lâmpada: 6.000 horas (Normal); 

10.000 horas (Modo Eco). Correção de 

Keystone: Vertical: -30° +30° / 

Horizontal: -30° +30°. Razão de 

contraste: Até 15.000:1. Reprodução de 

cor: Até 1 bilhão de cores. Lente de 

projeção: Tipo: Zoom óptico (manual) / 

Foco (manual). Número do comprimento 

de foco: 1,49-1,72. Tamanho da tela: 30" 

a 300" (0,89m - 10,95m). Comprimento 

do foco: 16,9 mm-20,28 mm. Zoom: 1-

1,2. Tampa da lente: Slide lens shutter. 

Trava Kensington barra de segurança. 

Conectividade padrão: Entrada do 

computador: 1 D-sub 15. HDMI: 1. USB 

Tipo A: x 1 (Memória USB imagens / 

Modulo wireless, atualização Firmware). 

USB Tipo B: x 1 (USB Display, mouse, 

Firmware update). Entrada de vídeo RCA: 

1. Entrada de áudio RCA: 2 RCA (Branco 

x1, Vermelho x1). Módulo Wireless: 

Incluso. Alto-falante: 1 - 2W. Ruído do 

ventilador: 28 dB / 37 dB. Voltagem 

nominal: 100 - 240 V AC. Consumo de 

energia: 100-120V: 296W (Norm) - 211W 

(Eco) / 220-240V: 282W (Norm) - 203W 

(Eco). Referência: Epson PowerLite 

X41+. Garantia: 3 Anos do Projetor e 90 

dias Lâmpada; Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

12 20 unid 

NOBREAK 700VA: Entrada: Tensão de 

entrada nominal: 120V/220V, Frequência 

de entrada: 47Hz - 63Hz, Faixa de 

Tensão: 95V – 140V (120V) e 180V – 

245V (220V), Sincronismo com a Rede: 

Sistema PLL, Potência de saída nominal 

contínua: 700VA/300W, Potência de pico 

nominal: 350W, Tensão de saída nominal: 

120V / 220V, Frequência de saída em 

inversor: 60Hz, Bateria: Quantidade: 
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

1x9Ah, Tipo da bateria: Selada 

VRLA/chumbo-ácida/livre de 

manutenção, Tempo de recarga da bateria: 

10h após 90% descarregada, Proteções: 

Curto-circuito na saída: Sim, Sobrecarga 

na saída: Sim, Descarga total da bateria: 

Sim, Sensor de carga mínima: Sim, 6 

Tomadas de saída padrão NBR 14136, 

Leds de Indicação Frontal: Proteção, 

Atenção e Normal, Botão de Liga / 

Desliga, Fusível de Proteção. Referência: 

NHS Mini III MAX 700. Garantia 

mínima: 01 ano. Marca e Modelo. 

Equipamento Novo. 

13 40 unid 

CÂMERA HDCVI COM 

INFRAVERMELHO: Sensor: 1/2.7" 2 

megapixels CMOS; Pixels efetivos: 1920 

(H) x 1080 (V); Linhas horizontais: 

1920H; Resolução real: Full HD (1080p); 

Lente: 3,6 mm; Formato do vídeo: NTSC 

/ PAL; Saída de vídeo: Sinal HDCVI/75 

Ω (BNC); Relação sinal ruído: >65 dB; 

Sensibilidade: 0.05 lux / F1.2 (AGC ON), 

0 lux IR on; Velocidade do obturador: 

1/30 a 1/100.000 s; Sincronismo: Interno; 

Íris: Eletrônica; Balanço de branco: 

Automático / Ajustável; Ângulo de visão 

H x V: 95° x 46°; Alcance IR: 30 m; IR 

inteligente: Sim; Quantidade de LEDs: 

18; Comprimento de onda LED IR: 

850nm; Dia e Noite: Automático 

(ajustável), Colorido, P & B; Consumo 

máximo: 4,1 W (345 mA); Tensão: 12 

Vcc; Grau de proteção: IP66; Local de 

instalação: Interno e externo; Conexões: 

Saída de vídeo: BNC fêmea; 

Alimentação: Conector P4 fêmea; 

Dimensões (L x A x P): 62 x 62 x 152 

mm; Peso: 380 g; Tipo do case / Material: 

Bullet / Metal; Proteção contra surtos de 

tensão Referência: Intelbras VHD 3230 

B Full HD. Garantia mínima: 01 ano.  
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Item Qtd Unid Descrição do Objeto R$ Unit R$ Total 

Marca e Modelo. Equipamento Novo 

14 8 unid 

CÂMERA HDCVI COM 

INFRAVERMELHO: Sensor: 1/2.7" 2 

megapixels CMOS; Pixels efetivos: 1920 

(H) x 1080 (V); Linhas horizontais: 

1920H; Resolução real: Full HD (1080p); 

Lente: Varifocal 2,7 a 12 mm; Formato do 

vídeo: NTSC; Saída de vídeo: Sinal 

HDCVI/75 Ω (BNC); Relação sinal ruído: 

≥65 dB; Sensibilidade: 0.02 lux / F1.8 

30IRE (0 Lux IR On); Velocidade do 

obturador: 1/30 a 1/100.000 s; 

Sincronismo: Interno; Íris: Eletrônica; 

Balanço de branco: Automático / 

Ajustável; Ângulo de visão horizontal: 

99° (lente de 2,7mm) 32° (lente de 

12mm); Ângulo de visão vertical; 53° 

(lente de 2,7mm) 18° (lente de 12mm); 

Alcance IR: 40 m; IR inteligente: Sim; 

Comprimento de onda LED IR: 850nm; 

Dia e Noite: Automático (ajustável), 

Colorido, P & B; Consumo máximo: 7,6 

W (630 mA); Tensão: 12 Vcc; Grau de 

proteção: IP66; Local de instalação: 

Interno e externo; Conexões: Saída de 

vídeo: BNC fêmea; Alimentação: 

Conector P4 fêmea; Dimensões (L x A x 

P)(A x 0): 90 x 218 x 90 mm; Peso: 536 

g; Tipo do case / Material: Bullet / Metal; 

Proteção contra surtos de tensão 

Referência: Intelbras VHD 3240 Z G5. 
Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo. 

  

15 4 unid 

CÂMERA IP Wi-Fi COM 

INFRAVERMELHO: Sensor: 1/3" 4 

megapixels CMOS; Resolução real: 4 

MP; Lente fixa: 3,6mm; Formato do 

vídeo: NTSC; Relação sinal ruído: >50 

dB; Sensibilidade: 0,03 lux: preto & 

branco (IR desligado), 0,3 lux: Colorido, 

0 lux: preto e branco (IR ligado); 

Velocidade do obturador: 1/100.000; Íris: 
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Eletrônica; Balanço do branco: 

Automático, luz natural, iluminação 

pública, ambiente externo e manual; 

Ângulo de visão: H: 83° / V: 44°; Alcance 

IR: 30 m; IR inteligente: Sim; Zoom 

digital: 16x; Dia e Noite: Agendamento; 

Consumo máximo: 6.5 W; Alimentação: 

12 Vcc – 1A (máximo); Grau de proteção: 

IP67; Local de instalação: Interno e 

externo; Conexões: 1 RJ-45 (10/100Base-

T) / Wi-Fi; Padrão Wi-Fi: IEEE 

802.11b/g/n; Antena: 18dBm; Frequência 

da banca: 20 Mhz; Protocolo de 

segurança: WPA, WPA-PSK, WPA2, 

WPA2-PSK, WEP 64 bits & 128 bits; 

Dimensões (L x A x P)(A x 0): 61 x 70 x 

152 mm; Peso: 658 g; Tipo do case / 

Material: Bullet / Metal; Compatíveis 

com navegadores: IE, Chrome, Firefox; 

Máximo acesso de usuários: 20; 

Possibilidade de gravação local com 

micro cartão SD de até 128GB 

Referência: Intelbras VIP 3430 B W . 
Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

16 6 unid 

GRAVADOR DVR DE 8 CANAIS: 

Entradas: 8 canais BNC + 4 canais IP ou 

12 canais IP no modo NVR; Compatíveis 

com 5 tecnologias: HDCVI (4MP / 1080P 

/ 720P) + AHD (4MP / 1080P / 720P) + 

HDTVI (4MP / 1080P / 720P) + 

Analógica (NTSC / PAL) + IP (6MP / 

5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P); 

Entrada de áudio: 1 canal tipo RCA (15K 

Ω); Saída de áudio: 1 canal tipo RCA 

(15K  Ω); Saíde da vídeo: 1 HDMI / 1 

VGA / 1 analógica BNC; Compressão de 

vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, 

H.264H, H.264, H264B / G.711a, G.711u, 

PCM, AAC; Intervalos de gravação: 1~60 

min (padrão:30 min), pré-gravação: 1~10 

seg, pós-alarme: 1~300 seg; Inteligência 
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de vídeo: Detecção de face, Linha virtual, 

Cerca virtual, Objeto 

abandonado/retirado; Modo de backup: 

Dispositivo USB (com formatação FAT 

32), download por rede, disco rígido; 

Conexão de rede: Fast Ethernet; 

Conexões simultâneas: 128 conexões; 

Aplicativo para smartphones: iOS 

(iPhone, iPad) / Android; 

Armazenamento: 1 porta padrão SATA até 

10TB; Interfaces auxiliares: 2 portas USB 

2.0 / 1 porta para controle PTZ e/ou 

conexão de acessório Multi-box; Fonte de 

alimentação: 12 Vdc / 2A ; Peso: 750g 

(sem HD); Compatível com redes Wi-Fi 

através de adaptador USB: IWA 3000 e 

IWA 3001 Referência: Intelbras MHDX 

3108. Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

17 4 unid 

GRAVADOR DVR DE 16 CANAIS: 

Entradas: 16 canais BNC + 8 canais IP ou 

24 canais IP no modo NVR; Compatíveis 

com 5 tecnologias: HDCVI (4MP / 1080P 

/ 720P) + AHD (4MP / 1080P / 720P) + 

HDTVI (4MP / 1080P / 720P) + 

Analógica (NTSC / PAL) + IP (6MP / 

5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P); 

Entrada de áudio: 1 canal tipo RCA (15K 

Ω); Saída de áudio: 1 canal tipo RCA 

(15K  Ω); Saíde da vídeo: 1 HDMI / 1 

VGA / 1 analógica BNC; Compressão de 

vídeo/áudio: H.265+, H.265, H.264+, 

H.264H, H.264, H264B / G.711a, G.711u, 

PCM, AAC; Intervalos de gravação: 1~60 

min (padrão:30 min), pré-gravação: 1~10 

seg, pós-alarme: 1~300 seg; Inteligência 

de vídeo: Detecção de face, Linha virtual, 

Cerca virtual, Objeto 

abandonado/retirado; Modo de backup: 

Dispositivo USB (com formatação FAT 

32), download por rede, disco rígido; 

Conexão de rede: Gigabit Ethernet; 
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Conexões simultâneas: 128 conexões; 

Aplicativo para smartphones: iOS 

(iPhone, iPad) / Android; 

Armazenamento: 1 porta padrão SATA até 

10TB; Interfaces auxiliares: 2 portas USB 

(1 traseira USB 3.0 e 1 frontal USB 2.0) / 

1 porta para controle PTZ e/ou conexão 

de acessório Multi-box; Fonte de 

alimentação: 12 Vdc / 2A ; Peso: 750g 

(sem HD); Compatível com redes Wi-Fi 

através de adaptador USB: IWA 3000 e 

IWA 3001 Referência: Intelbras MHDX 

3116. Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo. 

18 20 unid 

FONTE CHAVEADA: tipo: colmeia; 2 

saídas (Negativo + Positivo); Entrada 

através de Bornes; Transformação de 

110/220V para 12V; Corrente de Saída: 

20ª; Frequência: 50 a 60Hz; 

Eficiência: >80%; Temperatura de 

Operação: -10 a 60° C; Proteção contra 

sobrecarga, sobretensão e curto circuito. 

Garantia mínima: 01 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

  

19 20 unid 

CABO COAXIAL: cabo coaxial + 2 fios 

mono para alimentação de câmeras; 

composição: Cobre/Pead/Alc/PVC; 

Proteção contra quaisquer interferência 

eletromagnética: 80%; Capa externa com 

PVC 75°C classe CM, não propagante à 

chama; Cor: Branco; Embalagem 

contendo 100mts. Garantia mínima: 01 

ano.  Marca e Modelo. Equipamento 

Novo 

  

20 200 unid 

CONECTOR BNC COM MOLA: 

Conector do tipo BNC Mola; 

Compatibilidade: 26AWG ~ 18AWG; 

Impedância: 75Ω; Faixa de frequência: 0 

~ 2 GHz; Tensão Máxima: 300 Vdc; 

Dimensões (L x A x P)(A x 0): 59 x 

13.3MM; Cor: Prata; Local de Instalação: 
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Interno; Fixação do cabo: Parafuso 

Interno Referência: Intelbras CONEX 

1000 BNC MOLA. Garantia mínima: 01 

ano.  Marca e Modelo. Equipamento 

Novo. 

21 6 unid 

HD PARA VIGILÂNCIA 1TB: Modelo: 

SATA3; Capacidade: 1TB; Tipo: Desktop; 

Forma: 3.5 polegadas; RPM: 5.400; 

Cache: 64MB; Buffer para host: 6 Gb/s; 

Desempenho: até 32 câmeras em HD; 

Largura(bruto)(m): 0.1; Profundidade 

(bruto)(m): 0.15; Peso (kg): 0.45; 

Altura(m): 0.03; Conformidade com 

RoHS2: Sim; Temperatura (°C): em 

funcionamento (0 a 65), não em 

funcionamento: -40 a 70; Compatível com 

as principais marcas de CFTV; 

Referência: WD Purple SATA3 64mb 

1TB. Garantia mínima: 03 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo. 

  

22 8 unid 

HD PARA VIGILÂNCIA 4TB: Modelo: 

SATA3; Capacidade: 4TB; Tipo: Desktop; 

Forma: 3.5 polegadas; RPM: 5.400; 

Cache: 64MB; Buffer para host: 6 Gb/s; 

Desempenho: até 32 câmeras em HD; 

Largura(bruto)(m): 0.1; Profundidade 

(bruto)(m): 0.15; Peso (kg): 0.685; 

Altura(m): 0.03; Conformidade com 

RoHS2: Sim; Temperatura (°C): em 

funcionamento (0 a 65), não em 

funcionamento: -40 a 70; Compatível com 

as principais marcas de CFTV; 

Referência: WD Purple SATA3 64mb 

4TB. Garantia mínima: 03 ano.  Marca e 

Modelo. Equipamento Novo 

  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de 

Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em 

____/____/______, prorrogável nos termos da Lei n.º 8.666/93. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Mercedes, para o exercício 

de 2020, na classificação abaixo: 

 

02.004.04.122.0003.2006 – Gestão da Secretaria de Planejamento, Administração e 

Finanças. 

Elemento de despesa: 33903026 

Fonte de recurso:  505, 000 

 

02.004.04.122.0003.1003 – Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário para 

Administração Pública. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  505, 000 

 

02.012.08.244.0013.1024 – Ampliação e Modernização da Política de Assistência Social. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  505, 9001, 20937, 936 

 

02.007.10.301.0006.1010 – Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  518, 20518, 20500, 20494, 505 

 

02.005.12.361.0004.1006 – Aquisição de Equipamentos e Mobiliário – Ensino 

Fundamental. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  104 

 

02.005.12.365.0004.1008 – Aquisição de Equipamentos e Mobiliário – Educação Infantil. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 

Fonte de recurso:  104, 505 

 

02.005.13.392.0005.1009 – Aquisição de Equipamentos/Instrumentos e Mobiliário para 

Área Cultural. 

Elemento de despesa: 44905206, 44905224, 44905230, 44905233, 44905235 
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Fonte de recurso:  000 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo 

de Referência. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 

 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 

designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo 

do Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

10.1. As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 

I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no 

art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital;  

 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
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12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

12.4.3. Indenizações e multas. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 

parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

14.3. Os acréscimos não poderão extrapolar a quantidade registrada na Ata de Registro de 

Preços. 

 

14.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais e 

municipais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 

normas e princípios gerais dos contratos. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, no prazo previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR para dirimir os 

litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

_________________________ 

Responsável legal do CONTRATANTE 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 


