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PROCESSO Nº 11/2020 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 

O MUNICÍPIO DE LAGES – PML / 5° BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, por 
intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 09:00 horas 
do dia 19 de fevereiro de 2020, licitação na modalidade PREGÃO para Registro de Preços, Pelo 
Menor Preço Por Item, regida pela Lei nº 10.520/02, pela Lei Complementar nº 123/06 e 
Alterações Posteriores, pelo Decreto Municipal 8.928/2007 e por este Edital, com aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares destinado à Contratação de Empresa 
especializada no Fornecimento de Material e Equipamentos de Processamento de Dados(Informática 
e CFTV) para Utilização no Corpo de Bombeiros Militar de Lages. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Registro de Preços para Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de Material e 
Equipamentos de Processamento de Dados(Informática e CFTV) para Utilização no Corpo de 
Bombeiros Militar de Lages, em conformidade com o Anexo II – Termo de Referência, que passa a 
fazer parte integrante deste Edital; 
1.2 Os quantitativos do objeto licitado estão classificados com observância dos Termos dispostos no 
Inciso I, do Artigo nº 48 da Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, destinados 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 18:00 horas, no Setor de Licitações e Contratos, à Rua 
Benjamin Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 20,00, mediante a entrega de comprovante de 
depósito em conta, efetuado na Caixa Econômica Federal, Operação 006, Agência 0420, Conta nº 4-
6, em nome da Prefeitura ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital 
deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de Administração 
aos cuidados do Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de 
agilização, ser transmitidos via e-mail licita3@lages.sc.gov.br, em até no máximo 03 (três) dias antes 
da abertura do certame, com a remessa do original via registro postal; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3019-7405. 
 
4. DO(S) PRAZO(S): 
4.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
4.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da respectiva Ata de Registro 
de Preços; 
4.3 De Entrega/Local: em até 15 (quinze), a contar da(s) solicitação(ões), na sede do 5º Batalhão de 
Bombeiros Militar, sito à rua Mato Grosso,171, Bairro São Cristovão, Lages-SC – Fone (49) 3289-
8334, no horário compreendido entre 13:00h e 18:00h; 
4.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em consequência a 
aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito; 
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4.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
5. DO(S) PAGAMENTO(S): 
5.1 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias, à vista da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
5.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, 
Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo; 
5.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 
atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
6. DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 
6.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa 
realize a entrega do serviço(s), e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não 
incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado; 
6.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão 
recebidos. Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço 
registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 
6.7 Na hipótese de correção de valores, o critério de atualização financeira será em conformidade 
com art. 40, XI da Lei 8.666/93. 
 
7. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data 
definida para abertura do certame. 
 
8. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
8.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos próprios, provisionados na conta 2.328 – 
Convênio Corpo de Bombeiros Militar, Código de Despesa nº 146, Elemento de Despesa nº 
44.90.52.35; 
8.2 Valor Estimado, Máximo: R$ 132.865,24 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco 
reais e vinte e quatro centavos). 
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9. DA PARTICIPAÇÃO: 
9.1 Poderão participar da presente licitação Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, consoante 
Lei Complementar 123/2006 e Alterações Posteriores, legalmente constituídas no ramo de atividade 
do objeto, que satisfaçam as condições do presente Edital; 
9.2 Não poderão participar Empresas que estejam sob processo de falência, ou concordata ou em 
regime de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenham sido suspensas, 
impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública, Direta ou Indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos 
Municípios, desde que o ato tenha sido publicado em imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou 
Responsável; 
9.3 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste 
Edital e em seu(s) anexo(s); 
9.4 Não poderão participar, direta ou indiretamente nesta licitação, servidor ou dirigente da Prefeitura 
do Município de Lages, seja da administração direta ou indireta, bem como os demais impedimentos 
constantes do art. 9º, da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
10. DO CREDENCIAMENTO: 
10.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
10.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando cópias do Ato 
Constitutivo/Estatuto/Contrato Social e da cédula de identidade ou, se não autenticada acompanhada 
da via original ou, de outro documento reconhecido legalmente, que o identifique; 
10.3 O Licitante, se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado 
através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado 
de cópias da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo 
poderes para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 
10.4 A pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante, desde que não concorram 
entre si no mesmo item/lote; 
10.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura não 
enseja a INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 
10.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da 
fase de competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da 
Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso; 
10.7 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a 
documentação pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue em 
mão. 
 
11. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um 
deles com identificação clara do proponente referente à licitação, como segue: 

 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 

 ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
12.  DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
12.1 Os envelopes: n° 01 – Proposta e n° 02 – Documentação de Habilitação poderão ser entregues 
no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC, 
até às 09:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2020; 
12.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados 
por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se 
responsabilizará por extravio ou atraso; 
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12.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de 
Apoio, até a hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância 
após o horário estabelecido para o início do certame. 
 
13. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 
 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 07/2020. 
Abertura às 09:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2020 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Proposta 

 
14. DA PROPOSTA: 
14.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, 
constando o nome, endereço completo e carimbado com a Razão Social; 
14.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
14.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a 
qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
14.3.1 Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do licitante devidamente 
identificado; 
14.3.2 Na hipótese prevista no subitem anterior, estando presente o representante legal na sala onde 
estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade 
através de procuração com poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura 
poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato; 
14.4 Estar com todas as vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da 
autora; 
14.5 Ter validade de no mínimo 90 (noventa) dias; 
14.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida por 
90 (noventa) dias; 
14.6 O(s) produto(s), deverá(ão) ser cotado(s) com marca e descrito(s) com as especificações 
necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital; 
14.7 O(s) preço(s) deverá(ão) ser cotado(s) por item, em moeda nacional, com duas casas decimais 
depois da vírgula e nele(s), deverá(ão) estar incluído(s) toda incidência de impostos, transportes, 
custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que 
venham a ser devidos em razão do objeto deste Edital; 
14.8 Estar acompanhada: 
14.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação 
do(s) preço(s) do(s) produto(s) licitado(s); 
14.8.2 Da Declaração de que aceitam as condições impostas por este edital e que se submetem ao 
disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
14.8.3 Da Declaração de que o(s) produto(s)/serviço(s) a ser entregue(s) ficará(ão) sob a sua inteira 
responsabilidade, até a entrega definitiva; 
14.8.4 Da Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de 
habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; 
14.8.5 Da Declaração de que se enquadram na condição de ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006 
e Alterações Posteriores. 
 
NOTAS: 
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- Para se servir da segurança  que  o  procedimento  oferece, e  em  consequência  a  agilizar o  
cadastramento das propostas com a eficiência que o expediente requer, postula-se para que a 
proposta seja enviada por meio do arquivo BETHA AUTO-COTAÇÃO, o qual encontra-se 
disponibilizado no site do Município, juntamente com o Edital; 
- O pendrive/CD com os dados gravados deverá estar inserido juntamente com a proposta no 
Envelope nº 01 ou entregue em mãos juntamente com os envelopes; 
- No caso de dificuldade de leitura do meio magnético utilizado, será facultado o prazo de 10 minutos 
à empresa para adequar o meio utilizado ou encaminhar a proposta e planilha por e-mail. 
OBS: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço, número de 
telefone da Empresa, bem como, o nome, o nº do RG e o cargo do titular que a representará no 
contrato decorrente, se vencedora. 
 
15. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 
 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 07/2020. 
Abertura às 09:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2020 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Documentação de Habilitação 
 

16. DA HABILITAÇÃO:  
16.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
16.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada 
e das alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma 
Individual o Registro Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto 
acompanhado da Ata da Assembléia que elegeu a diretoria em exercício; 
16.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão  
Simplificada atualizada no máximo 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, expedida pelo 
Registro competente, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e 
Alterações Posteriores. 
 
16.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
16.2.1 Cópia do CNPJ; 
16.2.2 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes, se houver; 
16.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do Licitante; 
16.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
16.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional; 
16.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
16.2.7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis  
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43. 
 
16.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
16.3.1 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, expedida há menos de 90 (noventa) dias, acompanhada da certidão de registro no 
sistema eproc, se exigida. 
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16.4 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
16.4.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em  
seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
ou em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
16.4.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra 
si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com 
outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em 
atendimento ao artigo 97 da referida Lei; 
16.4.3 Declaração de que não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou 
dirigente de órgão ou da entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante o inciso III do 
art. 9º da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares e, que está ciente da obrigatoriedade de 
denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer. 
 
NOTAS: 
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 90 (noventa) dias, 
contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet; 
- Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada, fica facultado ao 
Pregoeiro consultar sua regularidade via site durante a sessão; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferentemente 
dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e 
rubricados pelo Licitante; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão 
estar em nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, 
matriz e filiais, serão aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da 
inscrição do CNPJ do Proponente; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 16.1.1 sejam apresentados no ato do credenciamento do 
Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 02. 
 
17. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
17.1 Será(ão) aberto(s) preliminarmente o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preço(s), que 
deverá(ão) estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se 
classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o 
limite de 10%, relativamente à de menor preço; 
17.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 
autores das  melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
17.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, 
serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor; 
17.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, com 
automaticidade pelo sistema, para determinação da ordem de oferta dos lances; 
17.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao 
Licitante, na ordem decrescente dos preços; 
17.6 Durante a etapa de lances, quando na sua oportunidade de ofertar novo lance não puder cobrir o 
menor preço apresentado, o licitante poderá oferecer um último lance para melhorar o seu preço, 
mesmo que este seja superior ao menor preço registrado até aquele momento; 
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17.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 
17.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão do Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo  
Licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
17.9 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar 
diretamente com o licitante para que seja obtido melhor preço; 
17.10 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for 
aceitável  
ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance  
subseqüente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao julgamento da  
habilitação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências 
do Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de 
intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e seu(s) 
anexo(s); 
17.11 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro 
procederá à abertura de seu envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento 
das condições de habilitação; 
17.12 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado 
vencedor; 
17.13 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com 
o Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor; 
17.14 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recurso por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, 
querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do 
prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo; 
17.15 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 
como renúncia ao direito de recorrer; 
17.16 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem 
de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, 
estes, em conformidade com as disposições do item acima; 
17.17 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os 
Licitantes presentes; 
17.18 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes; 
17.19 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a 
licitação, em qualquer uma das suas fases, para  efetivar as análises   indispensáveis e  desenvolver as 
diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado 
preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail; 
17.20 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas classificadas com seus respectivos 
Representantes, presentes, convocar-se-á o(s) autor(es) da(s) proposta(s) com melhor(es) preço(s), até 
completar o número previsto de 03 (três), para oferecer lance(s), qualquer que seja(m) seu(s) 
valor(es), para caracterizar o princípio da competitividade, observando o valor orçado máximo. 
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18. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
18.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios 
abaixo relacionados: 
18.2 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com 
as especificações do edital e ofertar o Menor Preço Por Item, considerando concomitantemente para 
esse efeito, os quantitativos e os respectivos preços unitários de cada item, constantes da planilha 
orçamentária; 
18.3 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), é (são) IRRENUNCIÁVEL(IS) e o(s) preço(s) depois de 
negociado(s), IRRETRATÁVEL(IS); 
18.4 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado e, 
outro(s) que, não desfigure(m) a validade jurídica, eventualmente configurado(s) na(s) Proposta(s) de 
Preço(s) do(s) Licitante(s), poderá(ao) ser devidamente corrigido(s), não se constituindo, de    forma 
alguma, motivo para a desclassificação da Proposta; 
18.5 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, fica facultada ao Pregoeiro, se julgado  
conveniente, a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações; 
18.6 A adequação dos preços negociados, se necessário, será processada automaticamente pelo 
Sistema, considerando somente duas casas decimais depois da vírgula, com observância do 
arredondamento da fração dos decimais, para menos ou para mais. 
 
19. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
19.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) 
exigido(s) ou se estiver(em) ilegalmente formalizado(s); 
19.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, hipótese em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, desde que requerida 
pelo licitante, mediante justificativa; 
19.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao Pregoeiro, convocar a 
ME/EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de 
classificação; 
19.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a 
substância do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins de 
habilitação; 
19.5 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado ao Pregoeiro a aplicação das 
disposições do art. 48 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
20. DO DIREITO AO RECURSO: 
20.1 Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará com 
o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 
20.2 Os demais Licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se intimados na sessão pública acima 
referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente; 
20.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade do recurso; 
20.4 O recurso será endereçado à Secretaria Municipal de Administração, inexoravelmente via Setor 
de Protocolo, aos cuidados do Pregoeiro, acompanhado de xerox do Ato Constitutivo do Outorgante, 
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do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, o qual será 
encaminhado à Autoridade Competente, para apreciação e decisão; 
20.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, 
posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de 
poderes conferidos ao signatário e da xerox do documento de identidade do Outorgado; 
20.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de 
Administração, aos cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada de 
xerox do Ato Constitutivo do Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de 
identificação do Outorgado, nos termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
20.7 Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas; 
20.8 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo 
legal e/ou subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo licitante. 
 
21.  DAS OBRIGAÇÕES: 

 DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
21.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de 
Registro de Preço, decorrente; 
21.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 15 (quinze) dias a 
contar da data do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de 
Preços dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando a empresa às penalidades legalmente estabelecidas; 
21.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) 
Anexo(s); 
21.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
 

 DO CONTRATANTE: 
21.5 Encaminhar à Empresa Registrada a Ata de Registro de Preços, em prazo não superior a 30 
(trinta) dias contados da data da sua emissão; 
21.6 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital;  
21.7 Realizar a gestão do Contrato através do Sr. Paulo Diniz Arruda Nunes, e-mail 
5cmt@cbm.sc.gov.br, tendo como substituto do gestor o Sr. Mateus Muniz Corradini, e-mail 
5scmt@cbm.sc.gov.br.  
 
22. DO REGISTRO DE PREÇOS: 
22.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de  
preços relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras; 
22.2 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as 
condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, 
fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento 
convocatório e nas respectivas propostas aduzidas; 
22.3 Órgão Gerenciador é órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura 
Ata de Registro de Preços; 
22.4 Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente 
licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços; 
22.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Lages; 
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22.6 A existência de Registro de Preços não obriga o Município a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
23. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
23.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência,  
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;  
23.2.  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 
da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão; 
23.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes; 
23.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
23.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem; 
23.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
23.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o  
contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
24. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
24.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 
24.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
24.3  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: 
a) por razão de interesse público; 
b) a pedido do fornecedor. 
 
25. DA CONTRATAÇÃO: 
25.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação 
e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata 
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de Registro de Preços, que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso 
de fornecimento nas condições estabelecidas; 
25.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de 
Registro de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
25.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no 
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 
25.4 A entrega do(s) produto(s) só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 
fornecimento pelo fornecedor; 
25.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, 
mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
25.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 
 
26.  DO DIREITO DE RESERVA: 
26.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do 
art. 49 da Lei de Licitações; 
26.2 O(s) produto(s) que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s) 
anexo(s), após notificação, deverá(ão) ser substituído(s), sem atribuição de qualquer ônus ao 
Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
27.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
27.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro de Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
27.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser 
aplicadas as penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada 
em valor de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
27.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
27.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar 
documentos  solicitados   para   a contratação ou,   recusar-se a   fazê-los no prazo  estabelecido,  sem  
prejuízo da aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais 
sanções previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a 
ordem de classificação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante 
para obtenção de preço menor; 
27.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela 
licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da 
Administração, isolada ou cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na 
Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer  a Administração 
Pública por prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será 
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concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
28.1 No interesse do Município de Lages, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação ou 
indenização, poderá(ão) ser: 
a) Adiada a abertura da licitação; 
b) Alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares; 
28.2 As sessões são filmadas e transmitidas ao vivo, via site oficial do Município.  
 
29. DA PUBLICIDADE: 
29.1 ATA(S) / ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO  

 Site Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br, no campo apropriado configurado na página 
da disponibilização dos editais; 

 Fly-Transparência; 
29.2 CONTRATOS 

 O termo de contrato no Fly-Transparência com automaticidade a formalização, via site 
Oficial da Prefeitura: www.lages.sc.gov.br; 

 espelho, na Imprensa Oficial do Município – DOM e/ou imprensa oficial do(s) ente(s) 
detentor(es) do(s) recurso(s) financeiro(s). 

 
 
30. DO FORO: 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages - Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que 
porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 
 

Lages, 30 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Reno Rogério de Camargo 
Pregoeiro 

 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração 
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ANEXO I  
 

ATA REGISTRO DE PREÇOS N° _ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 

PROCESSO Nº 11/2020 
 

Aos ______ dias do mês de _______ do ano de 2020, O MUNICÍPIO DE LAGES – PML / 5° 
BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio, lavra a 
presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão 07/2020 – PML, observadas as 
especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação, bem como, as 
cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, à luz das regras inseridas na Lei nº 10.520/02, pela Lei Complementar nº 
123/06 e Alterações Posteriores, pelo Decreto Municipal 8.928/2007 e por este Edital, com aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Registro de Preços para Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de Material e 
Equipamentos de Processamento de Dados(Informática e CFTV) para Utilização no Corpo de 
Bombeiros Militar de Lages 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S): 
2.1 De Início da Ata: a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, decorrente; 
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da respectiva Ata de Registro 
de Preços; 
2.3 De Entrega/Local: em até 15 (quinze), a contar da(s) solicitação(ões), na sede do 5º Batalhão de 
Bombeiros Militar, sito à rua Mato Grosso,171, Bairro São Cristovão, Lages-SC – Fone (49) 3289-
8334, no horário compreendido entre 13:00h e 18:00h; 
2.4 De Recebimento: provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em consequência a 
aceitação, para ulteriormente passar recibo definitivo, se aceito; 
2.5 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços 
é(são) o(s)  especificado(s) na tabela abaixo, de  acordo com  a  respectiva classificação  no Pregão  
nº 07/2020. 
 
EMPRESA   CNPJ  
ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÕES MARCA P.UNIT. (R$) TOTAL (R$) 
      

TOTAL GERAL  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
4.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias da(s) prestação(ões) do(s) serviço(s), à vista da(s) 
nota(s) fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93; 
4.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da 
comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, 
Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao Processo; 
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4.3 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 
atualização financeira será o IGP-M, em conformidade com art. 55, III da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
5.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado,  
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
5.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
5.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
5.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 
5.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa 
realize a entrega do produto(s)/serviço(s), e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, 
esta não incidirá sobre o pedido já formalizado e empenhado; 
5.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão 
recebidos. Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço 
registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 
5.7 Na hipótese de correção de valores, o critério de atualização financeira será em conformidade 
com art. 40, XI da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
6.1 O objeto desta licitação será contratado com recursos próprios, provisionados na conta 2.328 – 
Convênio Corpo de Bombeiros Militar, Código de Despesa nº 146, Elemento de Despesa nº 
44.90.52.35; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES: 

 DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de 
Registro de Preço, decorrente; 
7.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 15 (quinze) dias a contar 
da data do seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de Preços 
dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a 
empresa às penalidades legalmente estabelecidas; 
7.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) 
Anexo(s); 
7.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
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 DO CONTRATANTE: 
7.5 Encaminhar à Empresa Registrada a Ata de Registro de Preços, em prazo não superior a 30 
(trinta) dias contados da data da sua emissão; 
7.6 Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital;  
7.7 Realizar a gestão do Contrato através do Sr. Paulo Diniz Arruda Nunes, e-mail 
5cmt@cbm.sc.gov.br, tendo como substituto do gestor o Sr. Mateus Muniz Corradini, e-mail 
5scmt@cbm.sc.gov.br.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO 
8.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação 
e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata 
de Registro de Preços, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso 
de fornecimento nas condições estabelecidas; 
8.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de 
Registro de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
8.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo 
e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
8.4 A entrega do(s) produto(s) só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de 
fornecimento pelo fornecedor; 
8.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, 
mesmo que as entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
8.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;  
9.2.  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 
da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão; 
9.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes; 
9.4 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
9.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem; 
9.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
9.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor 
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas 
Complementares, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 
10.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
10.3  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: 
a) por razão de interesse público;  
b) a pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
11.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de 
Registro de Preços enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
11.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser 
aplicadas as penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada 
em valor de 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
11.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
11.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar 
documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem 
prejuízo da aplicação de multa de 10% (dez por cento) da sua Proposta de Preços e das demais 
sanções previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a 
ordem de classificação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante 
para obtenção de preço menor; 
11.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela 
licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da 
Administração, isolada ou cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na 
Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer  a Administração 
Pública por prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será 
concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DIREITO DE RESERVA 
12.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse 
público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do  
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art. 49 da Lei de Licitações; 
12.2 O(s) produto(s) que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Edital e seu(s) 
anexo(s), após notificação, deverá(ão) ser substituido(s), sem atribuição de qualquer ônus ao 
Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 No interesse do Município de Lages, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação ou 
indenização, poderá(ão) ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares. 
c) Filmadas, gravadas e transmitidas as sessões e este meio ser utilizado como prova;  
12.2 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial 
dos Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br e no site: www.lages.sc.gov.br. 
 
 

LAGES, SC, em ...... de .......... de 2020. 
 
 

 
Prefeito 

 
 
 

Empresa Registrada/Contratada 
 

 
 

Visto da Progem 
 
 
 

Gestor de Contrato
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
REF.:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 – PML 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS(INFORMÁTICA E CFTV) PARA UTILIZAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DE LAGES. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ESTIMADO  

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ESTIMADO 

R$ 

1 

Notebook de 15". 
Modelo de referência: Notebook Acer Aspire 
A515-52G-50NT ou similar. 
Características: Mínimo quatro núcleos, 8gb de 
Ram, HD de 1TB + 128gb SSD. Demais 
especificações conforme termo de Referência. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Und. 03 R$ 3.351,95 R$ 10.055,85 

2 

Microcomputador - Estação de trabalho avançada. 
Características: Monitor de 23" ou superior. 
Mínimos 06 núcloes, 16gb de ram, HD tipo SSD 
de 240gb. Demais especificações conforme termo 
de Referência. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber. 
 

Und. 01 R$ 8.393,46 R$ 8.393,46 

3 

Microcomputador - Estação de trabalho avançada. 
Características: Monitor de 23" ou superior. 
Mínimos 06 núcloes, 16gb de ram, HD tipo SSD 
de 240gb. Demais especificações conforme termo 
de Referência. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber. 
 

Und. 03 R$ 4.875,61 R$ 14.626,83 

4 

Gravador digital de vídeo em rede.  
Modelo de Referência: Intelbras NVD 7132 ou 
similar.  
Apresentação: Com 32 canais IP com resolução 
4K, com capacidade para até 08hds. 02 interfaces 
de rede gigabit ethernet; 16 entradas de alarme; 
Microprocessador de no mínimo dois núcleos. 
Sistema operacional Linux ou Windows; com no 
mínimo 01 entrada HDMI, 01 VGA, 01 USB; 
220v ou bivolt. Garantia de no mínimo 12 meses. 
 

Und 02 R$ 4.695,31 R$ 9.390,62 
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5 

HD para uso em sistemas de vigilância.   
Modelo de Referência: WD Purple 4TB 
WD40PURZ  
Características: Conforme termo de referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Und 4 R$ 1.002,66 R$ 4.010,64 

6 

Câmera de vigilância IP (externa).  
Modelo de Referência: Intelbras VIP 3230B  
Características: Câmera no formato Bullet, com 
fixação na parede ou teto. demais características 
conforme termo de referência. Em conformidade 
com o INMETRO e com as recomendações 
contidas nas normas da ABNT no que couber. 
 

Und 20 R$ 732,61 R$ 14.652,20 

7 

Câmera de vigilância IP (interna).  
Modelo de Referência: Intelbras VIP 3230D  
Características: Câmera no formato Dome, com 
fixação na parede ou teto. Demais características 
conforme termo de referência. Em conformidade 
com o INMETRO e com as recomendações 
contidas nas normas da ABNT no que couber. 
 

Und 10 R$ 703,05 R$ 7.030,50 

8 

Fonte Injetor PoE.  
Modelo de Referência:  Intelbras POE 200 AT.  
Características: Conforme termo de referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Und 10 R$ 229,34 R$ 2.293,40 

9 

Switch 8 portas PoE.  
Modelo de Referência:  Switch Intelbras 9 Portas 
com 8 POE + -SF 900 POE.  
Características: Conforme termo de referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Und 03 R$ 1.180,08 R$ 3.540,24 

10 

Switch 24 portas PoE.  
Modelo de Referência:  Switch SG2404 Gigabit 
Intelbras PoE.  
Características: Conforme termo de referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Und 01 R$ 5.773,17 R$ 5.773,17 

11 

Nobreak de 3,0 Kva ou superior. 
Modelo de Referência: No-break Premium NHS 
(GII 3000VA/1800W / 3x17Ah) Semi senoidal.  
Características: Conforme termo de referência. 

Und 01 R$ 4.724,98 R$ 4.724,98 
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Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

12 

Cabo de rede LAN CAT6 Azul. 
Apresentação: Caixa de 305m.  
Modelo de Referência: SOHOPLUS CAT. 6 
U/UTP 24AWGx4P RoHS).  
Características: conforme termo de referência. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Cx 8 R$ 798,05 R$ 6.384,40 

13 

Conector RJ45 CAT6. 
Apresentação: Pacote não violados de 50 
unidades.  
Caracterísitcas: Conforme termo de referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Pc 8 R$ 291,78 R$ 2.334,24 

14 

Alicate de crimpagem RJ45 para conector CAT6.  
Modelo de Referência:  modelo: 3506301 da 
marca FURUKAWA. Características: Conforme 
Termo de Referência. Em conformidade com o 
INMETRO e com as recomendações contidas nas 
normas da ABNT no que couber. 
 

Un 01 R$ 222,62 R$ 222,62 

15 

Monitor 19".  
Modelo de Referência: Monitor V206HQL HDMI 
Acer.  
Características: Conforme termo de referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Un 03 R$ 399,16 R$ 1.197,48 

16 

Tablet 10,5” 4G com acessórios.  
Modelo de Referência: Samsung Galaxy Tab S5e 
Modelo SM-T725LZSAZTO.  
Características: Conforme termo de referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Un 7 R$ 3.372,61 R$ 23,608,27 

17 

Servidor Linux. 
Características: Conforme Termo de Referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Un 01 R$ 10.765,53 R$ 10.765,53 
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18 

Impressora Multifuncional Laser.  
Modelo de Referência: Brother DCP L2540DW.  
Características: Conforme Termo de Referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Un 01 R$ 1.602,23 R$ 1.602,23 

19 

Mouse e teclado sem fio.  
Modelo de Referência: Mk235 Preto Logitech.  
Características: Conforme Termo de Referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Un 5 R$ 127,66 R$ 638,30 

20 

Mouse Óptico USB Preto.  
Modelo de referência: Logitech M90 ou similar. 
Características: Tecnologia óptica e conexão 
USB, na cor preta, com fio. Sensibilidade mínima 
de 1000 DPI. Com dois botões principais e roda 
de rolagem clicável. Garantia de 12 meses. Em 
conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Un 8 R$ 31,90 R$ 255,20 

21 

Teclado USB Preto.  
Apresentação: Com fio. Embalado 
individualmente. 
Características: Conexão USB. Plug and Play. 
Teclas de acesso rápido. Garantia de 12 meses. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Un 5 R$ 36,56 R$ 182,80 

22 

Fonte ATX 400W de voltagem automática.  
Modelo de Referência: KCAS 400W Full Range 
80 Plus White PFC Ativo AEROCOOL.  
Características: Conforme Termo de Referência. 
Em conformidade com o INMETRO e com as 
recomendações contidas nas normas da ABNT no 
que couber. 
 

Un 5 R$ 236,47 R$ 1.182,35 

VALOR TOTAL ESTIMADO MÁXIMO R$ 132.865,31 
 
1. DO OBJETO 
 
 
1.1 Este edital tem por objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de  
equipamentos de Informática, Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e periféricos para uso do 5º 
Batalhão de Bombeiros Militar em Lages – SC, sito à Rua Mato Grosso, nº 171, Lages – SC, na 
modalidade de Sistema de Registro de Preço – SRP, com menor preço por item. 
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2. AVALIAÇÃO DOS CUSTOS 
 
2.1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 01 – Notebook (Semelhante a 
Notebook Acer Aspire A515-52G-50NT 8ª Intel Core I5 8GB (Geforce MX130 com 2GB) 1TB + 
128GB SSD 15,6) 
 
- Baseado em processador com tecnologia móvel operando a 1,6 GHz (nominal) a 3,9 GHz (turbo 
max) , 4 núcleos, 6 threads e cache de 6 Mbytes; 
- Processador e chip set do mesmo fabricante disponibilizados a partir do ano de 2018; 
- RAM de 8 GBytes DDR4 2,4 GHz; 
- BIOS Plug &amp; Play atualizável em campo, desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou 
com direitos (copyright) sobre essa BIOS, armazenando o número de série do equipamento; 
- Unidade de disco de estado sólido SSD com 128 Gbytes mais 1 TB HDD; 
- Teclado Português do Brasil padrão ABNT II; 
- Monitor em tecnologia a LED, mínimo/máximo de 12”/15,6”, resolução de 1900x1080 a 60 Hz; 
- Interface de áudio estéreo com amplificador e alto falantes integrados ao gabinete; 
- 2 Interfaces USB 3.1, sendo uma energizada; 
- Interface controladora gráfica de 2 GB de memória dedicada; 
- Disponibilização de interface padrão IEEE 802.3 10/100/1000BaseT/TX; 
- Interface de comunicação sem fio IEEE 802.11AC - 2.4 GHz e 5 GHz e Bluetooth 4.0, internas ao 
gabinete; 
- Microfone embutido no gabinete; 
- Entradas para microfone externo e saída para fone de ouvido acopladas no gabinete; 
- Leitor de cartões de memória SD/SDHC acoplado ao gabinete; 
- Disponibilização de saída de vídeo digital HDMI; 
- Fonte de alimentação automática operando de 100 a 240 VAC de entrada, 60Hz atendendo a norma 
ABNT NBR 14136; 
- Bateria recarregável 4 células Ion-Litio; 
- Maleta para transporte do equipamento; 
- Mouse sem fio 
- Sistema Operacional Ubuntu Linux na ultima versão LTS disponível. 
- Todos os componentes do equipamento integrados pelo fabricante do mesmo. 
- Equipamento com a configuração proposta totalmente compatível com o sistema operacional 
requerido. 
 
2.2 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 02 – Computador (Estação de 
trabalho avançada) 
 
- Microcomputador baseado em processador operando a 3.0 GHz (nominal), 6 núcleos, 6 therads e 
cache de 12MB; 
- Processador com recursos de segurança e gerenciamento incorporados; 
- Processador e chipset do mesmo fabricante disponibilizados a partir do ano de 2018; 
BIOS Plug & Play desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou com direitos (copyright) sobre 
essa BIOS, com identificação individualizada do equipamento, acesso via senha; 
- DDR4 SDRAM 16 Gbytes, 2,6 GHz, DIMM, dois pentes em tecnologia duplo canal, expansível a 
32 GBytes; 
- Unidade de armazenamento em estado sólido (SSD) com capacidade de 240 Gbytes, SATA 6,0 
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Gbit/s; 
- Teclado 101 teclas auto-repetitivas, padrão ABNT2, bloco numérico destacado, USB; 
- Mouse 800 dpi, dois botões, botão de rolagem, ótico, USB; 
- Monitor de vídeo retroiluminado por LED, wide, 23” SVGA, refresh de 8 ms, contraste estático de 
1000:1, brilho de 250 cd/m2, policromático, visualização de ajustes na tela, “Plug & Play “, 
resolução de 1920x1080 a 60 Hz em 16 milhões de cores, entrada digital, angulo de visão (H/V) de 
160 graus, base com ajuste de inclinação e altura; 
- Interface controladora gráfica de vídeo PCIExpress 3.0 16x, 2 GB de memória dedicada ( DDR5, 
32 GB/s, 128 bits), resolução 2500x1600 a 60 Hz em 16 milhões de cores, duas saídas digitais 
simultâneas e cabo compatível com o item anterior; 
- Interface de áudio estéreo, saída frontal, conector P2 e entrada frontal para microfone conector P2; 
6 interfaces USB 3.0, sendo 2 frontais; 
- Interface padrão IEEE 802.3, 10/100/1000BaseT/Tx/T, 32 bits, integrada a placa mãe; 
- Controladora de periféricos integrada a placa mãe; 
- Gabinete desktop ou torre, volume máximo de 30.000 cm3, disponibilizando proteção física contra 
abertura tipo “kensington” ou similar; 
- Gabinete, teclado, mouse, placa mãe e monitor de vídeo do mesmo fabricante do equipamento; 
- Monitor de vídeo, gabinete, teclado e mouse no mesmo padrão de cor; 
- Fonte de alimentação universal com correção de fator de potencia ativo, eficiência de 85%(meia 
carga), operando de 100 a 240 VAC de entrada, fase/neutro/terra, 60Hz; 
- Sistema Operacional Ubuntu Linux na ultima versão LTS disponível; 
- Configuração proposta totalmente compatível com o sistema operacional requerido. 
 
2.3 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 03 – COMPUTADOR (Estação 
de trabalho básica) 
 
- Microcomputador baseado em processador operando a 3 GHz (nominal), 4 núcleos, 4 theads e 
cache de 6 MB; 
- Processador e chip set do mesmo fabricante disponibilizados a partir do ano de 2018; 
- BIOS Plug & Play desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou com direitos (copyright) sobre 
essa BIOS com identificação individualizada do equipamento, acesso via senha; 
- DDR4 SDRAM 8 Gbytes, 2,4 GHz, dois pentes em tecnologia duplo canal, expansível a 32 
GBytes; 
- Unidade de armazenamento em estado sólido (SSD) com capacidade de 240 Gbytes, SATA 6,0 
Gbit/s; 
- Teclado 101 teclas auto-repetitivas, padrão ABNT2, bloco numérico destacado, USB; 
- Mouse 800 dpi, dois botões, botão de rolagem, ótico, USB; 
- Monitor de vídeo retroiluminado por LED, wide, 19” SVGA, refresh de 6 ms, contraste estático de 
1000:1, brilho de 250 cd/m2, policromático, visualização de ajustes na tela, “Plug & Play “, 
resolução de 1400x900 a 60 Hz em 16 milhões de cores, entrada digital, angulo de visão (H/V) de 
160 graus, base com ajuste de inclinação e altura; 
- Interface controladora gráfica de vídeo, endereçando 1 GB de memória, resolução 1900x1080 a 60 
Hz em 16 milhões de cores, duas saídas sendo uma digital, cabo compatível com o item anterior; 
- Interface de áudio estéreo, saída frontal, conector P2 e entrada frontal para microfone, conector P2; 
- 6 interfaces USB 3.1, sendo 2 frontais; 
- Interface padrão IEEE 802.3, 10/100/1000BaseT/Tx/T, 32 bits, integrada a placa mãe; 
- Controladora de periféricos integrada a placa mãe; 
- Gabinete desktop ou torre, volume máximo de 14.000 cm3, disponibilizando proteção física contra 
abertura tipo “kensington” ou similar; 
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- Sistema de alerta para abertura do gabinete via programa de gerenciamento; 
- Manuseio de unidade de armazenamento e abertura do gabinete sem uso de ferramentas (“tool-
less”, proibido o uso de parafusos recartilhados); 
- Implementação de chip de segurança padrão TPM 1.2 integrada ao programa de gerenciamento; 
- Gabinete, teclado, mouse, placa mãe e monitor de video do mesmo fabricante do equipamento; 
- Programa de gerenciamento do fabricante do equipamento ou desenvolvido especificamente para o 
mesmo; 
- Monitor de vídeo, gabinete, teclado e mouse no mesmo padrão de cor; 
- Fonte de alimentação universal com correção de fator de potencia ativo, eficiência de 85%(meia 
carga), operando de 100 a 240 VAC de entrada, fase/neutro/terra, 60Hz; 
- Sistema Operacional Ubuntu Linux na ultima versão LTS disponível; 
- Configuração proposta totalmente compatível com o sistema operacional requerido. 
 
2.4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 04 - Gravador digital de vídeo em 
rede (Semelhante ao Intelbras NVD 7132) 
 
* Especificações de sistema: 
- Grava até 32 câmeras IP em Full HD a 30 FPS  
- Grava em 4K - 8MP  
- 2 interface de rede Gigabit Ethernet  
- 32 entradas de alarme  
- Reconhecimento automático das câmeras IP com protocolo específico da fabricante  
- Exporta vídeos em AVI: dispensa o uso de programas específicos para conversão  
- Edição de áudio e vídeo  
- Análise de inteligências de vídeo  
- Sistema operacional Linux embarcado  
- Entradas de câmera IP 32 canais  
- Compatível com protocolo Onvif perfil S 
 
*Visualização do dispositivo:  
- Interfaces de conexão: ao menos 1 conexão HDMI e 1 VGA  
- Resolução da saída de vídeo: 3.840 × 2.160, 1.920 × 1.080, 1.280 × 1.024, 1.280 × 720, 1.024 × 
768 Quantidade de canais exibidos na tela: até 32 canais simultaneamente, podendo selecionar um 
stream principal para exibição.  
- Ícones exibidos no em tela (on screen display): Nome da câmera, data e hora, detecção de 
movimento, gravação, bloqueio da câmera e perda de vídeo.  
- Máscara de privacidade: Podem ser configuradas 4 máscaras distintas por canal.  
- Câmera oculta: O administrador do sistema pode ocultar determinadas câmeras para determinados 
usuários.  
- Zoom digital: A zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodução 
das gravações e a visualização em tempo real. 
 
*Gravação: 
- Formato de compressão dos arquivos: H.265/H.264/MJPEG  
Resoluções de gravação suportadas: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 3 MP, 1080p, 1.3 MP, 720p, D1, CIF 

 
- Taxa de frames total para gravação: Gravação dependente da taxa de transmissão de banda. Caso a 
banda não exceda, o NVR conseguirá executar a gravação em stream principal de todos os canais até 
a resolução 4K.  
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- Taxa de bit rate suportada para gravação: A soma do bit rate configurada nas câmeras deve ser de, 
no máximo, 180 Mbps (recomendamos utilizar até 160 Mbps para o stream principal e mais 20 Mbps 
para o stream extra).  
- Eventos/configurações para gravação: Gravação por configuração manual, gravação por agenda 
(podendo esta ser configurada como regular – modo contínuo – e detecção de movimento) ou parada 

 
- Configuração de duração, pré e pós-gravação: 1-120 minutos por arquivo, pré gravação de 4 
segundos por canal (variando de acordo com o bit rate configurado no dispositivo) e pós gravação de 
até 5 minutos  
- Eventos que podem ser configurados por detecção de movimento: Gravação de vídeo, tour, e-mail, 
FTP, buzzer e pop-up de mensagem de gravação 
- Configuração de análise inteligente de vídeo: Linha virtual, Cerca virtual, Abandono/Retirada de 
objetos, Mudança de cena, Detecção de áudio, dependendo do modelo de câmera utilizada. 
 
* Reprodução e backup de gravações: 
- Modos de busca: Data e hora, com precisão de segundo e detecção de movimento  
- Funções no playback: Reproduzir, Parar, Voltar, Sincronizar, Quadro anterior, Próximo quadro, 
Avançar lento, Avançar rápido, Foto, Marcar evento, Volume, Editar vídeo  
- Modos de backup: Dispositivo USB, FTP e download através da página web do NVR. 
 
* Rede: 
- Porta Ethernet: 1 porta RJ45, (10/100/1.000 Mbps)  
- Throughput de rede: 300 Mbps  
- Entrada de banda: 180 Mbps  
- Saída de banda: 320 Mbps  
- Conexões remotas: Até 10 usuários  
- Funções de rede: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, 
DDNS, FTP, Servidor de Alarme  
- Permite acesso remoto para monitoramento através de internet, utilizando navegador ou aplicativos 
para dispositivos móveis (incluídos).  
- Número máximo de usuários: 10 usuários  
- Operação remota: Monitoramento, configuração do sistema, reprodução, download de arquivos 
gravados, informações sobre registros, atualização de firmware do NVR e atualização de firmware 
das câmeras conectadas ao NVR (dependendo do modelo de câmera). 
 
* Armazenamento:   
- Disco rígido: compatibilidade de no mínimo 2 HDs SATA 3  
- Gerenciamento de espaço em disco: Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e alarme de 
espaço insuficiente 
 
* Conexões auxiliares: 
- No mínimo duas portas USB, sendo ao menos uma USB 3.0  
- Entrada de áudio bidirecional com pelo menos 1 canal, RCA  
- Saída de áudio bidirecional com pelo menos 1 canal, RCA  
- Pelo menos quatro entradas de alarme  
- Saída de alarme, contato relé seco 2  
- e-Sata, Utilização de HD com a interface e-Sata para realizar backup de gravações 
 
* Geral  
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- Alimentação do dispositivo bivolt  
- Montagem em rack com tamanho máximo de 1 U - 375 x 56 x 281,5 mm 
2.5 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 05 - HD para uso em sistemas de 
vigilância (semelhante ao WD Purple 4TB WD40PURZ) 
 
- Disco rígido construído especificamente para sistemas de vigilância ou segurança. O mesmo deve 
acompanhar de sua documentação (datasheet), demonstrando indubitavelmente o propósito de sua 
construção, garantindo assim a aquisição de um produto específico para a aplicação, pois se faz 
necessário que o mesmo esteja em funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não serão 
aceitos HDs construídos tão-somente para uso em estações de trabalho. 
 
* Características mínimas: 
- Capacidade (mínima): 4TB  
- Suporte para até 64 câmeras por drive  
- MTBF de 1,5 milhões de horas  
- Garantia de três anos  
- Tamanho físico de 3,5 polegadas 
 
2.6 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 06 - CÂMERA DE VIGILÂNCIA 
IP (EXTERNA) (Semelhante a Intelbras VIP 3230 B) 
 
- Câmera projetada para uso externo, no formato bullet, projetada para estar sujeita às intempéries do 
tempo, podendo ser afixada em parede ou teto. Características mínimas a seguir: 
 
* Especificações gerais: � 
- Resolução Full HD 2 MP  
- Lente fixa de 2.8 mm  
- IR ativo inteligente de 30 m  
- Nível de proteção IP66 ou superior  
- Sistema operacional open-source embarcado  
- Interface do usuário web 
 
* Especificações da câmera: � 
- Sensor de imagem de 1/2.7”, 2 megapixel Progressive CMOS  
- Obturador eletrônico automático ou manual. entre 1/3 s até 1/100.000 s  
- Iluminação mínima 0.08Lux/F2.0 (Colorido,1/3s,30 IRE), 0.3Lux/F2.0 (Colorido,1/30s,30 IRE) 
0Lux/F2.0 (IR ligado).  
- Compensação de luz de fundo BLC/HLC/DWDR  
- Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção 
 
* Especificações das lentes:  
- Distância focal: 2,8 mm  
- Abertura máxima: F2.0  
- Ângulo de visão (mínimo): horizontal de 112°, vertical de 60°. 
 
* Especificações de vídeo:  
- Protocolos de compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG  
- Resolução de imagem de 1080P (1920 x 1080) e proporção de tela 16:9. 
- Até uma foto por segundo  
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- Compatível com formato de vídeo NTSC  
- Taxa de frames: 1 a 30 FPS 
* Características ambientais  
- Distância máxima do infravermelho ativo: 30m  
- Alimentação 12Vdc ou PoE (802.3af)  
- Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas 
 
 
2.7 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 07 - CÂMERA DE VIGILÂNCIA 
IP (INTERNA) (Semelhante a Intelbras VIP 3230 D) 
 
- Câmera projetada para uso interno, no formato dome, podendo ser afixada em parede ou teto. 
Características mínimas a seguir: 
 
* Especificações gerais: 
- Resolução Full HD 2 MP  
- Lente fixa de 2.8 mm  
- IR ativo inteligente de 30 m  
- Nível de proteção IP67  
- Sistema operacional open-source embarcado  
- Interface do usuário web 
 
* Especificações da câmera:  
- Sensor de imagem de 1/2.7”, 2 megapixel Progressive CMOS  
- Obturador eletrônico automático ou manual. entre 1/3 s até 1/100.000 s  
- Iluminação mínima 0.08Lux/F2.0 (Colorido,1/3s,30 IRE), 0.3Lux/F2.0 (Colorido,1/30s,30 IRE) 
0Lux/F2.0 (IR ligado).  
- Compensação de luz de fundo BLC/HLC/DWDR  
- Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção 
 
* Especificações das lentes:  
- Distância focal: 2,8 mm  
- Abertura máxima: F2.0  
- Ângulo de visão (mínimo): horizontal de 112°, vertical de 60°. 
 
* Especificações de vídeo:  
- Protocolos de compressão de vídeo: H.264/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/MJPEG  
- Resolução de imagem de 1080P (1920 x 1080) e proporção de tela 16:9.  
- Até uma foto por segundo  
- Compatível com formato de vídeo NTSC  
- Taxa de frames: 1 a 30 FPS 
 
* Características ambientais  
- Distância máxima do infravermelho ativo: 30m  
- Alimentação 12Vdc ou PoE (802.3af)  
- Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas 
 
2.8 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 08 - FONTE INJETOR PoE 
(Semelhante a Intelbras POE 200 AT) 
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- Utilizado para ligação de câmeras de segurança, access points e/ou outro equipamento, para 
alimentação por meio do cabo Ethernet.  
- Protocolo 802.3af  
- Uma entrada e uma saída  
- Fonte de alimentação com conector no padrão brasileiro (NBR 14.136) 
 
2.9 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 09 - SWITCH 8 PORTAS PoE 
(Semelhante a Switch Intelbras 9 Portas com 8 POE + -SF 900 POE) 
 
-  Mínimo 8 portas  
- Suporte a PoE, protocolo 802.3af em no mínimo 4 portas  
- Montagem em mesa 
 
2.10 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 10 - SWITCH 24 PORTAS PoE 
(Semelhante a Switch SG2404 Gigabit Intelbras PoE) 
 
-  24 portas com 4 portas Mini-GBIC  
- Suporte a PoE, protocolo IEEE 802.3at e IEEE 802af. 
- Montagem em Rack 
 
2.11 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 11 - NO-BREAK (Semelhante ao 
No-break Premium NHS (GII 3000VA/1800W / 3x17Ah) SEMI SENOIDAL) 
 
- Equipamento no-break grande para uso em alimentação de rack de servidores e equipamentos de 
rede, como switchs, modems, etc. Características mínimas a seguir: 
 
* Características principais: � 
- Potência mínima de 3,0kVA 
- Forma de onda semi senoidal  
- Controle digital DSP  
- Estabilizador de tensão AVR  
- Alarme visual e auditivo  
- Proteção contra sobrecarga e curto circuito 
 
*Entrada:  
- Tensão: 220Vac  
- Tolerância (sem descarga das baterias): +/- -22,5%  
- Frequência: 60Hz +/- 5 Hz 
 
* Saída e inversor:  
- Tensão: serão aceitos equipamentos com tensão de saída 110V, 115V, 120V, 220V. Especificar na 
proposta a tensão de saída.  
- Rendimento (rede/inversor): 96% / 85% 
- THD_Vo (inversor): 5% (carga linear)  
- Fator de potência: 0,8  
- Sobrecarga: 
 - via rede: até 110% por 60 segundos / 125% por 30 seg. / 150% por 10 seg. 
 - via inversor: até 110% por 60 seg. / 125 por 5 seg. / 150% por 0,5 seg. 
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* Sinalização:  
- Display LCD e/ou LEDs que indique o estado do nobreak (se o mesmo está trabalhando com 
inversor/bateria/bypass/falha.  
- Deve haver um display indicando dados em tempo real sobre tensão/frequência de saída, nível de 
carga das baterias, temperatura interna. 
 
* Comunicação:  
- Obrigatório possuir USB e/ou RS-232 (porta serial). Deve ser compatível com os protocolos RS-
232 (incluindo cabo de comunicação) e protocolos TCP/IP e SNMP, permitindo monitoramento 
remoto. 
 
* Ambiente: � 
-Ventilação forçada (controlada pela CPU do nobreak)  
- Ruído audível abaixo de 50dB 
 
2.12  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 12 – Cabo LAN CAT. 6 Azul 
(Semelhante a SOHOPLUS CAT. 6 U/UTP 24AWGx4P RoHS) 
 
* Características Gerais: 
- Condutor de cobre nú, coberto por polietileno termoplástico adequado. Os condutores são trançados 
em pares. Capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com as diretivas 
européias RoHS (Restriction of Hazardous Substances). 
 
* Ambiente de Instalação 
- Interno 
 
* Ambiente de Operação 
- Não agressivo 
 
* Aplicações 
- Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801 
- O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
- Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo: 
 a. ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; 
 b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; 
 c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; 
 d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; 
 e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; 
 f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; 
 g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps; 
 h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; 
 i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; 
 
* Normas Aplicáveis 
- ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332. 
 
* Características Construtivas Condutor 
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- Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG 
 
* Isolamento 
- Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm. 
 
* Resistência de Isolamento 
- 10000 MΩ.km 
 
* Quantidade de Pares 
- 4 pares, 24/23 AWG 
 
* Par 
- Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem 
ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento 
relativo entre si. 
 
* Código de Cores 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Núcleo 
- Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento 
central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados. 
* Blindagem 
- Não Blindado (U/UTP). 
* Capa 
- Constituído por PVC retardante a chama. 
 
* Diâmetro Nominal 
- 6.0mm 
 
* Cor 
- Azul. 
 
* Peso do Cabo 
- 42 kg/km 
 
* Classe de Flamabilidade 
- NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of 
vertically-mounted bunched wires or cables – Category D" NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo 
com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable" 
 
* Temperatura de Instalação 
- 0ºC a 50ºC 
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* Temperatura de Armazenamento 
- -20 ºC a 80 ºC 
 
* Temperatura de Operação 
- -20ºC a 60ºC 
 
* Desequilíbrio Resistivo Máximo 
- 5% 
 
* Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20ºC 
- 93,8 Ω/km 
 
* Capacitância Mutua 1kHz – Máximo 
- 56 pF/m 
 
* Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz – Máximo 
- 3,3 pF/m 
 
* Impedância Característica 
- 100±15% Ω 
 
* Atraso de Propagação Máximo 
-545ns/100m @ 10MHz 
 
* Diferença entre o Atraso de Propagação – Máximo 
- 45ns/100m 
 
* Prova de Tensão Elétrica entre Condutores 
- 2500 VDC/3s 
 
* Velocidade de Propagação Nominal 
- 68% 
 
* Performance de Transmissão 
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* Marcação 
- Sequencial Métrica decrescente (305 - 001 m) 
 
*Embalagem 
- Caixa tipo Reelex II com 305m 
 
2.13 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 13 - CONECTOR RJ45 
MACHO CAT.6 PARA CABO SÓLIDO 
 
* Ambiente de Instalação 
- Interno 
 
* Ambiente de Operação 
- Não Agressivo 
 
* Compatibilidade 
- Cabos sólidos 
 
* Suporte a POE 
- 802.3af e 802.3at 
* Altura (mm) 
- 8,0mm 
 
* Largura (mm) 
- 11,7mm 
 
* Profundidade (mm) 
- 21,5mm interno 
- 22,5mm externo 
 
* Cor 
- Transparente 
 
* Tipo de conector 
- RJ-45 
 
* Material do corpo do produto 
- Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0 
 
* Material do contato elétrico 
- 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel 
 
* Tipo de cabo 
- U/UTP 
 
* Diâmetro do condutor (mm) 
- 26 a 22 AWG 
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* Quantidade de Ciclos de Inserção 
- 750 
 
* Temperatura de Operação (°C) 
- -10ºC a +60ºC 
 
* Temperatura de Instalação (°C) 
- 20ºC 
 
* Temperatura de Armazenamento (°C) 
- -40ºC a +70ºC 
 
* Tipo de Embalagem 
- Pacotes plásticos com 50 peças 
 
2.14 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 14 - ALICATE PARA 
CRIMPAGEM DE CONECTOR RJ45/RJ11 PARA CAT6 – (Semelhante  ao modelo: 3506301 
da marca FURUKAWA) 
 
- Corpo de aço com revestimento termoplástico; 
- Executa a inserção das garras de contato do conector RJ-45 macho e aciona o prensa-cabo. 
- Permite a conectorização de conectores RJ-45 macho CAT.5e, CAT.5e (blindado) e CAT.6. 
- Este produto deve estar em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS 
 
2.15  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 15 – MONITOR 19”  (Semelhante 
ao Monitor V206HQL HDMI Acer) 
 
- Retroiluminado por LED; 
- Tela anti-reflexiva e anti-estática; 
- Formato da tela de 16:9 (wide); 
- Área visível de no mínimo 19” 
- Resolução de 1920x1080 a 60 Hz em 16 milhões de cores; 
- Tempo de resposta (refresh) de 8 ms; 
- Contraste de 1000:1 
- Brilho de 200 cd/m2; 
- Policromático; 
- Disponibilização de entrada VGA e HDMI; 
- Visualização de ajustes na tela; 
- Função de ajuste de imagem automático; 
- “Plug & Play “; 
- Angulo de visão (H/V) de 160 graus; 
- Peso máximo de 4Kg; 
- MTBF de 10.000 horas; 
- Consumo máximo de energia de 25 W; 
- Suporte com ajuste de inclinação e altura; 
- Fonte de alimentação interna universal operando de 100 a 240 VAC de entrada, 
fase/neutro/terra, 60Hz; 
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Suporte com ajuste de rotação horizontal/vertical. 
- Cor: Preto 
 
 
2.16  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 16 – Tablet 10,5” 4G (Semelhante 
ao Samsung Galaxy Tab S5e Modelo SM-T725LZSAZTO) 
 
* Itens que devem estar inclusos no fornecimento deste item: 
01 (um) Tablet 10,5” 
01 (um) Carregador de Tomada bivolt (Tomada Padrão brasileiro) 
01 (um) Cabos de Carregamento/ transmissão de dados) 
01 (um) Fone de ouvido com microfone 
*  todos os itens acima (exceto a película protetora) devem ser ser da mesma fabricante do tablet e 
compatível com o modelo do equipamento fornecido. 
 
Tablet 
 
* Processador 
- Velocidade do Processador : 2GHz, 1.7GHz 
-  Tipo de Processador: Octa Core 
 
* Tela 
- Tamanho (Tela Principal): 10.5" (267,2 mm) 
- Resolução (Tela Principal): 2560 x 1600 (WQXGA) 
- Tecnologia (Tela Principal): Super AMOLED 
- Profundidade de Cor (Tela Principal): 16M 
* Câmera 
- Resolução - Câmera Traseira: 13,0 MP 
- Foco Automático - Câmera Traseira: Sim 
- Resolução - Câmera Frontal: 8.0 MP 
- Resolução - Gravação de Vídeos: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps 
 
* Memória 
- Memória RAM(GB): 4 GB 
- Memória Total Interna : 64GB 
- Suporte ao Cartão de Memória: Micro SD (Até 512GB) 
- 
* Rede / Bandas 
- 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) 
 
* Conectividade 
- 4G 
- ANT+ 
- Versão de USB: USB 3,1 Gen 1 
- Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo 
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- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 
- Wi-Fi Direct 
- Versão de Bluetooth: Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) 
- Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP 
- PC Sync: Smart Switch (Versão para PC) 
 
* Sistema Operacional 
- Android 
 
* Sensores 
- Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito Hall, 
Sensor de Luz RGB 
 
* Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 
- 7040mAh 
 
* Áudio e Vídeo 
- 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 
 
Carregador de tomada 110/220 
- Fonte Bivolt 
- Cabo de recarga compatível com o tablet 
- Deve ser da mesma fabricante e compatível com o modelo do tablet. 
 
Fone de ouvido estéreo com microfone 
- Microfone acoplado ao fio 
- 3 botões (reproduzir / pausar, aumentar e diminuir volume) 
- Conector compatível com o tablet fornecido 
- Deve ser da mesma fabricante e compatível com o modelo do tablet. 
 
2.17  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 17 – SERVIDOR DE DADOS 
LINUX E CONFIGURADO 
 
- Arquitetura para servidor de dados; 
- Servidor baseado em processador operando a Frequência básica de 3.60 GHz e Frequência 
Máxima: 4,90 GHz (turbo), 8 núcleos, 8 therads e cache de 12MB; 
- Processador e chip set do mesmo fabricante disponibilizados a partir do ano de 2018; 
- BIOS Plug & Play desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou com direitos (copyright) sobre 
essa BIOS, com identificação individualizada do equipamento; 
- DDR4 SDRAM 16 Gbytes, 2,6 GHz, DIMM, um pente, expansível a 64 GBytes; 
- Unidade de armazenamento com 02 (dois) HD  com capacidade de 4TB, SATA 6,0 Gbit/s; 
- Interface controladora gráfica de vídeo onboard junto a placa mãe; 
- Interface de áudio estéreo, conector P2; 
- Mínimo 2 interfaces USB 3.0; 
- Interface padrão IEEE 802.3, 10/100/1000BaseT/Tx/T, 32 bits, integrada a placa mãe; 
- Controladora de periféricos integrada a placa mãe; 
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- Gabinete para rack 19” 3U preto; 
- Fonte de alimentação ATX 500w voltagem automática; 
- Sistema Operacional Linux CentOS 7 e pacote samba 4 Utilização apenas de softwares livres, open 
source, sem a necessidade de licenciamento. 
- Serviço de implantação de servidor de arquivos e de backup com autenticação de usuários, com as 
seguintes características: 
- Função de armazenar os arquivos da rede de forma centralizada e com 3 níveis de acesso 
(arquivos pessoais, departamentos e público). 
- Controle de acesso e cadastro de usuários centralizado (controlador de domínio PDC). 
- Utilização de controle de quotas para limitar o uso do espaço em disco por usuários e por grupos 
nas áreas compartilhadas por departamentos ou público. 
- Recursos de segurança aprimorados na proteção do sistema operacional para assegurar a rede e 
os dados, proporcionando uma base sólida e altamente confiável. Seu sistema operacional seguro 
por padrão e as inovações de segurança, incluindo a Proteção Contra o Acesso à Rede, 
Gerenciamento Federado de Direitos e o Controlador de Domínio Somente Leitura, fornecerão os 
níveis de proteção necessários para a rede e os dados e a empresa. Geração de políticas de 
segurança (GPO) e controle de acessos a recursos dos desktops, para limitar os usuários apenas a 
configurações e locais a que estejam autorizados. Centralização do backup com rotinas 
automatizadas de gravação em disco. 
- Após implantados os serviços, deverá ser feito o acompanhamento pelo período de 2 meses 
posteriores à instalação, efetuando os ajustes de políticas de acesso, permissões e configurações até 
que tudo esteja funcionando atendendo as necessidades a que foram designados. 
- A garantia para os serviços de instalação e configuração de softwares é de 3 meses, contados a 
partir da data de entrega dos serviços funcionando. Casos de mau uso dos equipamentos, alterações 
das configurações ou uso indevido dos softwares que comprometam o funcionamento do sistema não 
são cobertos pela garantia. 
- O prazo para a implantação do servidor no local é de 10 dias. 
 
2.18  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 18 – MULTIFUNCIONAL LASER 
(Semelhante a Brother DCP L2540DW) 
 
* Impressão 
- Tecnologia da impressão: Laser 
- Velocidade de impressão: 30ppm 
- Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas 
- Tamanhos do Papel: A5 até Ofício 
- ADF: 35 folhas 
 
* Conexões 
- USB 2.0 
- Ethernet 
- Wireless 
 
* Cópia 
- Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm 
- Ampliação / Redução: 25% - 400% 
- Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) 
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- Agrupamento de Cópias (2 em 1) 
- Cópia de Identidade (ID Card) 
- Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi 
- Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade 
 
* Digitalização 
- Capacidade Máxima do ADF: 35 folhas 
- ADF 
- Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi 
- Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi 
- Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint® 
- Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS 
- Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF)- 
Impressão Duplex 
- Resolução de impressão: Até 2400 x 600 dpi 
- Resolução da impressão: 10.000 páginas 
 
* Manuseio do Papel 
- Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas 
- Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas 
- Tamanhos do Papel: A5 até Ofício 
- ADF: 35 folhas 
 
* Conexões 
- USB 2.0 
- Ethernet 
- Wireless 
 
* Cópia 
- Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm 
- Ampliação / Redução: 25% - 400% 
- Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) 
- Agrupamento de Cópias (2 em 1) 
- Cópia de Identidade (ID Card) 
- Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi 
- Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade 
 
* Digitalização 
- Capacidade Máxima do ADF: 35 folhas 
- ADF 
- Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi 
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- Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi 
- Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft® SharePoint® 
- Formatos de Arquivo TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS 
- Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) 
 
2.19  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 19 – TECLADO E MOUSE 
WIRELESS (SEM FIO) (Semelhante a Mk235 Preto Logitech) 
 
* Receptor 
- Interface: USB 
 
* Teclado 
- Cor: Preto 
- Layout: ABNT2 
- Resistente a respingos de água 
- Teclas de atalho: 12 teclas de função 
- Frequência: 2.4Ghz 
 
* Mouse 
- Cor: Preto 
- Mouse: 1200 dpi 
- Botões: 3x (mouse) 
- Frequência: 2.4Ghz 
 
2.20  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 20 – TECLADO USB (Semelhante a 
K120 Preto Logitech) 
 
- Cor: Preto 
- Layout: ABNT2 
- Resistente a respingos de água 
- Teclas de atalho: 12 teclas de função 
- Frequência: 2.4Ghz 
- Comprimento do cabo: 1,5m 
- Interface: USB 
 
2.21  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 21 – MOUSE USB (Semelhante a 
M90 Preto Logitech) 
 
- Cor: Preto 
- Mouse: Minímo 1000 dpi 
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- Botões: 3x (mouse) 
- Comprimento do cabo: 1,5m 
- Interface: USB 
 
2.21  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS PARA ITEM 21 – FONTE ATX 400W 
VOLTAGEM AUTOMÁTICA (Semelhante a KCAS 400W Full Range 80 Plus White PFC Ativo 
AEROCOOL) 
 
* Especificações 
- Padrão ATX: 12V 
- Ventilador: 12 cm 
- Potência mínima: 350W 
- Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C 
- Eficiência mínima: 73% 
- Conector MB ATX (24 pinos): 1 
- Conector ATX 12V (4 pinos): 1 
- Conector IDE: 2 
- Conector SATA: 2 
- Entrada AC: 115/230V, 60Hz 
- PFC Ativo 
 
3. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
3.1 Garantia de hardware mínima de 1 ano; 
3.2 Os equipamentos deverão vir com etiqueta original do fabricante ou portfólio do fabricante onde 
conste o modelo que esta sendo entregue bem como as características e configurações constates no 
produto que seja condizente com as especificações solicitadas neste termo de referência. 
 
4. DOS PRAZOS 
 
4.1 De Início: a contar da data da assinatura da ata de registro de preço, decorrente 
4.2 De Execução: em até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de 
Preços; 
4.3 De Entrega em até 15 (quinze) dias, a contar da(s) solicitação(ões) emitida(s) pelo 5º Batalhão de 
Bombeiros Militar; 
4.4 De Recebimento: Provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 
8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e em consequência a 
aceitação, e ulteriormente o recebimento definitivo, se aprovado(s); 
4.5 Do contrato: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
 
5. DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTRATO 
 
5.2 Gestor do Contrato:  Sr. Paulo Diniz Arruda Nunes - Tenente Coronel BM Mtcl 922317-7 – 
Comandante do 5 Batalhão de Bombeiros Militar. 
5.1 Fiscal do Contrato: Sr. Mateus Muniz Corradini - Major BM Mtcl 365077-4 - Chefe do B4 do 5º 
Batalhão de Bombeiros Militar. 
 
6. DA ESTIMATIVA 
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6.1 O valor total estimado para atender a despesa é de R$ 132.865,24 (cento e trinta e dois mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme pesquisa mercadológica 
realizada, estando os orçamentos em anexo. 
 
7. DO LOCAL DE ENTREGA 
 
7.1 Os produtos deverão ser entregues na sede do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, sito à Rua Mato 
Grosso, 171, Bairro São Cristóvão, Lages-SC – Fone (49) 3289-8334, no horário compreendido entre 
13:00h e 1800h. 
 
8. VALOR MÁXIMO 
 
8.1 O preço máximo admitido para esta certame será de R$ 132.865,24 (cento e trinta e dois mil, 
oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). 
 
 
9. DO PAGAMENTO 
 
9.1 Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento e aceitação definitiva 
do produto pelo gestor do contrato, à vista da(s) nota(s) fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 
40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. O(s) pagamento(s), se processará(ão) 
após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, Proposta de Preços e demais Documentos 
inerentes ao Processo. 
 

     
   Lages-SC, 28 de outubro de 2019. 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
PAULO DINIZ ARRUDA NUNES –  Ten Cel BM 
Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar 

 


