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LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI – (CONFORME ART. 48, INC. I DA LC 147/2014) – 

SALVO DISPOSIÇÃO PREVISTA NO ITEM 5.3 DO EDITAL 

 

PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO 

designada pela Portaria nº 2309/2020 do dia 27/08/2020, e equipe de apoio, torna público, para ciência dos interessados, 

que realizará PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO À MELHORIA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE NO PAULISTA 

NORTH WAY SHOPPING. Consoante ao Decreto Municipal nº 040/2013, à Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente 

pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 3.555/2000, a realizar-se no horário e endereço a 

seguir: 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO À MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOVA SEDE 

DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE NO PAULISTA NORTH WAY SHOPPING. 

 
1.3  Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE. 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. 

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:  15/10/2020  às  13h:30min 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15/10/2020  às  13h:30min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15/10/2020  às  14h:00min 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br 

PREGOEIRO INTERINO: ANDRÉ BARBOSA RODRIGUES E-MAIL: paulistapregao@gmail.com  

TELEFONE: (81) 9.9942-1338 

ENDEREÇO: Rua Dr. Demócrito de Souza, n 26 - Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560. 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.  

http://www.bllcompras.org.br/
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1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem contratados estão 

discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente observados pelas licitantes, 

quando da elaboração de suas propostas. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - 

criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões 

- BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante da página eletrônica: 

www.bllcompras.org.br .  

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja 

especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 

seus Anexos;  

 

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o 

respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado;  

 

3.3. É vedada, na presente licitação, a participação de: 

 

3.3.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do Paulista. 

3.3.2. Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal do 

Paulista, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, e 

Pessoas Jurídicas das quais participem membros, servidores ou servidores a disposição desta Prefeitura Municipal do 

Paulista como sócios, gerentes ou diretores. 

3.3.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa de licitações 

e leilões – BLL, para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste Edital. Para cadastrar-se junto ao sistema 

eletrônico o licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.ogr.br. 

 

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.ogr.br/
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3.5. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação 

nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.  

 

3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, 

quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no 

campo próprio da Proposta de Preços , para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 

 

4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

 

a. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c. Abrir as propostas de preços;  

d. Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;  

g. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h. Declarar o vencedor;  

i. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  

k. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação.  

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto 

ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de 

compras.  

4.2.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste Edital.  

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 

preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  
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4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;  

4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico;  

4.2.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

observados data e horário limite estabelecidos.  

4.2.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida junto a Bolsa de Licitações e 

Leilões – BLL; 

4.2.10. A partir do horário previsto neste Edital e no sistema para cadastramento e Encaminhamento da proposta inicial de 

preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o 

Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.11. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor;  

4.2.12. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 

seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

4.2.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar;  

4.2.14. Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação 

semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema;  

4.2.15. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;  

4.2.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, 

sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

4.2.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem 

eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;  

4.2.18. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante Aviso de Fechamento iminente dos lances, emitido 

pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um 

intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas 

apresentarem novos lances;  
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4.3. FECHAMENTO RANDÔMICO 

 

4.3.1. Devido a imprevisão de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser 

ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  

4.3.2. Facultativamente, o Pregoeiro poderá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico contraproposta 

diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como 

decidir sobre sua aceitação;  

4.3.3. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;  

4.3.4. No prazo de 02 (duas) horas, contados a partir da sua convocação, o arrematante deverá enviar via e-mail 

paulistapregao@gmail.com sua habilitação juntamente com a proposta readequada. 

4.3.5. O não cumprimento da entrega da documentação, dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 

desclassificação/inabilitação, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de 

classificação. 

4.3.6. Deverão também ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 

contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços, os documentos de habilitação, para a 

CPL PREGÃO, no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

4.3.7. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para 

a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada 

a empresa vencedora aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso;  

4.3.8. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da 

documentação original dentro das condições dispostas no item 4.3.4. Será informado no chat o horário e a data exata em 

que se continuarão os trabalhos;  

4.3.9. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido acarretará nas 

sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 

subsequente;  

4.3.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação 

do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o 

Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor;  

4.3.11. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 

estimado para a contratação;  

4.3.12. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou 

lance de menor preço;  

4.3.13. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 e suas alterações, o 

Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar 

um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.  

 

mailto:paulistapregao@gmail.com
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5 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

5.1. A descrição, os quantitativos e os valores máximos admitidos, estão descritos na tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

Switch 24P com tecnologia MR L2 +, Gerenciável e 

compatível para Rack com padrão 19u, Largura: 440mm. 

Profundidade (bruto) [m]: 0.1, Peso Kg: 3.17kg, Altura 44mm, 

gerenciável, com 24 portas Rj45 gigabit, com 4 Portas/Fibra.  

 

10 R$ 2.750,00 R$ 27.500,00 

02 

Patch Panel Cat5e 24 Portas, para Cabeamento Estruturado 

para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da 

norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling 

Components), para cabeamento horizontal ou secundário, 

em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de 

distribuição de serviços em sistemas horizontais e em 

sistemas Categoria 5e, provendo suporte às aplicações como 

GigaBit Ethernet (1000 Mbps). 

 

10 R$ 235,28 R$ 2.352,80 

03 

Rack aberto 36U, com guias laterais com mínimo de 22cm, 

material soldado, monobloco e Estrutura em chapa de aço 

1,0mm em chapas e fechaduras cilíndrica nas guias laterais. 

Fundo vasado para exaustão de ar quente, laterais com 

abertura confeccionadas em chapa de aço de 0,75mm. 

Acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado. 

 

 
01 

 
R$ 1.208,00 R$ 1.208,00 

04 

Bandejas para rack 19 polegadas, confeccionada em chapa 

de aço na cor preta com acabamento e pintura eletrostática a 

pó texturizado, com suporta de peso até 3kg e largura 19"e 

altura 1U e 2U. 

 

02 R$ 70,00 
R$ 140,00 

 

05 

Patch Cord 1,5 Metros cat5e cor azul, Cabo (unitário), para 

tráfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento horizontal 

ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de 

trabalho para interligar os equipamentos do usuários e as 

tomadas de conexão à rede. 

250 R$ 10,40 R$ 2.600,00 
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06 

Patch Cord 2,5 Metros cat5e cor azul, cabo (unitário), para 

tráfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento horizontal 

ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de 

trabalho para interligar os equipamentos do usuários e as 

tomadas de conexão à rede. 

 

10 R$ 17,32 R$ 173,20 

07 

Conector Fêmea RJ45 cat5e Keystone Branco para sistema de 

Cabeamento Estruturado (unitário) para tráfego de voz, 

dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-

568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para 

cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto 

de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em 

sistemas de cabeamento estruturado, corpo em 

termoplástico de alto impacto não propagante à chama, 

terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, 

padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG, disponível 

em pinagem T568A/B e Fornecido na cor branca. 

 

250 R$ 11,00 R$ 2.750,00 

08 

Cabo de Rede Cat5 24AWG 305 metros CMX Azul, 

4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre 

nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, capa externa 

em PVC na opção CMX, marcação sequencial métrica 

decrescente (305 - 0 m) na embalagem. Produto deve 

atender conter Certificado pela ANATEL e Dimensões: 

Profundidade: 305m, diâmetro nominal de 5,2mm, Peso 

Bruto: 8.3 Kg e Garantia 12 meses. 

60 R$ 431,00 R$ 25.860,00 

 
 
 
 

09 
 

Computador Desktop Estação de Trabalho, completo, 

monitor Led de 21,5” Full HD, resolução de 1920x1080, Com 

Entrada Hdmi D-Sub, Estabilizador de 500va Entrada 220v 

Saída 110v, Mouse Óptico Usb com Scroll e Teclado USB, CPU 

com Processador intel I5 650, Clock 3.20ghz, com 2 Cores e 4 

Threads e Cache de 4mb; Memória Ram de 8gb DDR 

1066/1333 HD SSD Sata 3 de 120gb; Placa de Rede Ethernet 

Gigalan 10/100/1000 On-board e Cabos de Força. Garantia 12 

meses. 

 
1 

R$ 3.464,66 R$ 3.464,66 

10 

Dvr Stand Alone 16 Full Hd 1080p, Compatível com 5 

tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + Analógica + IP, gravação 

de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p, 

saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC, função BNC + IP: adiciona 

1 R$ 1.188,18 R$ 1.188,18 
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câmeras IP ao DVR, Inteligência de vídeo, compatível com 

redes Wi-Fi através de adaptador USB, 

suportar 1 disco rígido de até 10 TB, Modo NVR: transforma 

todos os canais BNC em IP. 

Garantia de 12 meses 

11 

HD de gravação de imagens com Tecnologia Purple 

Surveillance, capacidade: 4TB,Fator de forma: 3.5-

inch,formato Avançado (Af), conforme RoHS,Cache: 256MB, 

performance Class: 7200 Rpm Class 

Interface Taxa de transferência (máx.): 

Buffer to host: 6 Gb / s, Host para / da unidade (sustentado): 

210 Mb / s, ciclos de carga / descarga: 300.000, temperatura 

de operação: 0 a 65 °C, temperatura não operacional: -40 a 

70°C, operacional (2ms, leitura/escrita): 30, operacional (2ms, 

leitura): 65 

Não operacional (2ms): 250 

Garantia 12 meses 

 

1 R$ 1.058,71 R$ 1.058,71 

12 

Vídeo Balun 16 canais, compatível com as tecnologias: 

HDCVI, AHD, HDTVI e analógica (CVBS),compatível com as 

resoluções: analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 3 

MP (1296p), 4 MP (1520p), 5 MP (1728p) e 4K (2160p) 

Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para 

câmeras distantes em até 300 metros utilizando saída 

individual, modelos com 1, 4, 8 e 16 canais bidirecional: vídeo 

e dados em apenas um cabo. Exclusiva tecnologia embarcada 

para melhorar o casamento de impedâncias 

Kit completo: power baluns com alimentação, baluns para 

câmera e cabos para DVR, proteção contra surtos de tensão e 

com consumo máximo de potência 80 ou 120 W 

Corrente máxima fornecida em cada canal 1,1 A 

Proteção contra surtos de tensão. 

Conexões: 

Entradas de vídeo: 16 BNC 

Saídas de vídeo: 16 BNC 

Função: 4×1 – RJ45 

Alimentação para câmera: 1 P4 macho 

Alimentação de entrada: NBR 14136 

Vídeo 

1 R$ 1.169,99 R$ 1.169,99 
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Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-M / HDTVI / analógico 

(CVBS) 

Formato do vídeo: NTSC 

Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI*: 300 metros 

(720p), 200 metros (1080p) e 150 metros (até 2160p) 

Alcance do cabeamento com tecnologia AHD*: 250 metros 

(720p), 150 metros (1080p) e 130 metros (até 2160p) 

Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI*: 250 metros 

(720p), 150 metros (1080p) e 130 metros (até 2160p) 

Alcance do cabeamento com tecnologia analógica (CVBS)*: 

400 metros 

Filtro contra ruídos e interferências: Sim 

Impedância cabo UTP*: 100 Ω RJ45 

Impedância cabo coaxial: 75 Ω BNC 

Características complementares 

Compatível com dados (Menu OSD e PTZ): Sim 

Compatível com áudio: Sim 

Sinalização LED na saída de alimentação: Verde: alimentação 

ok Vermelho: curto-circuito ou sobrecarga no canal. 

Compatível com rack, Conteúdo da embalagem 

Cabo BNC macho 0,60 m: 16 

VB 3001 MC (macho): 16 

Cantoneiras para fixação em rack: 2 

Cabo alimentação (cabo força): 1 

Características elétricas 

Alimentação de entrada: 100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range) 

100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range) 

Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação: 7,5 

A² 

Consumo máximo de potência: 120 W 

Corrente máxima fornecida em cada canal: 1,1 A** 

Fonte de alimentação: 13,8 Vdc 

Proteção antissurto vídeo: 1 kV vídeo 

Proteção antissurto alimentação: 1,5 kV alimentação 

Norma de proteção antissurto: Pulso 10-700 µs IEC 61000-45 

modo diferencial 

Características mecânicas 

Cor case: Preto 
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Tipo material: Plástico Metálico / Plástico 

Local de instalação: Interno 

Garantia de 12 meses 

13 

Extensor HDMI com entrada de sinal de vídeo: 0,51,0 volts 

pp, 0,1. 0 volts pp. 

Saída de vídeo: hdmi 1.3b. 

Resolução hdmi: 

24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i. 

Distância de transmissão: cat 6 1080p 60 metros. 

Vídeo amplificador banda 5: 1.65gbps/165 hz. 

Faixa de frequência vertical 6: 50/60 hz. 

Dimensões aprox.: 85 x 58 x 24 (cada). 

Peso aprox.: 90g. (cada). 

Garantia 3 meses 

1 R$ 328,58 R$ 328,58 

14 

Smart TV LED 43" Full HD com Conversor Digital com no 

mínimo 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada RF para 

TV a cabo, 1 entrada AV/ Vídeo componente, 1 saída de áudio 

optica, 1 entrada Lan RJ45, wi-fi integrado, potência de áudio 

de no mínimo de 8w (Rms) 

Garantia 12 meses 

 

1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

15 
Conector RJ45 Macho Cat5e (unitário) para cabo de rede  

Garantia 3 meses 
50 R$ 0,39 R$ 19,50 

16 

Monitor LED de Vídeo 24 polegadas com Brilho: 250 cd/m³, 

taxa de Contraste (Estático): 1000, taxa de Contraste 

Dinâmico: Mega 8 (5000000: 1), resolução: 1366 x 768, 

tempo de Resposta: 6 ms (GTG). 

Garantia de 12 meses 

1 R$ 775,00 R$ 775,00 

17 

Câmera full HD 20M com resolução Full HD 1080p, 

Abertura angular 96º, Sensor megapixel digital 1/2.7," 

Lente 3,6mm, menu OSD, função DWDR e BLC, enxergar até 

20 metros no escuro, proteção IP66 contra chuva, sol, poeira 

e surtos de tensão. 

Garantia de 12 meses 

16 R$ 154,60 R$ 2.473,60 

18 

Nobreak com Potência de 3000VA, Tensão DC: 24V, 

Frequência em Rede (Hz): 50 ou 60Hz (+/- 5Hz) com Detecção 

Automática, frequência em Inversor (Hz): Frequência da Rede 

+/- 1 %, Fator de Potência: 0,7, tempo de Transferência: 1 ms, 

forma de Onda no Inversor  senoidal por aproximação 

1 R$ 1.566,00 R$ 1.566,00 
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(PWM), rendimento em Rede (com meia carga): >=96%, 

rendimento em Inversor (com meia carga): >=85%, faixa de 

Variação de entrada para 115V: 91V – 143V (CA), faixa de 

Variação de Entrada para 220V: 174V – 272V (CA), tolerância 

na Tensão de Saída em Inversor: Tensão Nominal de Saída +/- 

6% e com Dimensões Mínimas: 355 x 223 x 520 mm. 

Garantia de 12 meses 
 

19 

Aparelho de telefone IP com protocolos SIP RFC3261, 

TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, http/https, ARP/RARP, ICMP, DNS 

(registo A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, 

SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, 1 Conta 

SIP, PoE: Não, LCD 132X42, Codecs voz: Suporta G.711µ/a, 

G.722 (banda larga), G.723, G.726-32, G.729 A/B, DTMF em 

banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, 

CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

- Qos: Layer 2 (802.1Q, 801.2p) e Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS. 

2 Teclas linha com LED, 3 Teclas programáveis XML, 5 Teclas 

Navegação/Menu, 13 Teclas dedicadas: Pageing/Intercom, 

Agenda, Mensagem, Home (início), Espera, Gravação, 

Silêncio, Headset, Transferência, Conferência, Enviar, 

Remarcação, Alta-voz, Volume 

Espera, Transferência, Desvio Chamadas, Conferência a 3, 

Chamada em espera, Agenda para download (XML, LDAP, até 

500 itens), Chamada em espera, Registo de chamadas (até 

200 registos), Toques Personalizados, Redundância de 

servidor e failover. Acesso para Utilizador e Administrador, 

Autenticação MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com 

criptografia AES de 256 bits, TLS, SRTP, https, controle de 

acesso a mídia 802.1x. Entrada 100-240VAC 50-60Hz,Saída 

+5VDC, 600mA. 

Garantia de 12 meses  

30 R$ 388,00 R$ 11.640,00 

20 
Régua com 12 tomadas, 10 amperes, padrão para rack 

19’’,1U em aço e pintura eletrostática.  
2 R$ 59,95 119,90 

21 

Roteador de borda com 10 portas ethernet, arquitetura ARM 

32bit, CPU AL21400, CPU  com 4 núcleos 

nominal de 1400 MHz, dimensões 228 x 120 x 30 mm, 

Nível de licença 5,sistema operacional RouterOS, memoria de 

1GB, 512 MB de armazenamento NAND, 

1 R$ 1.851,00 R$ 1.851,00 
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PoE em PoE passivo,PoE out PoE passivo até 57V,PoE na 

tensão de entrada 18 a 57 V,número de entradas DC 2 (jaque 

DC, PoE-IN),tensão de entrada de jaque DC 12 a 57 V,saída 

máxima por saída de porta (entrada> 30 V) 400 mA,saída 

máxima por saída de porta (entrada <30 V) 600 mA, máximo 

total fora (A) 600 mA, consumo máximo de energia 33 W, 

consumo máximo de energia, 

portas Ethernet 10/100/1000 e 1 Porta SFP + . 

22 
Porca gaiola para fixação de equipamentos em Rack padrão 

19’’ fabricado em aço inox. 
100 R$ 0,67 R$ 67,00 

23 

Cabo de Fibra AS 80 12FO de alta resistência contra 

intemperismo diários (Sol, Chuva e variações de temperatura) 

Constituído por fibra óptica (Single Modo) revistada em 

acrilato, sendo capaz de transferir de 180.000~200.000 KM/s 

resultando em uma latência de apenas 0.005 milissegundos 

por KM. 2500 Metros. 

1 R$ 10.050,00 10.050,00 

24 

Isolador roldana com suporte para facilitação da instalação 

de cabos ópticos nos postes, resistente a mudanças 

climáticas, estrutura de ferro, aço ou pvc com medidas 

mínimas de 23x15x10/CM. 

45 R$ 18,62 R$ 837,90 

25 

Alça pré-formada para ancoragem de cordoalha fabricada em 

aço galvanizado 3/16 ‘ (4.8mm) com no mínimo 4 fios 

entrelaçados e peso aproximado de 120 gramas de cor prata. 

45 R$ 8,30 R$ 373,50 

26 

Abraçadeira ajustável BAP com parafuso ajustador e porca 

para poste, com diâmetro de até 36 cm fabricado em aço 

galvanizado. Com dimensões mínimas BAP 3 1200mm 260 a 

360mm 33. 

80 R$ 8,00 R$ 640,00 

27 

Suporte de ancoragem universal para passagem de fibra 

ópticas acomodando no mínimo 1 cabo de fibra óptica e 

fabricado em aço galvanizado ou pvc de alta resistência com 

dimensões mínimas 6 cm de largura; 10 centímetros de 

altura; 10 centímetros de profundidade. 

80 R$ 7,14 R$ 571,20 

28 
Cordoalha fabricada em aço galvanizado utilizado em cabos 

mensageiros de telefonia e fibra óptica. 1000 Metros. 
1 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 

29 

Mini gbic sp-pc para conector azul até 20km, compatível com 

Mikrotik Routerboard com especificações mínimas dual data-

rate de 1.25 Gbps/1.063 Gbps. 

2 R$ 268,47 R$ 536,94 

30 Routerboard 5 portas giga+sfp, com arquitetura RISC, 5 1 R$ 522,82 R$ 522,82 
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5.2 A ME/EPP/MEI, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preços a ser digitado no sistema BLL, informar sua condição, assim como no campo próprio da proposta 

de preços. 

 

5.3 Será permitido o cadastramento de propostas de preços no sistema BLL de empresa de porte maior, no entanto, sua 

participação na disputa do(s) item(s) ocorrerá apenas se não houver nenhuma ME/EPP/MEI cadastrada da participação 

do(s) item(ns). 

 

6 – DO PREÇO ESTIMADO 

 

6.1. O valor total máximo admitido para a presente contratação é de R$ 105.518,48 (cento e cinco mil quinhentos e 

dezoito reais e quarenta e oito centavos). 

 

6.2 As empresas que após a fase de disputa de lances tiverem sua proposta com preços unitários ou totais acima do orçado 

pela administração serão automaticamente desclassificadas. 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela dotação orçamentária informada abaixo. 

 

ELEMENTO DESPESA: 339030 – material de consumo; 

PROJETO/ATIVIDADE: 16.101.04.122.4007.8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças; 

FONTE: 10010000; 

VALOR: R$ 120.840,49; 

UNIDADE GESTORA: 16.101 – Secretaria de Finanças – Administração Direta – SEFAD. 

 

8 – DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

 

8.2. Na Proposta de Preços deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as especificações, quantidades, 

marcas, valores unitários e totais e, quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP.  

 

portas LAN, Jack power 9-28v DC, entrada PoE com sistema 

operacional Mikrotik SWOS, Com dimensões  113x89x28mm. 
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8.3. O objeto deverá estar totalmente conforme as especificações contidas neste Edital; 

 
8.4. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão; 

 

8.5. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da Proposta de 

Preços sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o 

desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 147/2014 e suas alterações posteriores. 

 

9 - DA PROPOSTA FÍSICA 

 

9.1. A Empresa vencedora deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação referente à habilitação e demais 

anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, 

rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da empresa citado nos documentos de 

habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, 

endereço completo, número de telefone e fax, e-mail, número de agência de conta bancária; E deverá atender as seguintes 

exigências: 

 

9.1.1. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que incidam sobre a 

prestação do fornecimento a ser executado;  

9.1.2. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.3. Deverá apresentar a marca dos produtos. 

9.1.4. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação, independente 

de comunicação do licitante. 

 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

 
9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do 

produto/serviço licitado;  

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, 

manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;  

9.2.4. Que após a fase de lances permanecerem com os preços unitários ou globais superiores ao estimado pela 

administração. 

9.2.5. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
10.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o prazo para fornecimento, as 

especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 
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10.2. Encerrada a fase de lances, será verificada a hipótese de desempate às ME/EPP’s, conforme Lei Complementar 

147/14, ou seja, desde que o vencedor não tenha declarado condição de ME/EPP e exista proposta de ME/EPP dentro da 

margem de 5% da proposta vencedora, seguindo-se o trâmite com base nos artigos 44 e 45 da referida Lei Complementar. 

Caso não ocorra o empate ficto, ou as detentoras do direito de desempate não o exerçam, o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.  

 

10.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 

do lance de menor valor;  

 

10.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 

procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

 

10.5 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.4 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para 

que seja obtido melhor preço;  

 

10.6. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes.  

 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. Como condição prévia à habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação em licitação ou na futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

11.2. Todas as folhas dos documentos deverão ser rubricadas da primeira à última folha, preferencialmente numeradas, na 

ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 

 

11.3. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a 

necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento apresentado, os 

mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 
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11.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social expressamente 

pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, seu ato 

constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 

11.4.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.5.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

11.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

11.5.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de 

apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

11.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, 

emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se o licitante com filial no Estado de 

Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal 

Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

11.5.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 

1.470/2011 do TST. 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista 

mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido 

o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a 

licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório. 

 

11.6.1.1. Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, bem como o Decreto 

nº 48.809, de 14 de março de 2020, do Estado de Pernambuco e Decreto Municipal nº 024/2020 de 16 de março de 2020 

do Município do Paulista, os quais declaram situação de emergência em saúde pública em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19), a comprovação da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial descrita no 

subitem 11.6.1 poderá ser atentida pela apresentação da Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial referente aos processos distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da pessoa jurídica, caso 

esta primeira esteja com restrição de emissão pelo órgão. 
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11.6.1.2. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, de acordo com as 

disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da pessoa jurídica. 

 

11.7 DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

11.7.1. Comprovação através de certidão(ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo com o objeto da 

licitação; 

 

11.7.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor, devendo conter, 

no mínimo, as seguintes características: 

 

1) Razão Social, CNPJ e dados do contrato do órgão (ou empresa) emissor; 

2) Descrição do objeto contratado; 

3) Prazo de execução do trabalho; 

4) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. 

 

11.7.3 Não terá validade alguma o atestado emitido pelo próprio licitante ou por empresa pertencente ao mesmo grupo, 

nem algum outro que não tenha sido originado de contratação. 

 

11.8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

11.8.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO II deste Edital; 

11.8.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 

habilitação, conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital; 

11.8.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO IV deste Edital. 

 

12 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

12.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de funcionamento da 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do pregão e deverá registrar tal pedido EXCLUSIVAMENTE através do sistema www.bll.org.br, cabendo ao 

pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 02 (dois) dias úteis ou 48h (quarenta e oito horas). A petição será 

dirigida à autoridade subscritora do edital. 

 

12.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o fizer no 

prazo previsto no subitem deste edital; 

http://www.bll.org.br/
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12.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 

 

12.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua 

intenção de recorrer, quando oportunizado pelo pregoeiro, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado 

juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 

 

12.5. A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação importará a 

preclusão do direito de recurso;  

 

12.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção 

de interpor o recurso pelo proponente; 

 

12.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo;  

 

12.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

13.1. A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a adjudicação 

ficará a cargo da autoridade competente.  

 

13.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente.  

 

14 – DO CONTRATO 

 

14.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o 

Contrato. 

 

14.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal órgão por procurador 

habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

14.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela Administração Pública. 
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14.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será verificada a 

aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta que atenda este Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela adjudicado o 

objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

14.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do 

termo de contrato. 

 

15 – DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA 

 

15.1. Os materiais e equipamentos solicitados deverão ser entregues e instalados na sede da Secretaria de Finanças no 

Shopping North Way, na Rodovia 15 - KM 16,5, nº242 - Centro, Paulista - PE, 53401-445; 

 

15.2 A entrega será no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho. 

 

15.3. O prazo de instalação será de até 05 (cinco) dias úteis no local indicado no item 15.1; 

 

15.4. No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais deverão conter as quantidades e especificações de todos os itens 

fornecidos de acordo com o termo de referência. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, na quantidade total 

especificada na nota de empenho. 

 

16 - DO PAGAMENTO 

 

16.1. A Contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Edital; 

 

16.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente 

entregue, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste Edital.  

 

16.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes neste Edital. 

 

17 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

17.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

 

17.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
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17.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1 Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

18.1.1. Obedecer às especificações dos materiais contidas no item 5 deste Edital; 

18.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais conforme estabelecido no item 11 deste edital, ressaltando que todas 

as despesas de transporte, montagem e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade 

da contratada; 

18.1.3. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

18.1.4. Substituir os materiais e equipamentos ofertados no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, caso no período de 

ocorram defeitos sistemáticos que não sejam definitivamente corrigidos dentro do prazo estabelecido; 

18.1.5. Garantir que os materiais fornecidos atendam às exigências do item 5 deste Edital e que os mesmos serão entregues 

com toda segurança de forma a preservar a integridade dos produtos no local indicado pela contratante. 

18.1.6.  Manter com a contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados 

pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

18.1.7. Comunicar a contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário; 

18.1.8. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos materiais; 

18.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal de Finanças ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

18.1.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 

da Lei nº. 8.666/93, atualizada.  

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

19.1 Constituem obrigações da contratante: 

 

19.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pelos empregados da 

contratada; 

19.1.2. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

19.1.3. Devolver os materiais que estejam fora das especificações técnicas licitadas; 
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19.1.4. Supervisionar o fornecimento, por intermédio da Secretaria solicitante; 

19.1.5. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Edital; 

19.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

19.1.7. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 

bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

19.1.8. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas neste Edital; 

19.1.9. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação 

aos termos contratuais; 

19.1.10. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

19.1.11. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

 

20 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

20.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

20.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

20.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

quando cabível. 

 

20.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

 

21 – DAS PENALIDADES 

 

21.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Finanças Municipal. 

 

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 
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a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por 

cento) do valor total contratado; 

c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero 

vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento convocatório e 

não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

21.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

2 (dois) anos. 

 

21.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 

 

21.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual;  

 

21.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

21.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

22 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Paulista para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

Paulista, 02 de outubro de 2020. 

 

 

 

_______________________________________                                                     ______________________________________ 

            ANDRÉ BARBOSA ROGRUIGUES                                                                          JOSÉ FREIRE A. JUNIOR – OAB/PE 11.831 

      PREGOEIRO       ASSESSORIA JURÍDICA 
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ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DO OBJETO 

 

Aquisição de materiais e equipamentos de informática, visando à melhoria na prestação dos serviços na nova Sede da 

Secretaria de Finanças do Município do Paulista/PE no Paulista North Way Shopping, conforme as especificações, 

quantidades e exigências contidas neste termo de referência.  

  

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

A Prefeitura Municipal do Paulista vem buscando, ao longo dos anos, ferramentas informatizadas e novas tecnologias, a fim 

de incrementar a arrecadação tributária, através de políticas de inteligência fiscal, que visam proporcionar a melhoria da 

Administração Tributária, maior interação com o contribuinte, o controle mais eficiente das ações fiscais e o combate à 

sonegação e à evasão fiscal. 

 

Em síntese, a Secretaria de Finanças deste Munícipio necessita adquirir novos materiais e equipamentos de informática e 

telefonia, conforme as especificações, quantidades e exigências contidas neste termo de referência, para melhorar o 

desempenho das atividades administrativas e, consequentemente, o atendimento aos contribuintes na nova sede no 

Paulista North Way Shopping.  

 

3. DO VALOR ESTIMADO 

 

O valor máximo estimado é de R$ 105.518,48 (cento e cinco mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), e 

será detalhado no tópico “6. Das especificações mínimas e do quantitativo”.   

 

4. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO 

 

O procedimento administrativo para a contratação do objeto deste termo de referência dar-se-á por processo licitatório na 

modalidade PREGÃO, tipo menor preço, nos termos da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, consoante a 

seguinte discriminação: 

 

5.1.1. EMPENHO: global; 

5.1.2. ELEMENTO DESPESA: 339030 – material de consumo; 
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5.1.3. PROJETO/ATIVIDADE: 16.101.04.122.4007.8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças; 

5.1.4. FONTE: 10010000; 

5.1.5. VALOR: R$ 120.840,49; 

5.1.6. UNIDADE GESTORA: 16.101 – Secretaria de Finanças – Administração Direta – SEFAD. 

 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E DO QUANTITATIVO  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

Switch 24P com tecnologia MR L2 +, Gerenciável e 

compatível para Rack com padrão 19u, Largura: 440mm. 

Profundidade (bruto) [m]: 0.1, Peso Kg: 3.17kg, Altura 44mm, 

gerenciável, com 24 portas Rj45 gigabit, com 4 Portas/Fibra.  

 

10 R$ 2.750,00 R$ 27.500,00 

02 

Patch Panel Cat5e 24 Portas, para Cabeamento Estruturado 

para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da 

norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling 

Components), para cabeamento horizontal ou secundário, 

em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de 

distribuição de serviços em sistemas horizontais e em 

sistemas Categoria 5e, provendo suporte às aplicações como 

GigaBit Ethernet (1000 Mbps). 

 

10 R$ 235,28 R$ 2.352,80 

03 

Rack aberto 36U, com guias laterais com mínimo de 22cm, 

material soldado, monobloco e Estrutura em chapa de aço 

1,0mm em chapas e fechaduras cilíndrica nas guias laterais. 

Fundo vasado para exaustão de ar quente, laterais com 

abertura confeccionadas em chapa de aço de 0,75mm. 

Acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado. 

 

 
01 

 
R$ 1.208,00 R$ 1.208,00 

04 

Bandejas para rack 19 polegadas, confeccionada em chapa 

de aço na cor preta com acabamento e pintura eletrostática a 

pó texturizado, com suporta de peso até 3kg e largura 19"e 

altura 1U e 2U. 

 

02 R$ 70,00 
R$ 140,00 

 

05 

Patch Cord 1,5 Metros cat5e cor azul, Cabo (unitário), para 

tráfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento horizontal 

ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de 

trabalho para interligar os equipamentos do usuários e as 

tomadas de conexão à rede. 

250 R$ 10,40 R$ 2.600,00 
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06 

Patch Cord 2,5 Metros cat5e cor azul, cabo (unitário), para 

tráfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento horizontal 

ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de 

trabalho para interligar os equipamentos do usuários e as 

tomadas de conexão à rede. 

 

10 R$ 17,32 R$ 173,20 

07 

Conector Fêmea RJ45 cat5e Keystone Branco para sistema de 

Cabeamento Estruturado (unitário) para tráfego de voz, 

dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-

568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para 

cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto 

de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em 

sistemas de cabeamento estruturado, corpo em 

termoplástico de alto impacto não propagante à chama, 

terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, 

padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG, disponível 

em pinagem T568A/B e Fornecido na cor branca. 

 

250 R$ 11,00 R$ 2.750,00 

08 

Cabo de Rede Cat5 24AWG 305 metros CMX Azul, 

4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre 

nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, capa externa 

em PVC na opção CMX, marcação sequencial métrica 

decrescente (305 - 0 m) na embalagem. Produto deve 

atender conter Certificado pela ANATEL e Dimensões: 

Profundidade: 305m, diâmetro nominal de 5,2mm, Peso 

Bruto: 8.3 Kg e Garantia 12 meses. 

60 R$ 431,00 R$ 25.860,00 

 
 
 
 

09 
 

Computador Desktop Estação de Trabalho, completo, 

monitor Led de 21,5” Full HD, resolução de 1920x1080, Com 

Entrada Hdmi D-Sub, Estabilizador de 500va Entrada 220v 

Saída 110v, Mouse Óptico Usb com Scroll e Teclado USB, CPU 

com Processador intel I5 650, Clock 3.20ghz, com 2 Cores e 4 

Threads e Cache de 4mb; Memória Ram de 8gb DDR 

1066/1333 HD SSD Sata 3 de 120gb; Placa de Rede Ethernet 

Gigalan 10/100/1000 On-board e Cabos de Força. Garantia 12 

meses. 

 
1 

R$ 3.464,66 R$ 3.464,66 

10 

Dvr Stand Alone 16 Full Hd 1080p, Compatível com 5 

tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + Analógica + IP, gravação 

de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p, 

saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC, função BNC + IP: adiciona 

1 R$ 1.188,18 R$ 1.188,18 
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câmeras IP ao DVR, Inteligência de vídeo, compatível com 

redes Wi-Fi através de adaptador USB, 

suportar 1 disco rígido de até 10 TB, Modo NVR: transforma 

todos os canais BNC em IP. 

Garantia de 12 meses 

11 

HD de gravação de imagens com Tecnologia Purple 

Surveillance, capacidade: 4TB,Fator de forma: 3.5-

inch,formato Avançado (Af), conforme RoHS,Cache: 256MB, 

performance Class: 7200 Rpm Class 

Interface Taxa de transferência (máx.): 

Buffer to host: 6 Gb / s, Host para / da unidade (sustentado): 

210 Mb / s, ciclos de carga / descarga: 300.000, temperatura 

de operação: 0 a 65 °C, temperatura não operacional: -40 a 

70°C, operacional (2ms, leitura/escrita): 30, operacional (2ms, 

leitura): 65 

Não operacional (2ms): 250 

Garantia 12 meses 

 

1 R$ 1.058,71 R$ 1.058,71 

12 

Vídeo Balun 16 canais, compatível com as tecnologias: 

HDCVI, AHD, HDTVI e analógica (CVBS),compatível com as 

resoluções: analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 3 

MP (1296p), 4 MP (1520p), 5 MP (1728p) e 4K (2160p) 

Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para 

câmeras distantes em até 300 metros utilizando saída 

individual, modelos com 1, 4, 8 e 16 canais bidirecional: vídeo 

e dados em apenas um cabo. Exclusiva tecnologia embarcada 

para melhorar o casamento de impedâncias 

Kit completo: power baluns com alimentação, baluns para 

câmera e cabos para DVR, proteção contra surtos de tensão e 

com consumo máximo de potência 80 ou 120 W 

Corrente máxima fornecida em cada canal 1,1 A 

Proteção contra surtos de tensão. 

Conexões: 

Entradas de vídeo: 16 BNC 

Saídas de vídeo: 16 BNC 

Função: 4×1 – RJ45 

Alimentação para câmera: 1 P4 macho 

Alimentação de entrada: NBR 14136 

Vídeo 

1 R$ 1.169,99 R$ 1.169,99 
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Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-M / HDTVI / analógico 

(CVBS) 

Formato do vídeo: NTSC 

Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI*: 300 metros 

(720p), 200 metros (1080p) e 150 metros (até 2160p) 

Alcance do cabeamento com tecnologia AHD*: 250 metros 

(720p), 150 metros (1080p) e 130 metros (até 2160p) 

Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI*: 250 metros 

(720p), 150 metros (1080p) e 130 metros (até 2160p) 

Alcance do cabeamento com tecnologia analógica (CVBS)*: 

400 metros 

Filtro contra ruídos e interferências: Sim 

Impedância cabo UTP*: 100 Ω RJ45 

Impedância cabo coaxial: 75 Ω BNC 

Características complementares 

Compatível com dados (Menu OSD e PTZ): Sim 

Compatível com áudio: Sim 

Sinalização LED na saída de alimentação: Verde: alimentação 

ok Vermelho: curto-circuito ou sobrecarga no canal. 

Compatível com rack, Conteúdo da embalagem 

Cabo BNC macho 0,60 m: 16 

VB 3001 MC (macho): 16 

Cantoneiras para fixação em rack: 2 

Cabo alimentação (cabo força): 1 

Características elétricas 

Alimentação de entrada: 100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range) 

100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range) 

Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação: 7,5 

A² 

Consumo máximo de potência: 120 W 

Corrente máxima fornecida em cada canal: 1,1 A** 

Fonte de alimentação: 13,8 Vdc 

Proteção antissurto vídeo: 1 kV vídeo 

Proteção antissurto alimentação: 1,5 kV alimentação 

Norma de proteção antissurto: Pulso 10-700 µs IEC 61000-45 

modo diferencial 

Características mecânicas 

Cor case: Preto 
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Tipo material: Plástico Metálico / Plástico 

Local de instalação: Interno 

Garantia de 12 meses 

13 

Extensor HDMI com entrada de sinal de vídeo: 0,51,0 volts 

pp, 0,1. 0 volts pp. 

Saída de vídeo: hdmi 1.3b. 

Resolução hdmi: 

24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i. 

Distância de transmissão: cat 6 1080p 60 metros. 

Vídeo amplificador banda 5: 1.65gbps/165 hz. 

Faixa de frequência vertical 6: 50/60 hz. 

Dimensões aprox.: 85 x 58 x 24 (cada). 

Peso aprox.: 90g. (cada). 

Garantia 3 meses 

1 R$ 328,58 R$ 328,58 

14 

Smart TV LED 43" Full HD com Conversor Digital com no 

mínimo 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada RF para 

TV a cabo, 1 entrada AV/ Vídeo componente, 1 saída de áudio 

optica, 1 entrada Lan RJ45, wi-fi integrado, potência de áudio 

de no mínimo de 8w (Rms) 

Garantia 12 meses 

 

1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

15 
Conector RJ45 Macho Cat5e (unitário) para cabo de rede  

Garantia 3 meses 
50 R$ 0,39 R$ 19,50 

16 

Monitor LED de Vídeo 24 polegadas com Brilho: 250 cd/m³, 

taxa de Contraste (Estático): 1000, taxa de Contraste 

Dinâmico: Mega 8 (5000000: 1), resolução: 1366 x 768, 

tempo de Resposta: 6 ms (GTG). 

Garantia de 12 meses 

1 R$ 775,00 R$ 775,00 

17 

Câmera full HD 20M com resolução Full HD 1080p, 

Abertura angular 96º, Sensor megapixel digital 1/2.7," 

Lente 3,6mm, menu OSD, função DWDR e BLC, enxergar até 

20 metros no escuro, proteção IP66 contra chuva, sol, poeira 

e surtos de tensão. 

Garantia de 12 meses 

16 R$ 154,60 R$ 2.473,60 

18 

Nobreak com Potência de 3000VA, Tensão DC: 24V, 

Frequência em Rede (Hz): 50 ou 60Hz (+/- 5Hz) com Detecção 

Automática, frequência em Inversor (Hz): Frequência da Rede 

+/- 1 %, Fator de Potência: 0,7, tempo de Transferência: 1 ms, 

forma de Onda no Inversor  senoidal por aproximação 

1 R$ 1.566,00 R$ 1.566,00 
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(PWM), rendimento em Rede (com meia carga): >=96%, 

rendimento em Inversor (com meia carga): >=85%, faixa de 

Variação de entrada para 115V: 91V – 143V (CA), faixa de 

Variação de Entrada para 220V: 174V – 272V (CA), tolerância 

na Tensão de Saída em Inversor: Tensão Nominal de Saída +/- 

6% e com Dimensões Mínimas: 355 x 223 x 520 mm. 

Garantia de 12 meses 
 

19 

Aparelho de telefone IP com protocolos SIP RFC3261, 

TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, http/https, ARP/RARP, ICMP, DNS 

(registo A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, 

SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, 1 Conta 

SIP, PoE: Não, LCD 132X42, Codecs voz: Suporta G.711µ/a, 

G.722 (banda larga), G.723, G.726-32, G.729 A/B, DTMF em 

banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, 

CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

- Qos: Layer 2 (802.1Q, 801.2p) e Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS. 

2 Teclas linha com LED, 3 Teclas programáveis XML, 5 Teclas 

Navegação/Menu, 13 Teclas dedicadas: Pageing/Intercom, 

Agenda, Mensagem, Home (início), Espera, Gravação, 

Silêncio, Headset, Transferência, Conferência, Enviar, 

Remarcação, Alta-voz, Volume 

Espera, Transferência, Desvio Chamadas, Conferência a 3, 

Chamada em espera, Agenda para download (XML, LDAP, até 

500 itens), Chamada em espera, Registo de chamadas (até 

200 registos), Toques Personalizados, Redundância de 

servidor e failover. Acesso para Utilizador e Administrador, 

Autenticação MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com 

criptografia AES de 256 bits, TLS, SRTP, https, controle de 

acesso a mídia 802.1x. Entrada 100-240VAC 50-60Hz,Saída 

+5VDC, 600mA. 

Garantia de 12 meses  

30 R$ 388,00 R$ 11.640,00 

20 
Régua com 12 tomadas, 10 amperes, padrão para rack 

19’’,1U em aço e pintura eletrostática.  
2 R$ 59,95 119,90 

21 

Roteador de borda com 10 portas ethernet, arquitetura ARM 

32bit, CPU AL21400, CPU  com 4 núcleos 

nominal de 1400 MHz, dimensões 228 x 120 x 30 mm, 

Nível de licença 5,sistema operacional RouterOS, memoria de 

1GB, 512 MB de armazenamento NAND, 

1 R$ 1.851,00 R$ 1.851,00 
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PoE em PoE passivo,PoE out PoE passivo até 57V,PoE na 

tensão de entrada 18 a 57 V,número de entradas DC 2 (jaque 

DC, PoE-IN),tensão de entrada de jaque DC 12 a 57 V,saída 

máxima por saída de porta (entrada> 30 V) 400 mA,saída 

máxima por saída de porta (entrada <30 V) 600 mA, máximo 

total fora (A) 600 mA, consumo máximo de energia 33 W, 

consumo máximo de energia, 

portas Ethernet 10/100/1000 e 1 Porta SFP + . 

22 
Porca gaiola para fixação de equipamentos em Rack padrão 

19’’ fabricado em aço inox. 
100 R$ 0,67 R$ 67,00 

23 

Cabo de Fibra AS 80 12FO de alta resistência contra 

intemperismo diários (Sol, Chuva e variações de temperatura) 

Constituído por fibra óptica (Single Modo) revistada em 

acrilato, sendo capaz de transferir de 180.000~200.000 KM/s 

resultando em uma latência de apenas 0.005 milissegundos 

por KM. 2500 Metros. 

1 R$ 10.050,00 10.050,00 

24 

Isolador roldana com suporte para facilitação da instalação 

de cabos ópticos nos postes, resistente a mudanças 

climáticas, estrutura de ferro, aço ou pvc com medidas 

mínimas de 23x15x10/CM. 

45 R$ 18,62 R$ 837,90 

25 

Alça pré-formada para ancoragem de cordoalha fabricada em 

aço galvanizado 3/16 ‘ (4.8mm) com no mínimo 4 fios 

entrelaçados e peso aproximado de 120 gramas de cor prata. 

45 R$ 8,30 R$ 373,50 

26 

Abraçadeira ajustável BAP com parafuso ajustador e porca 

para poste, com diâmetro de até 36 cm fabricado em aço 

galvanizado. Com dimensões mínimas BAP 3 1200mm 260 a 

360mm 33. 

80 R$ 8,00 R$ 640,00 

27 

Suporte de ancoragem universal para passagem de fibra 

ópticas acomodando no mínimo 1 cabo de fibra óptica e 

fabricado em aço galvanizado ou pvc de alta resistência com 

dimensões mínimas 6 cm de largura; 10 centímetros de 

altura; 10 centímetros de profundidade. 

80 R$ 7,14 R$ 571,20 

28 
Cordoalha fabricada em aço galvanizado utilizado em cabos 

mensageiros de telefonia e fibra óptica. 1000 Metros. 
1 R$ 2.180,00 R$ 2.180,00 

29 

Mini gbic sp-pc para conector azul até 20km, compatível com 

Mikrotik Routerboard com especificações mínimas dual data-

rate de 1.25 Gbps/1.063 Gbps. 

2 R$ 268,47 R$ 536,94 

30 Routerboard 5 portas giga+sfp, com arquitetura RISC, 5 1 R$ 522,82 R$ 522,82 
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7. DO LOCAL, DO PRAZO E DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

7.1. Os materiais e equipamentos solicitados deverão ser entregues e instalados na sede da Secretaria de Finanças no 

Shopping North Way, na Rodovia 15 - KM 16,5, nº242 - Centro, Paulista - PE, 53401-445. 

7.2. A entrega será no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho. 

7.3. O prazo de instalação será de até 05 (cinco) dias úteis no local indicado no item 6.1; 

7.4. A validade declarada na proposta de preços não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura dos 

trabalhos licitatórios. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

8.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

8.1.1. Obedecer às especificações dos materiais contidas no item 05 deste TR; 

8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais conforme estabelecido no item 06 deste TR, ressaltando que todas as 

despesas de transporte, montagem e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da 

contratada; 

8.1.3. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

8.1.4. Substituir os materiais e equipamentos ofertados no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, caso no período de 

ocorram defeitos sistemáticos que não sejam definitivamente corrigidos dentro do prazo estabelecido; 

8.1.5. Garantir que os materiais fornecidos atendam às exigências do item 05 deste TR e que os mesmos serão entregues 

com toda segurança de forma a preservar a integridade dos produtos no local indicado pela contratante. 

8.1.6.  Manter com a contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela 

urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

8.1.7. Comunicar a contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário; 

8.1.8. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos materiais; 

8.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal de Finanças ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

8.1.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 

8.666/93, atualizada.  

portas LAN, Jack power 9-28v DC, entrada PoE com sistema 

operacional Mikrotik SWOS, Com dimensões  113x89x28mm. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

9.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pelos empregados da 

contratada; 

9.1.2. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

9.1.3. Devolver os materiais que estejam fora das especificações técnicas licitadas; 

9.1.4. Supervisionar o fornecimento, por intermédio da secretaria solicitante; 

9.1.5. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste termo; 

9.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

9.1.7. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 

bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

9.1.8. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas neste termo de referência; 

9.1.9. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos 

termos contratuais; 

9.1.10. A contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

9.1.11. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

 

10. DO PAGAMENTO 

 

10.1. A contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste termo; 

 

10.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, 

após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, 

comprovando o recebimento do objeto deste termo.  

 

10.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no termo de referência. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

 

11.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe 

convier; 
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11.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

11.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

12. DAS PENALIDADES  

 

12.1. Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de 

seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Secretaria de Finanças Municipal. 

 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% 

(dez por cento) do valor total contratado; 

c) Pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 

0,3% (zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do 

produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da 

nota fiscal; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

12.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

2 (dois) anos. 

 

12.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 
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12.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual;  

 

12.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

12.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Paulista para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO Nº 145/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no 

endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO Nº 145/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020, a(o) (NOME COMPLETO DO 

CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, sediada (o)..........(ENDEREÇO COMPLETO), declara (amos), sob as 

penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020. 

 

CNPJ/CPF: 

RAZÃO SOCIAL/NOME: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

MUNICÍPIO: 

UP: 

CEP: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

CONTA CORRENTE Nº: 

CÓD. DO BANCO: 

SIGLA: 

NOME/Nº AGÊNCIA: 

NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

CARGO QUE OCUPA: 

ESTADO CIVIL: 

RG Nº: 

CPF Nº: 

NACIONALIDADE: 

PROFISSÃO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 

Local e data. 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______/2020 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO À MELHORIA 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOVA SEDE DA 

SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE 

NO PAULISTA NORTH WAY SHOPPING, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FINANÇAS, DO OUTRO LADO, A EMPRESA ___________, NA 

FORMA ABAIXO:  

 

De um lado a Secretaria Municipal de Finanças, com sede na Avenida Marechal Floriano, S/N – Centro – Paulista/PE, 

representada pelo Secretário, Sr. Rafael Maia de Siqueira, brasileiro, portadora da cédula de identidade nº _______, 

inscrita no CPF/MF sob o n._______, inscrito no CPF/MF sob o nº_______, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

________, com sede na Rua ______, nº ___, na cidade de ________, Fone (XX) __________ - __________ e E-mail: 

________________, neste ato representada pelo Senhor (a) _________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº 

_______ e inscrito (a) no CPF/MF nº ________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP _______ 

doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020, da proposta de preços da contratada e 

mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si 

e seus sucessores, com observância das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às 

normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147 de 17 de agosto de 

2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013 e, subsidiariamente a lei 8.666 de 21 

de junho de 1993, e suas alterações posterior, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das 

propostas apresentadas no Pregão, e da ata publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento 

com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com 

os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão 

Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da Portaria nº 

2309/2020 do dia 27/08/2020. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2020, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO À MELHORIA NA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE NO PAULISTA 

NORTH WAY SHOPPING, com todos os seus Anexos; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO À MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOVA SEDE DA 

SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE NO PAULISTA NORTH WAY SHOPPING, de acordo com as 

especificações e nas respectivas quantidades em conformidade com este Contrato.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária:  

 

UNIDADE GESTORA: 16.101 – Secretaria de Finanças – Administração Direta – SEFAD. 

ELEMENTO DESPESA: 339030 – material de consumo; 

PROJETO/ATIVIDADE: 16.101.04.122.4007.8006 – Gestão Administrativa das Ações da Secretaria de Finanças; 

FONTE: 10010000; 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR CONTRATADO E ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

Switch 24P com tecnologia MR L2 +, Gerenciável e 

compatível para Rack com padrão 19u, Largura: 440mm. 

Profundidade (bruto) [m]: 0.1, Peso Kg: 3.17kg, Altura 44mm, 

gerenciável, com 24 portas Rj45 gigabit, com 4 Portas/Fibra.  

 

 

10   

02 

Patch Panel Cat5e 24 Portas, para Cabeamento Estruturado 

para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da 

norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling 

Components), para cabeamento horizontal ou secundário, 

em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de 

distribuição de serviços em sistemas horizontais e em 

 

10   
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sistemas Categoria 5e, provendo suporte às aplicações como 

GigaBit Ethernet (1000 Mbps). 

 

03 

Rack aberto 36U, com guias laterais com mínimo de 22cm, 

material soldado, monobloco e Estrutura em chapa de aço 

1,0mm em chapas e fechaduras cilíndrica nas guias laterais. 

Fundo vasado para exaustão de ar quente, laterais com 

abertura confeccionadas em chapa de aço de 0,75mm. 

Acabamento com pintura eletrostática a pó texturizado. 

 

 

 
01 

 
  

04 

Bandejas para rack 19 polegadas, confeccionada em chapa 

de aço na cor preta com acabamento e pintura eletrostática a 

pó texturizado, com suporta de peso até 3kg e largura 19"e 

altura 1U e 2U. 

 

 

02   

05 

Patch Cord 1,5 Metros cat5e cor azul, Cabo (unitário), para 

tráfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento horizontal 

ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de 

trabalho para interligar os equipamentos do usuários e as 

tomadas de conexão à rede. 

 

250   

06 

Patch Cord 2,5 Metros cat5e cor azul, cabo (unitário), para 

tráfego de voz, dados e imagem. Para cabeamento horizontal 

ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de 

trabalho para interligar os equipamentos do usuários e as 

tomadas de conexão à rede. 

 

 

10   

07 

Conector Fêmea RJ45 cat5e Keystone Branco para sistema de 

Cabeamento Estruturado (unitário) para tráfego de voz, 

dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-

568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para 

cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto 

de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em 

sistemas de cabeamento estruturado, corpo em 

termoplástico de alto impacto não propagante à chama, 

terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, 

padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG, disponível 

em pinagem T568A/B e Fornecido na cor branca. 

 

 

250   
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08 

Cabo de Rede Cat5 24AWG 305 metros CMX Azul, 

4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre 

nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, capa externa 

em PVC na opção CMX, marcação sequencial métrica 

decrescente (305 - 0 m) na embalagem. Produto deve 

atender conter Certificado pela ANATEL e Dimensões: 

Profundidade: 305m, diâmetro nominal de 5,2mm, Peso 

Bruto: 8.3 Kg e Garantia 12 meses. 

 

60   

 
 
 
 

09 
 

Computador Desktop Estação de Trabalho, completo, 

monitor Led de 21,5” Full HD, resolução de 1920x1080, Com 

Entrada Hdmi D-Sub, Estabilizador de 500va Entrada 220v 

Saída 110v, Mouse Óptico Usb com Scroll e Teclado USB, CPU 

com Processador intel I5 650, Clock 3.20ghz, com 2 Cores e 4 

Threads e Cache de 4mb; Memória Ram de 8gb DDR 

1066/1333 HD SSD Sata 3 de 120gb; Placa de Rede Ethernet 

Gigalan 10/100/1000 On-board e Cabos de Força. Garantia 12 

meses. 

 

 
1 

  

10 

Dvr Stand Alone 16 Full Hd 1080p, Compatível com 5 

tecnologias: HDCVI + HDTVI + AHD + Analógica + IP, gravação 

de todos os canais em 4 MP Lite, 1080p ou 720p, 

saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC, função BNC + IP: adiciona 

câmeras IP ao DVR, Inteligência de vídeo, compatível com 

redes Wi-Fi através de adaptador USB, 

suportar 1 disco rígido de até 10 TB, Modo NVR: transforma 

todos os canais BNC em IP. 

Garantia de 12 meses 

 

1   

11 

HD de gravação de imagens com Tecnologia Purple 

Surveillance, capacidade: 4TB,Fator de forma: 3.5-

inch,formato Avançado (Af), conforme RoHS,Cache: 256MB, 

performance Class: 7200 Rpm Class 

Interface Taxa de transferência (máx.): 

Buffer to host: 6 Gb / s, Host para / da unidade (sustentado): 

210 Mb / s, ciclos de carga / descarga: 300.000, temperatura 

de operação: 0 a 65 °C, temperatura não operacional: -40 a 

70°C, operacional (2ms, leitura/escrita): 30, operacional (2ms, 

leitura): 65 

Não operacional (2ms): 250 

Garantia 12 meses 

 

 

1   
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12 

Vídeo Balun 16 canais, compatível com as tecnologias: 

HDCVI, AHD, HDTVI e analógica (CVBS),compatível com as 

resoluções: analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 3 

MP (1296p), 4 MP (1520p), 5 MP (1728p) e 4K (2160p) 

Transmissão de vídeo e alimentação, via cabo UTP, para 

câmeras distantes em até 300 metros utilizando saída 

individual, modelos com 1, 4, 8 e 16 canais bidirecional: vídeo 

e dados em apenas um cabo. Exclusiva tecnologia embarcada 

para melhorar o casamento de impedâncias 

Kit completo: power baluns com alimentação, baluns para 

câmera e cabos para DVR, proteção contra surtos de tensão e 

com consumo máximo de potência 80 ou 120 W 

Corrente máxima fornecida em cada canal 1,1 A 

Proteção contra surtos de tensão. 

Conexões: 

Entradas de vídeo: 16 BNC 

Saídas de vídeo: 16 BNC 

Função: 4×1 – RJ45 

Alimentação para câmera: 1 P4 macho 

Alimentação de entrada: NBR 14136 

Vídeo 

Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-M / HDTVI / analógico 

(CVBS) 

Formato do vídeo: NTSC 

Alcance do cabeamento com tecnologia HDCVI*: 300 metros 

(720p), 200 metros (1080p) e 150 metros (até 2160p) 

Alcance do cabeamento com tecnologia AHD*: 250 metros 

(720p), 150 metros (1080p) e 130 metros (até 2160p) 

Alcance do cabeamento com tecnologia HDTVI*: 250 metros 

(720p), 150 metros (1080p) e 130 metros (até 2160p) 

Alcance do cabeamento com tecnologia analógica (CVBS)*: 

400 metros 

Filtro contra ruídos e interferências: Sim 

Impedância cabo UTP*: 100 Ω RJ45 

Impedância cabo coaxial: 75 Ω BNC 

Características complementares 

Compatível com dados (Menu OSD e PTZ): Sim 

Compatível com áudio: Sim 

 

1   
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Sinalização LED na saída de alimentação: Verde: alimentação 

ok Vermelho: curto-circuito ou sobrecarga no canal. 

Compatível com rack, Conteúdo da embalagem 

Cabo BNC macho 0,60 m: 16 

VB 3001 MC (macho): 16 

Cantoneiras para fixação em rack: 2 

Cabo alimentação (cabo força): 1 

Características elétricas 

Alimentação de entrada: 100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range) 

100-240 Vac – 50/60 Hz (Full Range) 

Capacidade de corrente máxima da fonte de alimentação: 7,5 

A² 

Consumo máximo de potência: 120 W 

Corrente máxima fornecida em cada canal: 1,1 A** 

Fonte de alimentação: 13,8 Vdc 

Proteção antissurto vídeo: 1 kV vídeo 

Proteção antissurto alimentação: 1,5 kV alimentação 

Norma de proteção antissurto: Pulso 10-700 µs IEC 61000-45 

modo diferencial 

Características mecânicas 

Cor case: Preto 

Tipo material: Plástico Metálico / Plástico 

Local de instalação: Interno 

Garantia de 12 meses 

13 

Extensor HDMI com entrada de sinal de vídeo: 0,51,0 volts 

pp, 0,1. 0 volts pp. 

Saída de vídeo: hdmi 1.3b. 

Resolução hdmi: 

24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i. 

Distância de transmissão: cat 6 1080p 60 metros. 

Vídeo amplificador banda 5: 1.65gbps/165 hz. 

Faixa de frequência vertical 6: 50/60 hz. 

Dimensões aprox.: 85 x 58 x 24 (cada). 

Peso aprox.: 90g. (cada). 

Garantia 3 meses 

 

1   

14 

Smart TV LED 43" Full HD com Conversor Digital com no 

mínimo 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, 1 entrada RF para 

TV a cabo, 1 entrada AV/ Vídeo componente, 1 saída de áudio 

 

1   
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optica, 1 entrada Lan RJ45, wi-fi integrado, potência de áudio 

de no mínimo de 8w (Rms) 

Garantia 12 meses 

 

15 
Conector RJ45 Macho Cat5e (unitário) para cabo de rede  

Garantia 3 meses 

 
50   

16 

Monitor LED de Vídeo 24 polegadas com Brilho: 250 cd/m³, 

taxa de Contraste (Estático): 1000, taxa de Contraste 

Dinâmico: Mega 8 (5000000: 1), resolução: 1366 x 768, 

tempo de Resposta: 6 ms (GTG). 

Garantia de 12 meses 

 

1   

17 

Câmera full HD 20M com resolução Full HD 1080p, 

Abertura angular 96º, Sensor megapixel digital 1/2.7," 

Lente 3,6mm, menu OSD, função DWDR e BLC, enxergar até 

20 metros no escuro, proteção IP66 contra chuva, sol, poeira 

e surtos de tensão. 

Garantia de 12 meses 

 

16   

18 

Nobreak com Potência de 3000VA, Tensão DC: 24V, 

Frequência em Rede (Hz): 50 ou 60Hz (+/- 5Hz) com Detecção 

Automática, frequência em Inversor (Hz): Frequência da Rede 

+/- 1 %, Fator de Potência: 0,7, tempo de Transferência: 1 ms, 

forma de Onda no Inversor  senoidal por aproximação 

(PWM), rendimento em Rede (com meia carga): >=96%, 

rendimento em Inversor (com meia carga): >=85%, faixa de 

Variação de entrada para 115V: 91V – 143V (CA), faixa de 

Variação de Entrada para 220V: 174V – 272V (CA), tolerância 

na Tensão de Saída em Inversor: Tensão Nominal de Saída +/- 

6% e com Dimensões Mínimas: 355 x 223 x 520 mm. 

Garantia de 12 meses 
 

 

1   

19 

Aparelho de telefone IP com protocolos SIP RFC3261, 

TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, http/https, ARP/RARP, ICMP, DNS 

(registo A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, 

SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, 1 Conta 

SIP, PoE: Não, LCD 132X42, Codecs voz: Suporta G.711µ/a, 

G.722 (banda larga), G.723, G.726-32, G.729 A/B, DTMF em 

banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO), VAD, 

CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 

- Qos: Layer 2 (802.1Q, 801.2p) e Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS. 

 

30   
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2 Teclas linha com LED, 3 Teclas programáveis XML, 5 Teclas 

Navegação/Menu, 13 Teclas dedicadas: Pageing/Intercom, 

Agenda, Mensagem, Home (início), Espera, Gravação, 

Silêncio, Headset, Transferência, Conferência, Enviar, 

Remarcação, Alta-voz, Volume 

Espera, Transferência, Desvio Chamadas, Conferência a 3, 

Chamada em espera, Agenda para download (XML, LDAP, até 

500 itens), Chamada em espera, Registo de chamadas (até 

200 registos), Toques Personalizados, Redundância de 

servidor e failover. Acesso para Utilizador e Administrador, 

Autenticação MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com 

criptografia AES de 256 bits, TLS, SRTP, https, controle de 

acesso a mídia 802.1x. Entrada 100-240VAC 50-60Hz,Saída 

+5VDC, 600mA. 

Garantia de 12 meses  

20 
Régua com 12 tomadas, 10 amperes, padrão para rack 

19’’,1U em aço e pintura eletrostática.  

 
2   

21 

Roteador de borda com 10 portas ethernet, arquitetura ARM 

32bit, CPU AL21400, CPU  com 4 núcleos 

nominal de 1400 MHz, dimensões 228 x 120 x 30 mm, 

Nível de licença 5,sistema operacional RouterOS, memoria de 

1GB, 512 MB de armazenamento NAND, 

PoE em PoE passivo,PoE out PoE passivo até 57V,PoE na 

tensão de entrada 18 a 57 V,número de entradas DC 2 (jaque 

DC, PoE-IN),tensão de entrada de jaque DC 12 a 57 V,saída 

máxima por saída de porta (entrada> 30 V) 400 mA,saída 

máxima por saída de porta (entrada <30 V) 600 mA, máximo 

total fora (A) 600 mA, consumo máximo de energia 33 W, 

consumo máximo de energia, 

portas Ethernet 10/100/1000 e 1 Porta SFP + . 

 

1   

22 
Porca gaiola para fixação de equipamentos em Rack padrão 

19’’ fabricado em aço inox. 

 
100   

23 

Cabo de Fibra AS 80 12FO de alta resistência contra 

intemperismo diários (Sol, Chuva e variações de temperatura) 

Constituído por fibra óptica (Single Modo) revistada em 

acrilato, sendo capaz de transferir de 180.000~200.000 KM/s 

resultando em uma latência de apenas 0.005 milissegundos 

por KM. 2500 Metros. 

 

1   
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5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ ( _____________________), conforme proposta da 

contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA 

 

6.1 Os materiais e equipamentos solicitados deverão ser entregues e instalados na sede da Secretaria de Finanças no 

Shopping North Way, na Rodovia 15 - KM 16,5, nº242 - Centro, Paulista - PE, 53401-445. 

 

6.2 A entrega será no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho. 

 

6.3. O prazo de instalação será de até 05 (cinco) dias úteis no local indicado na cláusula 6.1 deste Contrato; 

 

24 

Isolador roldana com suporte para facilitação da instalação 

de cabos ópticos nos postes, resistente a mudanças 

climáticas, estrutura de ferro, aço ou pvc com medidas 

mínimas de 23x15x10/CM. 

 

45   

25 

Alça pré-formada para ancoragem de cordoalha fabricada em 

aço galvanizado 3/16 ‘ (4.8mm) com no mínimo 4 fios 

entrelaçados e peso aproximado de 120 gramas de cor prata. 

 

45   

26 

Abraçadeira ajustável BAP com parafuso ajustador e porca 

para poste, com diâmetro de até 36 cm fabricado em aço 

galvanizado. Com dimensões mínimas BAP 3 1200mm 260 a 

360mm 33. 

 

80   

27 

Suporte de ancoragem universal para passagem de fibra 

ópticas acomodando no mínimo 1 cabo de fibra óptica e 

fabricado em aço galvanizado ou pvc de alta resistência com 

dimensões mínimas 6 cm de largura; 10 centímetros de 

altura; 10 centímetros de profundidade. 

 

80   

28 
Cordoalha fabricada em aço galvanizado utilizado em cabos 

mensageiros de telefonia e fibra óptica. 1000 Metros. 

 
1   

29 

Mini gbic sp-pc para conector azul até 20km, compatível com 

Mikrotik Routerboard com especificações mínimas dual data-

rate de 1.25 Gbps/1.063 Gbps. 

 

2   

30 

Routerboard 5 portas giga+sfp, com arquitetura RISC, 5 

portas LAN, Jack power 9-28v DC, entrada PoE com sistema 

operacional Mikrotik SWOS, Com dimensões  113x89x28mm. 

 

1   
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6.4. No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais deverão conter as quantidades e especificações de todos os itens 

fornecidos de acordo com o termo de referência. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, na quantidade total 

especificada na nota de empenho. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

 

7.1 A Contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Contrato; 

 

7.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente 

entregue, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste 

Contrato.  

 

7.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as especificações 

constantes neste Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

8.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que lhe convier; 

 

8.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

8.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1 Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

8.1.1. Obedecer às especificações dos materiais contidas na cláusula 5 deste Contrato; 

8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais conforme estabelecido no item 6 deste Contrato, ressaltando que 

todas as despesas de transporte, montagem e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de 

responsabilidade da contratada; 

8.1.3. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

8.1.4. Substituir os materiais e equipamentos ofertados no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, caso no período de 

ocorram defeitos sistemáticos que não sejam definitivamente corrigidos dentro do prazo estabelecido; 

8.1.5. Garantir que os materiais fornecidos atendam às exigências do item 5 deste Contrato e que os mesmos serão 

entregues com toda segurança de forma a preservar a integridade dos produtos no local indicado pela contratante. 
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8.1.6.  Manter com a contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela 

urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

8.1.7. Comunicar a contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário; 

8.1.8. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 

custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos materiais; 

8.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal de Finanças ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

8.1.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 

8.666/93, atualizada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1 Constituem obrigações da contratante: 

 

10.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pelos empregados da 

contratada; 

10.1.2. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

10.1.3. Devolver os materiais que estejam fora das especificações técnicas licitadas; 

10.1.4. Supervisionar o fornecimento, por intermédio da Secretaria solicitante; 

10.1.5. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Contrato; 

10.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

10.1.7. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o 

bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

10.1.8. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas 

descritas neste Contrato; 

10.1.9. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação 

aos termos contratuais; 

10.1.10. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto; 

10.1.11. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no 

parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666 de 

21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo 

mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas. 

 

14.2. O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 

para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 

14.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 

sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 

c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 

 

15.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
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execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 

a Finanças Municipal. 

 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 

II – multa, nos seguintes termos: 

 

a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 

por cento) do valor total contratado; 

c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 

(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

15.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 

2 (dois) anos. 

 

15.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 

 

15.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da 

penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem 

prejuízo da rescisão contratual;  

 

15.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 

 

15.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

16.1. A vigência do contrato será de ____________ meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, Estado de 

Pernambuco.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Paulista para discussões de litígios decorrentes do objeto desta especificação, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure. 

 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2020. 

 

 

 

 

Sr. Rafael Maia de Siqueira                               Representante Legal – Contratada                                                                         

Secretário de Municipal de Finanças                                                  


