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 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
 

Processo nº 19/2016 
Edital nº 13/2016 
Pregão Presencial nº 12/2016  
Autorização para abertura nº 19/2016 
Lei Regulamentadora: Lei Federal nº 10.520/2002, Ato da Mesa nº 4/2014, com 
aplicação subsidiária da Lei federal nº 8.666/93 e suas modificações posteriores e LC 
123/06 com modificações posteriores. 
Data da Realização: 23/06/2016 a partir das 9h. 
Local: Câmara Municipal de Marília - Rua Bandeirantes, nº 25, Centro, Marília/SP. 
Objeto: Aquisição dos seguintes equipamentos e serviços para modernização e 
informatização do sistema de acompanhamento das matérias a serem apreciadas no 
Plenário, modernização do CPD e modernização do gerenciamento circuito de 
câmeras de segurança: 3 TVs; 17 Notebooks; 14 leitores biométricos; 2 Access Points; 
1 Nobreak; 2 Ultratop; 17 softwares para bloquear instalação de programas não 
autorizados; 1 Servidor de Banco de Dados; 1 Rack adequado para abrigar os 
equipamentos; 2 Switches; 1 DVR com 32 canais; instalação e configuração dos 
seguintes equipamentos para o sistema de acompanhamento de plenário; e instalação 
e configuração com certificação dos cabos de rede com relatório no CPD, em 
conformidade com as especificações técnicas descritas no ANEXO I Termo de 
Referência.  
 

O Senhor Herval Rosa Seabra, Presidente da Câmara Municipal de Marília, usando a 
competência delegada no Ato da Mesa nº 4/2014, torna público que se acha aberta, 
nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE - Processo nº 19/2016, objetivando a aquisição dos seguintes 
equipamentos e serviços para modernização e informatização do sistema de 
acompanhamento das matérias a serem apreciadas no Plenário, modernização do 
CPD e modernização do gerenciamento circuito de câmeras de segurança: 3 TVs; 17 
Notebooks; 14 leitores biométricos; 2 Access Points; 1 Nobreak; 2 Ultratop; 17 
softwares para bloquear instalação de programas não autorizados; 1 Servidor de 
Banco de Dados; 1 Rack adequado para abrigar os equipamentos; 2 Switches; 1 DVR 
com 32 canais; instalação e configuração dos seguintes equipamentos para o sistema 
de acompanhamento de plenário; e instalação e configuração com certificação dos 
cabos de rede com relatório no CPD. A Licitação será regida pela Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e Ato da Mesa 4/2014, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, LC 
123/2006 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie.  A sessão será conduzida pelo Pregoeiro Adolfo Moraes Carvalho e Equipe 
de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
 
I - DO OBJETO E DEMAIS ESCLARECIMENTOS:  
 
1.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto a aquisição dos seguintes 

equipamentos e serviços para modernização e informatização do sistema de 
acompanhamento das matérias a serem apreciadas no Plenário, modernização 
do CPD e modernização do gerenciamento circuito de câmeras de segurança: 
3 TVs; 17 Notebooks; 14 leitores biométricos; 2 Access Points; 1 Nobreak; 2 
Ultratop; 17 softwares para bloquear instalação de programas não autorizados; 
1 Servidor de Banco de Dados; 1 Rack adequado para abrigar os 
equipamentos; 2 Switches; 1 DVR com 32 canais; instalação e configuração 
dos seguintes equipamentos para o sistema de acompanhamento de plenário; 
e instalação e configuração com certificação dos cabos de rede com relatório 
no CPD, em conformidade com as especificações técnicas descritas no 
ANEXO I Termo de Referência. O objeto divide-se em 13 lotes: Lote 1 – 3 TVs 
de Led e Suportes Para TV; Lote 2 – 17 Notebooks e Cadeados para 
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Notebooks que serão utilizados 13 notebooks para os Vereadores, 1 para o 
Diretor Geral, 1 para o Procurador Jurídico, 1 para operador do sistema e 1 
reserva; Lote 3 – 14 Leitores Biométricos; Lote 4 – 2 aparelhos Access Point; 
Lote 5 – 1 No-Break; Lote 6 – 2 Computadores Ultratop Kit Completo (Gabinete 
+ Fonte + Placa Dual core N2830 Lan HDMI USB) + Teclado e Mouse sem fios; 
Lote 7 - Software para Bloquear Instalação de Programas não autorizados; 
Lote 8 – 1 Servidor de Banco de Dados para o CPD; Lote 9 – 1 Rack adequado 
para abrigar os equipamentos do servidor; Lote 10 – 2 Switches de 48 portas; 
Lote 11 – 1 DVR Stand Alone com 32 canais; Lote 12 – instalação e 
configuração dos equipamentos para o sistema de acompanhamento de 
plenário; Lote 13 – instalação e configuração com certificação dos cabos de 
rede com relatório no CPD.  
 

1.2. A Câmara Municipal de Marília reserva-se o direito de não aceitar proponentes 
que foram apenados e que constam no endereço eletrônico 
www.sancoes.sp.gov.br, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17 
de julho de 2002. 
 

1.3. As informações, visitas ou qualquer outro tipo de esclarecimentos que se 
fizerem necessários para apresentação de propostas poderá ser feito na 
Câmara Municipal, Rua Bandeirantes, 25 Marília/SP ou por e-mail 
camara@camar.sp.gov.br, bem como pelo telefone (14) 2105 2000. 
 

II - DA PARTICIPAÇÃO  
  
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital.  
 

2.2. Não poderão participar desta licitação: 
 
a) empresas temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar 

com a Administração Pública de qualquer esfera de governo; 
 
b) empresas das quais participe, a qualquer título, servidor público ou titular 

de mandato eletivo da Câmara Municipal de Marília;  
 
c) empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal; 

    
d) empresas com processo de falência em curso ou decretada ou 

concordatária ou em recuperação judicial ou extrajudicial. 
 
e) empresas que outorgam trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 

de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
  
III - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

 
a) Tratando-se de representante legal da empresa apresentação do ATO 

CONSTITUTIVO DA EMPRESA, constando o nome da empresa, CNPJ e o 
nome do representante legal (proprietário ou sócio), bem como apresentação 
do RG.  

mailto:camara@camar.sp.gov.br
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b) Tratando-se de procurador, PROCURAÇÃO por instrumento público ou 
particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente 
documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, bem como 
apresentação do RG. (Anexo III). 

 
c) Em se tratando de microempresa que queira exercer o direito de preferência de 

que trata o Capítulo V da Lei Complementar Federal nº 123/06, (Acesso aos 
Mercados) a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá estar expressa através de DECLARAÇÃO. (Anexo VI). 

 
d) Declaração de PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO. (Anexo IV) 
 
IV - PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo 
em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  
 

Envelope nº 1 - Proposta 
Pregão nº 12/2016 

Edital nº 13/2016 

Envelope nº 2 - Habilitação 
Pregão nº 12/2016 
Edital nº 13/2016 

 
4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, e ser datada 

e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se 
a procuração. 

 
4.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou 
cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 
membro da Equipe de Apoio.  

 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  
 
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

 

a) Nome, endereço e CNPJ; 
b) Número do Edital e do Pregão;  
c) Descrição do objeto da presente licitação;  
d) Preço por item e por lote, irreajustável. Os preços deverão ser apresentados 

com a inclusão de todos os custos operacionais da atividade, transportes e os 
tributos que eventualmente possam incidir sobre eles, bem como as demais 
despesas diretas e indiretas, sem que caiba direito à proponente de reivindicar 
custos adicionais diretos ou indiretos; 

e) Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta 
ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. Nos preços propostos 
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 
licitação;  

f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
g) Garantia mínima de 1 ano para todos os equipamentos. 
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h) Prazo máximo de entrega dos equipamentos será de até 15 dias da assinatura 
do contrato. 

i) Prazo máximo de entrega dos serviços será de até 7 dias após a entrega dos 
equipamentos e emissão de ordem de serviço. 

 
 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes 

documentos:  
 

a) Estatuto ou Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial; 
b) Prova de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda; 
c) Certidão de regularidade de débito para com o FGTS; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT; 
e) Certidão de regularidade de perante a Fazenda Nacional, abrangendo 

inclusive os débitos previdenciários; ou se for caso, a CND de INSS. 
f) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual; 
g) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal, mobiliário 

e imobiliário; 
h) Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 

dezoito anos submetidos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não 
possui em seu quadro, menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz a partir de quatorze anos; (Anexo V) 

i) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 
da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com a Administração; (Anexo VII). 

 
6.2. As certidões poderão ser positivas com efeito de negativo. 
6.3. A licitação que participará do lote da INSTALAÇÃO deverá apresentar 

Atestado de Capacidade Técnica, na forma da lei, bem como apresentar 
certificado de curso técnico ou superior do profissional que executará os 
serviços. 

6.4. Referente ao item anterior deverá apresentar o nome do profissional 
responsável pelos serviços e o aceite do mesmo. 

 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 
7.1. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo DESCLASSIFICADAS AS 
PROPOSTAS CUJO OBJETO NÃO ATENDA ÀS ESPECIFICAÇÕES, prazos 
e condições fixados neste Edital e que apresentem preço baseado 
exclusivamente em proposta das demais licitantes.  
 

7.2. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios:  

 
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela;  
 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de 3 (três).  
 

7.3. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes.  
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7.4. Para efeito de seleção será considerado o preço previamente obtidos através 
de orçamentos que constam do processo. 

 
7.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os 
lances, de um por cento (1%) do valor do lote aplicável inclusive em relação 
ao primeiro. 

 
7.6. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 

não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, 
considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base 
nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas 
de pequeno porte preferência à contratação.  

 
7.7. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, 

detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam 
iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor 
classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, nos 
termos do parágrafo 2º do artigo 44 da LC 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
7.8. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 

melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 
preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e 
empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas 
condições estabelecidas. 

 
7.9. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação obtida pelo 

pregoeiro, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não há que se 
falar em direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do 
preço.  

 
7.10. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante, que já deverá estar juntada aos autos por ocasião do 
julgamento, considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o 
envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.  

 
7.11. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do 
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  
 

a) Substituição e apresentação de documentos ou  
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

 
7.12. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos 

do processo de licitação os documentos passíveis de obtenção por meio 
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 
7.13. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 
verificação, a licitante será inabilitada, bem como erros de cálculos de 
propostas. 
 

7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
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7.15. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a 
oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre 
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos e a ausência de manifestação imediata importará na 
decadência do direito de recurso. 

 
8.2. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente e após, 
decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 

 
IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
9.1. A Presidência da Casa indicará representante, ou representantes, caso haja 

necessidade, que atuarão como Gestores do Contrato, cabendo a estes as 
seguintes atribuições: Acompanhar a entrega e zelar pelo bom funcionamento 
e qualidade dos serviços ou produtos, desde a sua assinatura até o fim de seu 
prazo de vigência. Trabalhar como interlocutor entre a Câmara e a Contratada. 
Emitir termos de recebimento provisórios e definitivos e encaminhá-los para 
juntada à nota fiscal/fatura, sem os quais não será liberado qualquer 
pagamento à contratada. Informar, de ofício ou sempre que solicitado, qualquer 
alteração que venha a causar o não cumprimento da execução contratual, 
encaminhando relatório para investigação e, se for o caso, notificação da 
contratada. 

 
9.2. Uma vez restando comprovada a adequação do objeto aos termos do ajuste o 

fornecimento será recebido definitivamente, mediante termo assinado pelas 
partes. 

 
9.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 

contratada pela prestação dos serviços. 
 

9.4. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Executar o fornecimento/prestação 
dos serviços em conformidade com o estabelecido no Anexo I – Termo de 
Referência. 
 

X - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
10.1. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias, contados da apresentação 

da nota fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara 
Municipal de Marília, a qual também emitirá o respectivo Termo de 
Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, devendo ser encaminhada a nota 
fiscal juntamente com dados bancários da conta corrente Pessoa Jurídica ou 
boleto bancário.  
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10.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de 
prazo para pagamento após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
corrigida.   
 

10.3. O pagamento será feito em cheque pela Gerência de Tesouraria da Câmara 
Municipal de Marília. 

 
XI - DA CONTRATAÇÃO  
 
11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada, no prazo de até 5 

dias úteis, contados a partir do ato de HOMOLOGAÇÃO, mediante assinatura 
de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui o Anexo II deste Edital. 
  

11.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 
débito da Adjudicatária perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa 
a tributos federais dívida ativa da União, abrangendo inclusive os débitos 
previdenciários) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a 
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por 
tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  
 

11.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar 
a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões 
respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar, no caso de Empresa de Pequena Empresa. 
 

11.4. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, ou, 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as 
demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do 
Pregão, com vistas à celebração da contratação.  
 

11.5. O contrato objeto desta licitação terá validade até 31 de dezembro de 2016, 
podendo sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do 
art. 65 § 1º da Lei 8.666/93.  
 

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
 
12.1. A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado estará sujeita às 

seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
b) A licitante que infringir as regras deste contrato ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada juntamente com a 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, garantido o 
exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no e-CADFOR, no 
endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br 
 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
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XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 
licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação.  
 

13.2. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização. 

 
13.3. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes 
presentes.  

 
13.4. Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  
 

13.5. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 
as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que 
desejarem.  

 
13.6. O resultado do presente certame será divulgado na forma da lei. 

 
13.7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 

ficarão à disposição para retirada na Rua Bandeirantes, 25, durante 5 (cinco) 
dias após a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.  

 
13.8. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão.  

 
13.9. A petição será dirigida à autoridade subscritora deste Edital, que decidirá no 

prazo de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das 
propostas.  

 
13.10. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame.  
 

13.11. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
 

13.12. As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos 
provenientes da dotação 3.3.90.39.17-0101-010101-01-031-0101-2101 – Verba 
8 – Sub-elemento 17 – Manutenção e conservação de máquinas e 
equipamentos; 4.4.90.52.30-0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 – 
Sub-elemento 30 – Máquinas e equipamentos energéticos; 4.4.90.52.99-0102-
010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 – Sub-elemento 99 – Equipamentos e 
material permanente; 4.4.90.52.35-0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 
– Sub-elemento 35 – Equipamentos de processamento de dados; 4.4.90.52.33-
0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 – Sub-elemento 33 – 
Equipamentos para áudio, vídeo e foto; 4.4.90.52.24-0102-010201-01-031-
0102-1101 – Verba 13 – Sub-elemento 24 – Equipamento de proteção, 
segurança e socorro; 4.4.90.52.35-0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 
– Sub-elemento 35 – Equipamento de processamento de dados; 4.4.90.52.42-
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0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 – Sub-elemento 42 – Mobiliário 
em geral; 4.4.90.52.24-0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 – Sub-
elemento 24 – Equipamento de proteção, segurança e socorro; 3.3.90.39.17-
0101-010101-01-031-0101-2101 – Verba 8 – Sub-elemento 17 - Manutenção e 
conservação de máquinas e equipamentos. 

 
13.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Marília.  
 
Câmara Municipal de Marília, em 10 de junho de 2016 

 
 
 
 
 

Herval Rosa Seabra  
Presidente 
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ANEXO I  
  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

LOTE 1 – TVS DE LED E SUPORTES PARA TV 

 

ITEM 1 - TV DE LED 60 POLEGADAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QTD. 

DIMENSÕES E 
INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

Tela 60 polegadas 
Altura : 86 cm 
Largura : 37 cm 
Profundidade : 1,37 m 
Espessura: 6,4cm 
Diagonal visual: 152cm 

2 

TECNOLOGIA  Smart TV 

RESOLUÇÃO  FULL HD (1920x1080) 

 
CONEXÕES 

1 Entrada componente (Y/Pb/Pr) 
2 Entrada vídeo composto 
1 Rede Ethernet (LAN) 
1 Saída de áudio (Mini Jack) 
1 Saída de áudio óptico 
2 Entradas de RF 
Wi-FI 
3 – USB 
4 - HDMI 

RECURSOS DE TELA  

Screen Mirroring 
Games 
Wide Color Enhancer 
Quad Core 
DTV 
Full HD 1080P 
Clear Motion Rate 240 
Smart View 2.0 

RECURSOS DE 
IMAGEM 

Wide Color Enhancer Plus 
Screen Mirroring 
Smart View 2.0 
Micro Dimming 

RECURSOS DE AUDIO 

Potência 20W (10W+10W) 
Dolby Digital Plus 
DTS Studio Sound 
2CH (Down Firing+Base Reflex) 

DEMAIS RECURSOS 

Connect Share Movie 
Wireless Lan Buint-in 
Smart Hub 
Samsung Apps 
Anynet+(HDMI-CEC) 
Allshare (content sharing, screen mirroring) 
WiFi Direct 
Quad Core 
Smart View 
Micro Dimming 
Clear Motion Rate 240 
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ITEM 2 - TV DE LED – 48 POLEGADAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QTD. 

DIMENSÕES E 
INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

Tela 48 polegadas 
Altura : 68,4 cm 
Largura : 107,6 cm 
Profundidade : 31cm 

1 

TECNOLOGIA Smart TV 

RESOLUÇÃO  FULL HD 1920 x 1080 

CONEXÕES 

1 Rede Ethernet (LAN) 
Wi-Fi 
2 – USB 
2 – HDMI 
Entrada de Componente (Y/Pb/Pr) 
1 Saída de áudio (minientrada) 
1 Saída de áudio digital (óptica) 
Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 / 0 
Versão de MHL 
Anynet+ (HDMI-CEC) 

VIDEO  

Motion Rate: 60 Hz 
Mecanismo de imagem: HyperReal 
Taxa de Contraste Dinâmico: Mega Contrast 
Clear Motion Rate: 120 
Wide Color Enhancer (Plus) 
Modo Filme 
Suporte ao modo Natural 

RECURSOS DE AUDIO 

Potência 20W (10W+10W) 
Dolby Digital Plus 
DTS Studio Sound 
2CH (Down Firing+Base Reflex) 
DTS Codec: DTS Premium sound 
Wallmount Sound Mode 

DEMAIS RECURSOS 
Connect Share HDD 
Smart Hub 

 

ITEM 3 - SUPORTE PARA TV – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QTD. 

CARACTERÍSTICAS 

- Suporte fixo para tvslcd/plasma/led de 60" até 80" em aço, 
com pintura eletrostática e acabamento em verniz poliuretano.  
-Sustenta até 80kg de peso.  
-Articulação/Movimento: 0, fixo 
- Ângulo de visão: frontal 
- Local de instalação: parede 
- Distância mín./máx. da parede: 55 mm 
- Peso sustentado: 80kg - Parafusos inclusos tanto para tv 
como parede. 

2 

 

ITEM 4 - SUPORTE PARA TV – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QTD. 

CARACTERÍSTICAS 
- Suporte fixo para TVs lcd/plasma/led de 48" até 60" em aço, 
com pintura eletrostática e acabamento em verniz poliuretano.  

1 
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LOTE 2 – NOTEBOOKS E CADEADOS PARA NOTEBOOKS 

 

ITEM 1 - NOTEBOOK OPERADOR/SERVIDOR QTD. 

PROCESSADOR 

Processador com, no mínimo 4 núcleos, 4 threads de execução, 
2,4GHz de frequência, frequência máxima do turbo de 3.1GHz, 
4MB de cache, tipos de memórias DDR3L 1333/1600, LPDDR3 
1600/1866, frequência baseada em processador de 2,2GHz, 
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica de 1GHz 
Similar ou que tenha a mesma eficácia do processador Intel Core 
i7-5650U, 4M Cache, up to 3.20 GHz 

1 
MEMÓRIA 

Memória Cache 4MB 

Memória RAM 8GB ddr3 

DISCO RÍGIDO Disco rígido com capacidade de armazenamento mínimo de 1TB 

MONITOR – TELA  Led - 15.6 polegadas 

ÁUDIO  Dispositivo de áudio de alta definição 

DEMAIS ITEMS QUE 
COMPÕEM O 
EQUIPAMENTO  

Webcam; touchpad multitoque; wireless; hdmi®; usb 3.0; leitor de 
cartões; mouse wireless 

SISTEMA 
OPERACIONAL 

Windows PRO 7, 8 ou 10 

 

ITEM 2 - NOTEBOOK PARA USUÁRIOS QTD. 

 
 
PROCESSADOR 
 
 
 

Processador com, no mínimo 2 núcleos, 4 threads de execução, 
2,1GHz de frequência, 3MB de cache, tipos de memórias DDR3L 
1333/1600 LPDDR 1333/1600, frequência baseada em 
processador de 2,1GHz, máxima frequência dinâmica da placa 
gráfica de 900MHz 
Similar ou que tenha a mesma eficácia do processador Intel Core 
i3-5010U, 3M Cache, 2.10 GHz  

 
16 

 
 
 
 

MEMÓRIA Memória RAM 4GB ddr3 

DISCO RÍGIDO 
Disco rígido com capacidade de armazenamento mínimo de 
500GB 

MONITOR – TELA  Led 14" Full HD 

ÁUDIO  Dispositivo de áudio de alta definição 

DEMAIS ITEMS QUE 
COMPÕEM O 
EQUIPAMENTO  

Webcam; touchpad multitoque; wireless; hdmi®; usb 3.0; leitor de 
cartões; mouse wireless 

SISTEMA 
OPERACIONAL 

Windows PRO 7, 8 ou 10 

 

ITEM 3 - CADEADO PARA NOTEBOOK  QTD. 

INFORMAÇÕES DO 
PRODUTO 

Cadeado para Notebook         
Características: 
Espessura do cabo: 4 mm       
Comprimento do cabo: 170 cm       
Com 2 chaves 

17 
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LOTE 3 - LEITOR BIOMÉTRICO QTD. 

NFORMAÇÕES 
TÉCNICAS 

Interface 
- USB 2.0 
Tecnologia LFD (dedo vivo) 
- Sensor Óptico CCD (CMOS câmera) 
Escaneamento 
- Escala de cinza 8-bit (256 tons de cinza) 
Resolução - 508 dpi 
Área de captura 
- 16 mm x 24 mm - 480 x 320 pixels (150k) - formato retangular 
com a maior chance de identificação positiva 
Iluminação do sensor óptico 
- Led infravermelho 
Resistência a impactos e arranhões 
- Teste de stress > 400.000psi 
Tempo de processamento para verificação 
- Menor que 1s 
Vida útil do sensor 

- 100.000.000 de leituras, no mínimo 

Proteção contra ESD 
- ESD Resistance IEC 61000-4-2 nível3 ( 8KV) 
Dimensões e Massa 
- 45 (altura) x 63 (profundidade) x 36 (largura) mm 
- Massa: 80 gramas  

14 

 

LOTE 4 - ACCESS POINT QTD. 

DIMENSÕES 20 x 20 x 3.65 cm 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

PESO 290 g (430 g com suporte) 

PORTAS 1 ethernet poe (auto mdx,auto-sensing 10/100 mbps) 

BOTÕES Reset 

ANTENAS 
2 integradas (suporta mimo 2x2 com diversidade espacial) wi-f i 
802.11 b/g/n 

ENERGIA Power over ethernet passivo (12-24v) 

FONTE ALIMENTAÇÃO 24v 1a poe adapter included 

POTÊNCIA Do cartão (wlan) 20 dbm (100mw Bssid 4 por rádio 

SEGURANÇA 
WIRELESS 

Protocolos wep, wpa-psk, wpa-tkip, wpa2 aes, 802.11i 

RECURSOS IP  Advanced traffic management, vlan 802.1q 

QOS 
Advanced qos wlan prioritization, guest traffic isolation 
supported, wmm voice, video, best effort, and background 

VELOCIDADES 

Velocidades wlan suportadas (mimo) 802.11n mcs0 - mcs15 
(6.5 mbps a 300 mbps), ht 20/40 
Velocidades wlan suportadas (wi-fi) 802.11b 1, 2, 5.5, 11 mbps 
Velocidades wlan suportadas (wi-fi) 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 
36, 48, 54 mbps 



 

 

Câmara Municipal de Marília 
Estado de São Paulo 

 

 
14 
 

CONFIGURAÇÕES 

Para disponibilizar internet aos dispositivos “Notebooks” o 
equipamento WI-FI de boa qualidade deverá ser instalado e 
configurado no Plenário da Câmara, para interfaceamento, 
entre o servidor de dados da Câmara Municipal e os Notebooks 
que serão utilizados para acompanhamento dos trabalhos da 
Sessão. 
Para o equipamento deverá ser aplicada a melhor estratégia de 
segurança, “Senha Criptografada” para que nenhum outro 
dispositivo externo possa acessá-lo. 
Para instalação a empresa deverá providenciar instalação de 
Cabo de rede CAT-6 entre a unidade servidora de arquivos até 
o plenário, a crimpagem dos cabos deve ser homologada 
através de dispositivos para certificação do funcionamento do 
cabo para que não tenha perda de sinal. 

 

LOTE 5 - NO-BREAK – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 1400VA QTD. 

MODELOS BIVOLT 
AUTOMÁTICO: 

Entrada 115/127v~ Ou 220v~ E Saída 115v~; Filtro De Linha; 
Estabilizador Interno Com 4 Estágios De Regulação; Forma De 
Onda Senoidal Por Aproximação (Retangular Pwm); Dc Start; 
Battery Sav Er: Evita O Consumo Desnecessário Das Cargas 
Da Bateria, Preservando A Sua Vida 

1 

AUTODIAGNÓSTICO 
DE BATERIA 

Informa quando a bateria precisa ser substituída; recarga 
automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; recarregador strong charger: possibilita a recarga das 
baterias mesmo com níveis muito baixos de carga 

TRUE RMS 
Analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação 
precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com 
geradores de energia elétrica; 

MICROPROCESSADOR 
RISC/FLASHDE ALTA 
VELOCIDADE 

Aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico 
interno; 

AUTOTESTE 
Ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo 
assim o seu funcionamento ideal; interativo - regulação on-line; 
inversor sincronizado com a rede (sistema pll) 

CIRCUITO 
DESMAGNETIZADOR 

Garante o valor de tensão adequado para equipamentos de 
informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); 

LED COLORIDO NO 
PAINEL FRONTAL 

Indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, 
modo inversor/bateria, final de autonomia, sobtensão, sobre 
tensão, entre outras informações; 

ALARME 
AUDIOVISUAL 

Sinalização de eventos como queda de rede, sobtensão e sobre 
tensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da 
bateria, entre outras informações; 

BOTÃO 
MULTIFUNCIONAL E 
EMBUTIDO 

Evita o desligamento acidental, além de acionar a função 
liga/desliga (com pausa de segurança) e a função mute, que 
desabilita o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; 
porta fusível externo com unidade reserva 
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LOTE 6 - COMPUTADOR ULTRATOP KIT COMPLETO (GABINETE  FONTE  
PLACA DUALCORE N2830 LAN HDMI USB) TECLADO E MOUSE SEM FIOS 

QTD. 

PROCESSADOR Intel Dual Core N2830 2.16 Ghz 1Mb Cache 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

MEMÓRIA 

1 x sockets SO-DIMM DDR3L Com suporte para até 8 GB de 
memória do sistema 
Arquitetura de memória dual channel  
Suporte para DDR3 1333/1066 MHz módulos de memória 
Suporte para módulos de memória não-ECC 

GRÁFICOS ONBOARD 
Gráficos HD Intel® (até 750MHz) 
1 x HDMI 1.4 

ÁUDIO Áudio digital via interface HDMI 

REDE 
1 X 10/100/1000Mbps 
Opcional Wi-Fi e Bluetooth: Miniplaca PCIe (026118-3 - 
6235AN.HMWG) 

SLOTS DE EXPANSÃO 1 x Mini PCI-ex 

ARMAZENAMENTO 1 x SATA 

USB 
1 conector USB 3.0 no painel frontal 
2 conectores USB 2.0 no painel traseiro 

GABINETE 

NUC PRETO PRATA PARA N2800 HD 2,5 ANTENA WI-FI 
BLUETOOTH S/ FONTE 
Cor: Preto e Prata 
Suporta 1 x SDD ou HDD de 2,5 
Acompanha Antenas Wi-Fi 

FONTE 
Volts: 12V 
Watts: 36W 
100-240V (bivolt) 

DIMENSÕES 
Peso bruto: 0,68Kg 
Dimensão: 13,5cm x 14cm x 12cm (Altura x Largura x 
Comprimento) 

 

LOTE 7 - SOFTWARE PARA BLOQUEAR INSTALAÇÃO DE 
PROGRAMAS NÃO AUTORIZADOS 

QTD. 

INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS 

Software Deep Freeze, versão Enterprise 
Software para bloquear instalação de programas não 
autorizados no notebook do operador e vereadores e 
restauração do sistema no reinício do computador.  

17 

 

LOTE 8 – SERVIDOR DE BANCO DE DADOS PARA O CPD 

 

SERVIDOR DE BANCO DE DADOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QTD. 

SERVIDOR DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA LEGISLATIVO 
 Servidor formato rack de 13ª geração de 2U, com 2 sockets para processadores Intel Xeon 

E5-26xx, ou similar 
 Suporte até 12 pentes de memória DDR4 (capacidade reduzida pela metade com 1 

processador instalado) 
 Placa de vídeo Matrox® G200eR2, ou similar, com 16MB de memória 
 Sistema de Gerenciamento Remoto iDRAC8 
 Capacidade para até 8 discos de 3.5" 
 Processador Intel Xeon E5-2630 v3 de 8 Núcleos, 2.4GHz, ou similar (3.2GHz de Frequência 

Máxima), 20MB de Cache, QPI Link de 8.0 GT/s 
 16GB de memória RDIMM, com taxa de transferência de 2133MT/s, Dual Rank, Largura de 

Dado x4 

1 
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 3 x discos SSD de 480GB SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5 em carrier de 3.5 - Hot Plug 
 Drive de DVD-ROM SATA 
 Placa de rede On-board 1GbE Quad-Port 
 Configuração de RAID 5 (3-8 HDDs ou SSDs) 
 Chassis para até 8 discos de 3.5" 
 Bezel Incluso 
 Configuração de Performance Otimizada nas Memórias 
 Sistema configurado com 1 Processador 
 Configuração de Performance na BIOS 
 Placa de gerenciamento remoto iDRAC8 Enterprise 
 Controladora de discos PERC H730 com um 1GB de Cache 
 Documentação inclusa 
 Fontes redundantes Hot Plug (1+1), 750W 
 2 cabos de força C13, BR14136 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros de comprimento 
 Windows Server 2012R2 Standard Edition, Instalado em fábrica, sem mídia, 2 Socket, 2 

VMs, sem CALs 
 Windows Server 2012R2 Standard media 
 Inclui software de gerenciamento OpenManage Essentials, Server Configuration 

Management 
 Trilhos deslizantes para rack 19” com braço de gerenciamento de cabos (flexibilidade de 

ajuste mínimo de 68,1cm e máximo de 86,1cm) 
 Instalação on-site não inclusa 
 5 anos de garantia ProSupport 24x7 com atendimento on-site no próximo dia útil 

 

LOTE 9 – RACK SERVIDOR 19" X 44U X 970MM PRETO E ACESSÓRIOS 

 

RACK SERVIDOR 19" X 44U X 970MM PRETO - CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

QTD. 

Composto por: 
 1 Estrutura 
 4 Planos de fixação (Montagem 19’’) 
 1 Porta de Aço com visor de vidro e fecho yale 
 2 fechamentos laterais removíveis 
 1 fechamento traseiro removível 
 1 teto removível 
 4 pés niveladores 

Características construtivas 
 Estrutura modular composta por quadros frontal e traseiro soldados e montantes 

aparafusados; 
 Planos de montagem frontais e traseiros com espaçamento universal (Norma EIA 

310-D), e marcação de Us; 
 Porta de aço com visor de vidro, fecho yale e dobradiças 250°; 
 Fechamentos laterais removíveis com perfurações para ventilação e com fechos 

rápidos tipo fenda; 
 Fechamento traseiro removível, com fecho rápido tipo fenda; 
 Teto removível com perfurações destacáveis para passagem de cabos e instalação 

de kit ventilação; 
 Pés niveladores sextavados com facilidade de ajustes; 
 Capacidade máxima de carga estática e distribuída de 500kg; 
 Pintura padrão Preto Munsell N 1 

 Fechamentos laterais removíveis bipartidos, sendo inferior 11Us e superior 14Us 
 
 
 
 

1 
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BANDEJA FIXA 19" X 1U X 800MM PRETO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QTD. 

    
 

3 

CALHA 08 TOMADAS 20A PADRÃO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QTD. 

 
 

2 

TETO VENTILADO PARA RACK 19" - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QTD. 

 Teto ventilado para rack e mini rack 19" com 02 ventiladores preto 1 

GUIA DE CABO HORIZONTAL - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QTD. 

 Guia de cabo horizontal fechado 19” X 1U PT 
 

 
 

1 

 

LOTE 10 – SWITCHES 48 PORTAS 

 

SWITCHES 48 PORTAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QTD. 

 Networking N1548 Layer 3 Lite Switch 

 48 portas de 1GbE e 4 portas 10GbE SFP+ 

 Empilhamento de até 4 unidades 

 Capacidade de Switch Fabric de até 176Gbps e taxa de encaminhamento de 164Mpps 

 Gerenciamento via CLI e interface WEB inclusa 

 Fans redundantes e de velociodade variavel 
 Guia de usuário para Networking série N1500 

 Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 Brasil de 2 metros de comprimento 

 Cabo SFP+ para SFP+, 10GbE, Cobre, Twinax Direct Attach, 5 metros 

 Garantia Lifetime com direito a reposição de hardware e update de software com 
atendimento 8x5 e envio de peças no próximo dia útil sem prazo de validade 

 3 anos de garantia ProSupport: Atendimento no próximo dia útil. 

2 

 

LOTE 11 – DVR STANDALONE COM 32 CANAIS 

 

DVR STANDALONE COM 32 CANAIS QTD. 

INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS 

DVR Standalone digital 32 canais 
Processador : Microprocessador embutido de alto 
desempenho 

1 
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Entradas de vídeo: 32 canais 
Saídas de vídeo (monitores): 1 HDMI + 1 VGA + 1 TV (BNC) 
Resolução máxima de gravação: HD (720p) 
Entradas de áudio: 1 canal 
Saídas de áudio: 1 canal 
Capacidade de armazenamento: 2 HDs SATA 
Dimensões (L × P × A): 1U 375mm×285mm×55mm  

 

LOTE 12 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES - PLENÁRIO 

 

Para instalações dos equipamentos a empresa deverá agendar visita 

na sede da Câmara para levantamento do material necessário à instalação dos 

equipamentos que serão licitados. 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PLENÁRIO 
 

a) As TVs deverão ser instaladas com o devido suporte e fixadas no local 

definido pela Câmara. A rede elétrica para alimentação das TVs deverá 

ser instalada com materiais de boa qualidade e utilizar de boas práticas 

no processo de cabeamento e instalação de rede elétrica.  
 

b) Será instalado o computador para a TV no local indicado com as devidas 

instalações de rede e energia elétrica, com o mesmo levantamento 

prévio do material a ser utilizado, o cabo HDMI deverá ser instalado e 

configurado na TV certificando seu funcionamento. 
 

c) Quanto ao cabeamento de rede, a empresa deverá realizar o 

levantamento da quantidade de cabos, entre outros materiais 

necessários à instalação do notebook servidor/operador ao servidor de 

dados principal, os cabos utilizados deverão ser de boa qualidade e sua 

crimpagem certificada para atestar o bom funcionamento. 
 

d) Os Notebooks que serão utilizados pelos vereadores deverão estar com 

sistema operacional Windows devidamente configurado, sinal wireless 

habilitado bem como instalado software para impedir a instalação de 

programas não autorizados e que garanta a restauração da máquina 

após reiniciá-la, software para visualização dos arquivos em extensão 

.pdf, bem como configurado o acesso a rede para assegurar a 

comunicação entre os dispositivos. 

 

e) Os Leitores Biométricos deverão ser instalados e configurados em cada 

notebook destinado aos usuários (vereadores 13+1=14). 

 

f) Quanto às instalações elétricas, o fornecimento de energia para 

funcionamento dos notebooks será realizada por conta da contratante. 
 

g) ACCESS POINT – O equipamento deverá ser devidamente instalado no 

local designado pela câmara no dia da visita, a empresa deverá avaliar 
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todo o material necessário à instalação do equipamento assegurando a 

comunicação dos notebooks. Os cabos utilizados deverão ser boa 

qualidade, e sua crimpagem certificada a fim de atestar bom 

funcionamento. 
 

h) Da configuração do equipamento para fornecimento de sinal de Wireless 

– WI-FI: deverá ser configurada com senha criptografada, estendendo 

aos demais dispositivos que compõem os itens solicitados neste edital.  

i) Para o funcionamento dos equipamentos deverão ser observados e 

fornecidos pela empresa contratada todo o material necessário à 

instalação, que deverá ser de boa qualidade e a instalação de acordo 

com as normas técnicas exigidas. Deverá ser observada também a 

questão estética e organizacional a fim de que não dê ao ambiente 

instalado um aspecto de desorganizado, bem como assegurar que não 

aconteça nenhum incidente por conta das instalações, e também que 

estas não danifiquem ou atrapalhem o funcionamento das instalações já 

existentes. 
 

j) A proposta ofertada para instalação e configuração dos notebooks, TVS, 

rede sem fio, central do operador, deverá estar contemplado os 

materiais necessários: cabos, conectores de cabos de rede, parafusos, 

etc de forma que o SISTEMA seja entregue funcionando com eficácia. 

 

LOTE 13 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES CPD 

 

Para instalações dos equipamentos no CPD a empresa poderá 

agendar visita na sede da Câmara para levantamento do material necessário à 

instalação dos equipamentos que serão licitados. 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO CPD  

 

a) Instalação do Servidor de Banco de Dados no rack no CPD da Câmara 
com sistema operacional instalado e funcionando na rede. Rede elétrica 
deverá estar ligada corretamente dentro do rack. Realizar a instalação 
dos equipamentos já existentes no novo rack. 

 

b) Substituir os dois Switches existentes pelos novos e fazer a instalação 
de todos os cabos. 

 

c) Certificar todos os cabos conectados aos Switchs e refazer os 
conectores no caso de não passar na certificação. Sugerir solução em 
relatório no caso de não passar na certificação mesmo com a 
substituição dos dois pontos de conectores do cabo. Entregar relatório 
final da certificação. 
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ANEXO II 
 

CONTRATO Nº XX/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016 

 
AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA 
MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO 
DAS MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS NO PLENÁRIO, MODERNIZAÇÃO DO 
CPD E MODERNIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO CIRCUITO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA: 3 TVS; 17 NOTEBOOKS; 14 LEITORES BIOMÉTRICOS; 2 ACCESS 
POINTS; 1 NOBREAK; 2 ULTRATOP; 17 SOFTWARES PARA BLOQUEAR 
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NÃO AUTORIZADOS; 1 SERVIDOR DE BANCO 
DE DADOS; 1 RACK ADEQUADO PARA ABRIGAR OS EQUIPAMENTOS; 2 
SWITCHES; 1 DVR COM 32 CANAIS; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS 
SEGUINTES EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE 
PLENÁRIO; E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DOS 
CABOS DE REDE COM RELATÓRIO NO CPD. 
 
Das partes: 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, 
 
i. CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº 

44.478.196/0001-08, neste ato representada por seu Presidente, Herval Rosa 
Seabra, brasileiro, advogado, RG 5.095.896 e CPF 336.405.218-20, neste 
instrumento simplesmente denominado CONTRATANTE; e de outro lado, 
 

ii. ..., CNPJ nº ..., localizada na Rua ..., na Cidade ..., estado de ..., aqui 
representada por ..., RG ... e CPF ..., neste instrumento simplesmente 
denominado CONTRATADA, 

 
assinam as partes o presente Contrato para aquisição dos seguintes equipamentos e 
serviços para modernização e informatização do sistema de acompanhamento das 
matérias a serem apreciadas no Plenário, modernização do CPD e modernização do 
gerenciamento circuito de câmeras de segurança: 3 TVs; 17 Notebooks; 14 leitores 
biométricos; 2 Access Points; 1 Nobreak; 2 Ultratop; 17 softwares para bloquear 
instalação de programas não autorizados; 1 Servidor de Banco de Dados; 1 Rack 
adequado para abrigar os equipamentos; 2 Switches; 1 DVR com 32 canais; 
instalação e configuração dos seguintes equipamentos para o sistema de 
acompanhamento de plenário; e instalação e configuração com certificação dos cabos 
de rede com relatório no CPD, consoante as disposições expressas no Processo nº 
19/2016 – Edital nº 13/2016 – Pregão Presencial nº 12/2016, tudo em conformidade 
com as Leis Federais números 10.520/2002 e 8.666/93 e LC 123/06, com suas 
modificações posteriores, sob as seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes equipamentos e 

serviços para modernização e informatização do sistema de acompanhamento 
das matérias a serem apreciadas no Plenário, modernização do CPD e 
modernização do gerenciamento circuito de câmeras de segurança: 3 TVs; 17 
Notebooks; 14 leitores biométricos; 2 Access Points; 1 Nobreak; 2 Ultratop; 17 
softwares para bloquear instalação de programas não autorizados; 1 Servidor 
de Banco de Dados; 1 Rack adequado para abrigar os equipamentos; 2 
Switches; 1 DVR com 32 canais; instalação e configuração dos seguintes 
equipamentos para o sistema de acompanhamento de plenário; e instalação e 
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configuração com certificação dos cabos de rede com relatório no CPD, de 
acordo com as seguintes descrições abaixo. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
1.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os seguintes valores: (  )  

 
1.3. Nos valores acima expostos já estão inclusos todos os encargos relativos a 

impostos, passagens e estadias, bem como outras despesas que integrem os 
preços propostos. 

 
1.4. O presente contrato tem o valor global de R$ (  ). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 
 
3.1. A Contratada ficará responsável pela execução dos seguintes itens: 
 

a) A CONTRATADA se compromete a fornecer os equipamentos e/ou 
serviços de instalação e configuração descritos na Cláusula Primeira 
nas condições e prazos estipulados neste instrumento; 

b) A entrega dos equipamentos e/ou serviços será feitas na Câmara 
Municipal de Marília no prazo máximo de 15 dias a partir da assinatura 
do contrato. 
 

c) Os equipamentos deverão vir juntamente com a Nota Fiscal e com 
garantia de 1 ano. 
 

3.2. São obrigações da Contratante: 
 
a) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, 

registros, documentação e demais informações necessárias ao bom 
desempenho das funções; 

b) Designar gestor para acompanhar o desenvolvimento dos serviços e 
desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa do 
projeto; 

c) Responsabilizar-se pela instalação elétrica para o fornecimento de energia 
para funcionamento dos notebooks. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DO CONTRATO 
 
4.1.  O presente contrato vigorará, a partir da data da assinatura até 31 de 

dezembro de 2016, podendo sofrer, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
do contrato, nos termos do artigo 65 § 1º da Lei 8.666/93. 

 
4.2.  A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do 

contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas 
as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação (artigo 55, XIII 
da Lei 8666/93).  

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
 
5.1.  Não haverá reajuste para o presente contrato, pois a sua vigência não atingirá 

período superior a 12 (doze) meses como é estabelecido na lei de licitação. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
6.1.  O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, contados da apresentação 

da nota fiscal/fatura na Gerência de Administração e Informática da Câmara 
Municipal, a qual também emitirá o respectivo Termo de Recebimento 
Definitivo do Objeto ou Recibo, devendo ser encaminhada a nota fiscal 
juntamente com dados bancários da conta corrente Pessoa Jurídica ou boleto 
bancário. 

   
6.2.  Na nota fiscal deverá constar o número do processo (Pregão Presencial nº 

12/2016 e Contrato nº XX/2016). 
 
6.3.  As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada para devida correção, reiniciando-se a contagem dos dez dias de 
prazo para pagamento após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente 
corrigida.  

 
6.4.  Nenhum valor será devido pela Contratante, além daquele apresentado para 

efeito da proposta e suas eventuais atualizações monetárias, quer a título de 
despesa com transportes ou com estadias, processamento de dados, impostos 
sobre rendimentos, leis sociais, etc. 

6.5.  Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado e, ainda, não serão 
levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

 
6.6.  O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal através da Gerência de 

Tesouraria da Câmara Municipal de Marília 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES 
 
7.1.  A contratada, no caso de inadimplemento do ajustado estará sujeita às 

seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
b) A licitante que infringir as regras deste contrato ficará impedida de licitar 

e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos 
no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

c) A sanção de que trata o parágrafo anterior poderá ser aplicada 
juntamente com a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser 
registrada no e-CADFOR, no endereço eletrônico 
www.sancoes.sp.gov.br 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES 
 
8.1. As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas com os recursos 

provenientes da dotação 3.3.90.39.17-0101-010101-01-031-0101-2101 – Verba 
8 – Sub-elemento 17 – Manutenção e conservação de máquinas e 
equipamentos; 4.4.90.52.30-0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 – 
Sub-elemento 30 – Máquinas e equipamentos energéticos; 4.4.90.52.99-0102-
010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 – Sub-elemento 99 – Equipamentos e 
material permanente; 4.4.90.52.35-0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 
– Sub-elemento 35 – Equipamentos de processamento de dados; 4.4.90.52.33-
0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 – Sub-elemento 33 – 
Equipamentos para áudio, vídeo e foto; 4.4.90.52.24-0102-010201-01-031-
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0102-1101 – Verba 13 – Sub-elemento 24 – Equipamento de proteção, 
segurança e socorro; 4.4.90.52.35-0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 
– Sub-elemento 35 – Equipamento de processamento de dados; 4.4.90.52.42-
0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 – Sub-elemento 42 – Mobiliário em 
geral; 4.4.90.52.24-0102-010201-01-031-0102-1101 – Verba 13 – Sub-
elemento 24 – Equipamento de proteção, segurança e socorro; 3.3.90.39.17-
0101-010101-01-031-0101-2101 – Verba 8 – Sub-elemento 17 - Manutenção e 
conservação de máquinas e equipamentos. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS RESCISÕES 
 
9.1.  Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato: 

 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) O desatendimento às determinações da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus 
superiores. 
 

 9.2.  A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Marília;  
 
b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, Pregão Presencial nº 12/2016, desde que haja conveniência 
para a Câmara Municipal de Marília; 

 
c) Judicial, nos termos da lei federal nº 8666/93 com suas modificações 

posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
 
10.1. Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, 

elegem, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro 
da comarca de Marília, Estado de São Paulo. 

 
10.2.  Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas 

testemunhas, para um único e só fim de direito. 
 
            Marília, XX de ...........  de 2016. 
CONTRATANTE:   
 

Herval Rosa Seabra 
Presidente da Câmara Municipal de Marília  

CONTRATADA:  
TESTEMUNHAS:            
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ANEXO III 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO - PROCURADOR 
 
 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

Local e data 
 
 
 
Ilmo. Sr. 
Adolfo Moraes Carvalho 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 19/2016 

Edital de licitação nº 13/2016 
Pregão Presencial nº 12/2016 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
                 Pela presente, designamos o Sr. (a) 
________________________________, portador (a) da carteira de identidade nº 
______________, expedida pela SSP do Estado de ________________, CPF nº 
________________, para nos representar no certame em epígrafe, como procurador, 
podendo rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e impugnação a 
recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, assinar termo de contrato 
e, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE QUEM CUMPRE PLENAMENTE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
 
 
Local e data 
 
Ilmo. Sr. 
Adolfo Moraes Carvalho 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 
 

Referência: 
Processo nº 19/2016 

Edital de licitação nº 13/2016 
Pregão Presencial nº 12/2016 

 
 
 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ nº 
______________, Endereço completo ________________________, por intermédio 
de seu representante legal, o Sr. (a) ___________________________, portador da 
Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, DECLARA 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação do certame em epígrafe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
NO QUADRO DA EMPRESA 

 
Constituição Federal – Art. 7º, inc. XXXIII 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
 
 
Local e data 
 
Ilmo. Sr. 
Adolfo Moraes Carvalho 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 19/2016 

Edital de licitação nº 13/2016 
Pregão Presencial nº 12/2016 

 
 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, 
CNPJ nº ______________, Endereço completo ________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) ___________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, 
DECLARA para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido 
pela Lei 9.854-99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
 
 

(Usar papel timbrado da empresa) 
 
 
 
Local e data 
 
 
Ilmo. Sr. 
Adolfo Moraes Carvalho 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 19/2016 

Edital de licitação nº 13/2016 
Pregão Presencial nº 12/2016 

 
 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, 
CNPJ nº ______________, Endereço completo ________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) ___________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, 
DECLARA sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito 
de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe, 
realizado pela Câmara Municipal de Marília. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E  
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 
(usar papel timbrado da empresa) 

 
 
 
Local e data 
 
 
Ilmo. Sr. 
Adolfo Moraes Carvalho 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Marília  
Marília - SP 
 

Referência: 
Processo nº 19/2016 

Edital de licitação nº 13/2016 
Pregão Presencial nº 12/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               A Empresa _________________________________________, 
CNPJ nº ______________, Endereço completo ________________________, por 
intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) ___________________________, 
portador da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, 
DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VIII 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TCESP 
 
 

Contratante: Câmara Municipal de Marília 
Contratada:    
Contrato de Gestão nº (de origem):   
Pregão Presencial nº:   
Objeto:   
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual 
n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos 
interessados. 
 
Marília,   

 
 
CONTRATANTE: 

 
 
 

Herval Rosa Seabra 
Presidente da Câmara Municipal de Marília 

E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  

 

 
 
 
CONTRATADA: 

 
 
 
 

 
 

E-mail institucional: 
E-mail pessoal:  

 

ADVOGADO: 

 
 
 

 
 
 

 

 
 


