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DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD
INTRODUÇÃO
Em conformidade com o art. 10 da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de
abril de 2019, a fase de Planejamento da Contratação terá início com o
recebimento do Documento de Oficialização da Demanda pela Área de TIC. Este
documento deverá ser elaborado pela Área Requisitante da solução.

Referência: Art. 10 da IN SGD/ME no 01/2019.
1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE
Área Requisitante: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Responsável pela demanda: Kari de Souza Soares
E-mail: dtic@ifsc.edu.br

Telefone: 48 38779050

2. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE REQUISITANTE
Nome: Kari de Souza Soares

Cargo: Técnico de Tecnologia da Informação

Lotação: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
E-mail: cir@ifsc.edu.br

Telefone: 48 38779048

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE
REQUISITANTE definidas na IN SGD/ME no 1/2019, bem como da minha indicação
para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.

Integrante Requisitante
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Necessidade de Contratação: Expansão da infraestrutura de dados.
ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS
ID

Objetivos Estratégicos
PDI - Plano Quinquenal de Infraestrutura

OE.06

PETIC - Garantir infraestrutura adequada para manter e suportar as
soluções de TIC

ALINHAMENTO AO PDTIC 2021/2022
ID

Ação do PDTIC

Meta do PDTIC

01

Aquisição de computadores

Aquisição de 60% dos computadores;

02

Aquisição de equipamentos de data
center (CFTV)

Sem meta definida.

03

Aquisição de Pontos de Acesso

Aquisição de 43,5% da solução;

04

Aquisição de Switch SAN

Aquisição de 100%;

05

Aquisição de OLT (Fibra óptica)

Aquisição de 100%;

ALINHAMENTO AO PAC 2022
Item
7902 a 7913
8223
8216 a 8217

Descrição
Aquisição de computadores
CFTV
Aquisição de Pontos de Acesso

8633

Aquisição de Switch SAN

8634

Aquisição de OLT (Fibra óptica)
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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4. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
Expandir a rede de dados compreendendo a aquisição de computadores, câmeras IP
para CFTV e pontos de acesso para rede sem fio; substituição do cabeamento metálico
da reitoria por fibra óptica a partir da aquisição de um Terminal de Linha Óptica (OLT);
Substituição de 2 switches SAN que vem apresentando instabilidade desde janeiro de
2021.

5. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO
●
●
●
●
●

Ampliação do parque computacional do IFSC;
Conexão da rede de dados;
Expansão da infraestrutura de rede sem fio do IFSC;
Melhoria no tráfego de rede da Reitoria;
Segurança física e patrimonial.

6. FONTE DE RECURSOS

As possíveis despesas decorrentes da execução desta contratação correrão no exercício
de 2022/2023 através das seguintes Dotações Orçamentárias da União: Órgão/Unidade
158516 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina:
Programa de Trabalho resumido: 108974; Natureza da Despesa: 449052; Fonte:
8100000000.

ENCAMINHAMENTO DO REQUISITANTE
Encaminhe-se ao Diretor de Tecnologias da Informação e da Comunicação para
providências quanto a aprovação e indicação do Integrante Técnico.

Integrante Requisitante

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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7. IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE TÉCNICO
Nome: Evaristo Marcos de Quadros
Júnior

Cargo: Analista de Tecnologia da
Informação

Lotação: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
E-mail: cir@ifsc.edu.br

Telefone: 48 38779049

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE TÉCNICO
definidas na IN SGD/ME no 1/2019, bem como da minha indicação para exercer esse
papel na Equipe de Planejamento da Contratação.

Integrante Técnico

ENCAMINHAMENTO
Encaminho ao Ordenador de Despesas, que deverá:
I.
II.
III.

Decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação;
Indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento
da Contratação, quando da continuidade da contratação; e
Instituir a Equipe de Planejamento da contratação, conforme exposto no inciso
IV do art. 2º, e inciso III do § 2º do art. 10.

Diretor de Tecnologias da Informação e da Comunicação

8 DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
Aprovo o prosseguimento da contratação, considerando sua relevância e oportunidade
em relação aos objetivos estratégicos e as necessidades da área requisitante.
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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9 - IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO INTEGRANTE ADMINISTRATIVO
Nome: James Hilton Becker

Cargo: Assistente em Administração

Lotação: Departamento de Compras
E-mail: licitacoes@ifsc.edu.br

Telefone: 48 38779033

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE
ADMINISTRATIVO definidas na IN SGD/ME no 1/2019, bem como da minha indicação
para exercer esse papel na Equipe de Planejamento da Contratação.

Integrante Administrativo

Fica instituída a Equipe de Planejamento da Contratação, conforme dispõe o inciso IV
do art. 2º e o inciso III do § 2º do art. 10, da IN SGD/ME nº 01/2019.
Conforme o art. 29, § 8º da IN SGD/ME nº 01/2019, a Equipe de Planejamento da
Contratação será automaticamente destituída quando da assinatura do contrato.

Ordenador de Despesas

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

4/12/22, 4:47 PM
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Emitido em 12/04/2022 04:47

Compras

RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES
Licitação: 23292.010041/2022-36 - PE 31009/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
Assunto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFTV E REDE SEM FIO.
Tipo:
MATERIAIS
Status:
SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especificação do Item
Requisição

1

2

Unid.

Marca

Quant.
Int.

Proposta

Quant.
Ext.

Quant.
Total

Valor Unit.

Total

Unidade
Unidade
Gestora

5205001000050 - CATMAT:
UNIDADE
---50
0
50
--249299
CÂMERA IP TIPO I - 2022
CÂMERA IP TIPO I Características técnicas mínimas: 1 - Câmera tipo mini domo de videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O equipamento deve possuir
webserver interno ao equipamento. Este webserver deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento, bem como
visualização das imagens geradas pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de mercado (Microsoft Edge,
Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou maior, com varredura progressiva; 5 - Deve
possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,20 lux no modo colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0. 6 O sensor de imagens deve operar com resolução de 1920 x 1080 @ 30 fps; 7 - A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 100°; 8 - Deve possuir
tempo do obturador entre 1/30.000s e 1/5s; 9 - Deve operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a escolha do modo de compressão de
imagens durante a instalação do equipamento. Além disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 10 - Deve possuir tecnologia de protocolo
de compactação inteligente em H.265 (H.265+, H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja
variável de acordo com a movimentação na cena. 11 - Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como
largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 12 - Deve possuir recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB para compensação
automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital Wide Dynamic
Range); 13 - Deve permitir rotacionar a imagem em 90°, 180° permitindo a instalação da câmera em teto ou parede. Deve também possuir recurso para espelhamento de
imagem; 14 - Deve implementar o formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado verticalmente, em formato retrato, com taxa de proporção 9:16 para
monitoramento de corredores, evitando a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um
melhor uso da largura de banda e do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos; 15 - Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera.
Além disso, deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades
devem ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas externas; 16 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de
vídeo internos ao equipamento, seja ele do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição futura de licença e software; 17 - Deve
possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 18 - Deve possibilitar a futura implementação de áudio bidirecional. Será aceita solução modular, ou seja, a
câmera poderá suportar áudio mediante a futura instalação de acessório apropriado (upgrade de hardware). Não é necessário o fornecimento de componentes de áudio
(microfones e/ou módulos de áudio para o caso de soluções modulares) para essa ocorrência; 19 - Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas
velocidades de 10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 20 - A interface
ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do
equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação quando alimentado por PoE; 21 - O equipamento deve implementar QoS (Quality of
Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a imagem transmitida
adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 22 - Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de vídeo em H.265; 23 - Deve ser
possível obter as imagens da câmera através de softwares de videovigilância; 24 - Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para
conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede,
Digest Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 25 - A sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem
estar prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 26 Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é possível a
comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD; 27 - Deve estar em conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e
Profile G e Profile M. A fim de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro
ativo do ONVIF; 28 - A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as
determinações da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 29 - Deve
ser possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou FTP. 30 - Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs
de tentativa de acesso de usuários; 31 - Deve ser de uso interno, com caixa de proteção oferecendo proteção mínima contra água e poeira, com grau de certificação IP42,
e proteção contra impactos com grau de proteção mínimo de IK08; 32 - O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio fabricante no
Brasil; 33 - A câmera (ou sua família) deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão,
conforme pode ser verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou
outro que venha a substituí-lo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante Milestone assegurando a plena compatibilidade. 34 - Em
conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 35 - A câmera deve
possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de assistência técnica autorizado
em território nacional. Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições
Gerais”; 36 - Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil) horas ou mais. 37 - Visando a qualidade e
garantia de continuidade de atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos
processos de desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1153/2022
111702
50
COMUNICAÇÃO
5205001000051 - CATMAT:
249299

UNIDADE

--

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

--

--

40

0

40

--

--

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

1/9
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especificação do Item
Requisição

Unid.

Marca

Quant.
Int.

Proposta

Quant.
Ext.

Quant.
Total

Valor Unit.

Total

Unidade
Unidade
Gestora

CÂMERA IP TIPO II - 2022
CÂMERA IP TIPO II Características técnicas mínimas: 1 - Câmera fixa, com iluminação IR, de videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O equipamento deve
possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento, bem como
visualização das imagens geradas pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de mercado (Microsoft Edge,
Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou maior, com varredura progressiva; 5 - Deve
possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,20 lux no modo colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0. 6 O sensor de imagens deve operar com resolução de 1920 x 1080 @ 30 fps; 7 - A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 100°; 8 - Deve possuir
recurso de day & night real com filtro de corte de infravermelho removível automaticamente (ICR); 9 - Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios
para esta funcionalidade, com alcance de, no mínimo, 20 metros, embutidos no próprio corpo da câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência total de luz no
ambiente. Não serão aceitos iluminadores externos à câmera; 10 - Deve possuir tempo do obturador entre 1/30.000s e 2s; 11 - Deve operar com os modos de compressão
M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além disso, deve permitir configurar brilho,
contraste, nitidez e balanço de branco; 12 - Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.265 (H.265+, H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia
deve também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena; 13 - Deve permitir a sobreposição de
texto, de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 14 - Deve possuir recurso de WDR
(Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB, para compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de objetos com pouca
iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital Wide Dynamic Range); 15 - Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e 180°, permitindo a instalação da
câmera em teto ou parede. Deve também possuir recurso para espelhamento de imagem; 16 - Deve implementar o formato de imagem que permite um stream de vídeo
orientado verticalmente, em formato retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de corredores, evitando a captura e o armazenamento de imagens de áreas
desnecessárias ao monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de banda e do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos; 17
- Deve possuir funcionalidade de PTZ digital; 18 - Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve possuir funcionalidade para
detecção de movimentos e função para alarmar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na câmera, estarem
habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas externas; 19 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja ele do
mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição futura de licença e software; 20 - Deve possuir arquitetura aberta para integração com
outros sistemas; 21 - Deve possibilitar a futura implementação de áudio bidirecional. Será aceita solução modular, ou seja, a câmera poderá suportar áudio mediante a
futura instalação de acessório apropriado (upgrade de hardware). Não é necessário o fornecimento de componentes de áudio (microfones e/ou módulos de áudio para o
caso de soluções modulares) para essa ocorrência; 22 - Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10/100 Mbps. O
equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não serão aceitos conversores externos; A interface ethernet deve ser compatível com o padrão
IEEE 802.3af (PoE), permitindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. 23 - Este recurso deve ser nativo do equipamento, estar habilitado e suportar 100%
da sua configuração e operação quando alimentado por PoE; 24 - O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve
implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 25 - Deve
permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de vídeo em H.265; 26 - Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e
SSL para conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à
rede, Digest Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 27 - A sistema operacional da câmera, assim como seu hardware,
devem estar prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap);
28 - Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é possível
a comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD; 29 - Deve estar em conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e
Profile G e Profile M. A fim de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro
ativo do ONVIF; 30 - A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as
determinações da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 31 - Deve
ser possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou FTP; 32 - Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs
de tentativa de acesso de usuários; 33 - Deve ser compatível com uso interno e externo, com caixa de proteção oferecendo proteção mínima contra água e poeira, com
grau de certificação IP66, e proteção contra impactos com grau de proteção mínimo de IK08; 34 - O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada
pelo próprio fabricante no Brasil; 35 - A câmera (ou sua família) deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software Milestone XProtect Corporate, já
existente e em uso neste órgão, conforme pode ser verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/business-partner- tools/supported-devices/xprotectcorporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante Milestone assegurando
a plena compatibilidade. 36 - Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina que os bens sejam constituídos, no
todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila
(PVC); 37 - A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de
assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia serão
descritos no item “Condições Gerais”; 38 - Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil) horas ou mais.
39 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança cibernética, é imperativo que o fabricante
tenha pleno domínio dos processos de desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de software, não sendo aceitos produtos baseados em
OEM, ou apenas "montados", utilizando tecnologia de terceiros.
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CÂMERA IP TIPO III - 2022
CÂMERA IP TIPO III Características técnicas mínimas: 1 - Câmera fixa, com iluminação IR, de videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O equipamento deve
possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento, bem como
visualização das imagens geradas pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de mercado (Microsoft Edge,
Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou maior, com varredura progressiva; 5 - Deve
possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,25 lux no modo colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0. 6 O sensor de imagens deve operar com resolução de 1920 x 1080 @ 30 fps; 7 - A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 100°; 8 - Deve possuir
recurso de day & night real com filtro de corte de infravermelho removível automaticamente (ICR); 9 - Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios
para esta funcionalidade, com alcance de, no mínimo, 10 metros, embutidos no próprio corpo da câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência total de luz no
ambiente. Não serão aceitos iluminadores externos à câmera; 10 - Deve possuir tempo do obturador entre 1/20.000s e 1/5s; 11 - Deve operar com os modos de
compressão M-JPEG e H.264, permitindo a escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além disso, deve permitir configurar brilho,
contraste, nitidez e balanço de branco; 12 - Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.264 (H.264+, H.264 Plus, ou similar). Essa tecnologia
deve também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena. 13 - Deve permitir a sobreposição de
texto, de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 14 - Deve possuir recurso de WDR
(Wide Dynamic Range), para compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será
aceito o DWDR (Digital Wide Dynamic Range); 15 - Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e 180°, permitindo a instalação da câmera em teto ou parede. Deve também
possuir recurso para espelhamento de imagem; 16 - Deve implementar o formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado verticalmente, em formato retrato,
com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de corredores, evitando a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao monitoramento, como as
paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de banda e do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos; 17 - Deve possuir funcionalidade de PTZ digital;
18 - Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para
alarmar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de
softwares ou ferramentas externas; 19 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja ele do mesmo fabricante da câmera ou de
outros fabricantes, através da simples adição futura de licença e software; 20 - Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 21 - Deve possuir 1
(uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não
serão aceitos conversores externos; 22 - Deve possuir conectividade wireless compatível com IEEE 802.11a/b/g/n - 2,4GHz e 5GHz. Será aceita a utilização de antena
e/ou dispositivo externo. 23 - Deve permitir alimentação DC e ser fornecida com a fonte apropriada. 24 - O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para
priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos
padrões de rede estabelecidos; 25 - Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de vídeo em H.264; 26 - Deve suportar os protocolos
RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 para gerência remota, 802.1X acesso seguro à rede, Digest
Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 27 - O sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar
prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 28 - Deve
possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é possível a
comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD; 29 - Deve estar em conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e
Profile G. A fim de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do
ONVIF; 30 - A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da
ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 31 - Deve ser possível a
atualização de firmware remotamente através de navegador web ou FTP; 32 - Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de tentativa de
acesso de usuários; 33 - Deve ser compatível com uso interno. 34 - O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio fabricante no Brasil;
35 - A câmera deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode ser
verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/business-partner- tools/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a
substituí-lo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante Milestone assegurando a plena compatibilidade. 36 - Em conformidade com a
Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 37 - A câmera deve possuir garantia do
fabricante de pelo menos 5 anos comprovado por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de assistência técnica autorizado em território nacional.
Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 38 - Deve possuir
MTBF (Mean Time Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil) horas ou mais. 39 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de
atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos processos de
desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas "montados",
utilizando tecnologia de terceiros.
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CÂMERA IP TIPO IV - 2022
CÂMERA IP TIPO IV Características técnicas mínimas: 1 - Câmera tipo domo de videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O equipamento deve possuir webserver
interno ao equipamento. Este webserver deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento, bem como visualização das
imagens geradas pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de mercado (Microsoft Edge, Google Chrome,
Mozilla Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/2”, ou maior, com varredura progressiva; 5 - Deve possuir sensibilidade
mínima igual ou inferior a 0,20 lux no modo colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0. 6 - A lente deve ser do
tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 180°; 7 - Deve permitir a instalação em perspectiva de 360° de modo que a instalação em teto forneça a imagem em uma visão
geral 360° do plano horizontal com resolução 2016 x 2016 @ 30 FPS. Deve prover também uma visão panorâmica com resolução de 2560 x 1440 sem distorção da
imagem e uma visão dupla panorâmica com resolução de 2560 x 1920 sem distorção da imagem; 8 - Deve possuir tempo do obturador entre 1/10.000s e 1s; 9 - Deve
operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além
disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 10 - Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.265 (H.265+,
H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena; 11
- Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 12
- Deve possuir recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB, para compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a
qualidade de objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital Wide Dynamic Range); 13 - Deve possuir recurso para espelhamento de
imagem; 14 - Deve possuir funcionalidade de PTZ digital; 15 - Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve possuir
funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno
na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas externas; 16 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao
equipamento, seja ele do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição futura de licença e software; 17 - Deve possuir arquitetura
aberta para integração com outros sistemas; 18 - Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10/100 Mbps. O equipamento
deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 19 - A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE
802.3af (PoE), permitindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua
configuração e operação quando alimentado por PoE; 20 - O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve
implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 21 - Deve
suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para
envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede, Digest Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 22
- O sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não
implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 23 - Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64
Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é possível a comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD;
24 - Deve estar em conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M. A fim de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a
conformidade com os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF; 25 - A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados,
promulgada pela Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar
compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 26 - Deve ser possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou FTP; 27 - Deve
possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de tentativa de acesso de usuários; 28 - Deve ser de uso interno; 29 - O fabricante das câmeras
deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio fabricante no Brasil; 30 - A câmera deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software Milestone
XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode ser verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/business-partnertools/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do
fabricante Milestone assegurando a plena compatibilidade. 31 - Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina
que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o equipamento deve ser
100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 32 - A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado por declaração do fabricante incluindo
informações acerca do centro de assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens
referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 33 - Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de
100.000 (cem mil) horas ou mais. 34 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança
cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos processos de desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de software,
não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas "montados", utilizando tecnologia de terceiros.
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CÂMERA IP TIPO V - 2022
CÂMERA IP TIPO V Características técnicas mínimas: 1 - Câmera fixa tipo bullet de videovigilância pronta para capturar imagens, tratar e enviar através de rede ethernet;
2 - O equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do
equipamento, bem como visualização das imagens geradas pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de
mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD, com tamanho igual ou maior que
1/3’’, varredura progressiva; 5 - Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,1 lux no modo colorido e 0,01 lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE,
abertura de íris menor ou igual à F1.6; 6 - O sensor deve ser capaz de operar com resolução de 1920 x 1080 @ 60 fps; 7 - A lente deve ser varifocal, P-íris, com abertura
horizontal variando entre 110° e 40°; 8 - Deve possuir recurso de day & night real com filtro de corte de infravermelho removível automaticamente (ICR); 9 - Deve possuir
iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta funcionalidade, embutidos no próprio corpo da câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência
total de luz no ambiente, numa distância de, pelo menos, 40 metros da câmera, com recurso de ajuste automático da intensidade de iluminação do LED de acordo com a
proximidade do objeto à câmera. Não serão aceitos iluminadores externos a câmera; 10 - Deve possuir tempo do obturador entre 1/65.000s e 2s; 11 - Deve operar com os
modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além disso, deve permitir
configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 12 - Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.265 (H.265+, H.265 Plus, ou similar).
Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena; 13 - Deve permitir a
sobreposição de texto de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 14 - Deve possuir
recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 120dB, para compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de objetos
com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital Wide Dynamic Range); 15 - Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e 180°, permitindo a
instalação da câmera em teto ou parede; 16 - Deve implementar o formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado verticalmente, em formato retrato, com
taxa de proporção 9:16 para monitoramento de corredores, evitando a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao monitoramento, como as
paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de banda e do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos; 17 - Deve possuir funcionalidade de PTZ digital;
18 - Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para
alarmar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de
softwares ou ferramentas externas; 19 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja ele do mesmo fabricante da câmera ou de
outros fabricantes, através da simples adição futura de licença e software; 20 - Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 21 - Deve possuir
entrada de áudio, com suporte a compressão G.711 ou G.726. 22 - Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10/100 Mbps. O
equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 23 - A interface ethernet deve ser compatível com o
padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do equipamento, estar habilitado e suportar
100% da sua configuração e operação quando alimentado por PoE; 24 - O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego.
Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede
estabelecidos; 25 - Deve permitir a transmissão de, pelo menos, 2 (dois) streamings independentes de vídeo em H.265; 26 - Deve suportar os protocolos RTP para
transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para envio de mensagens de alerta e
avisos, 802.1X acesso seguro à rede e NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 27 - O sistema operacional da câmera, assim como seu
hardware, devem estar prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em
roadmap); 28 - Deve possuir sensores para integração e automação com outros dispositivos, tipo contato seco, com pelo menos 1 entrada e 1 saída; 29 - Deve ser
possível a atualização de firmware remotamente, através de navegador web ou FTP; 30 - Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no
mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é possível a comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o fornecimento do
cartão SD; 31 - Deve estar em conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M. A fim de assegurar que as futuras atualizações do produto
manterão a conformidade com os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF; 32 - A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção
de Dados, promulgada pela Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá
estar compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 33 - Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de tentativa de acesso
de usuários; 34 - Deve ser preparada para uso em ambiente externo, capaz proteger totalmente a câmera da chuva, poeira, umidade e temperaturas entre 0&#8304; e
50&#8304; C, com grau de proteção IP66 e grau de resistência a impactos IK10. Deve permitir a fixação em parede; 35 - O fabricante das câmeras deve possuir
assistência técnica oficializada pelo próprio fabricante no Brasil; 36 - A câmera deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software Milestone XProtect
Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode ser verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/business-partner- tools/supporteddevices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante
Milestone assegurando a plena compatibilidade. 37 - Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina que os
bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o equipamento deve ser 100%
livre de policloreto de polivinila (PVC); 38 - A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado por declaração do fabricante incluindo
informações acerca do centro de assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens
referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”;
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1153/2022
111702
20
COMUNICAÇÃO
6

7

44905241001000029 - CATMAT:
UNIDADE
---200
0
200
--463525
COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - 2022
COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - 2022 Características Mínimas --> PROCESSADOR 01 (um) microprocessador de 08 (oito) núcleos e 16 (dezesseis) threads ou
superior, com frequência mínima de 2,9 GHz, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador ofertado deverá ser
da geração mais atual comercializada pelo fabricante do computador no Brasil. O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 17.000 pontos para o desempenho,
tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Possuir tecnologia de fabricação de 14
nanômetros; Possuir memória cache mínima de 16 MB; Foi considerado o processador Intel Core i7-10700 como base para o desempenho, porém, serão aceitos
processadores com performance igual ou superior no Performance Test da Passmark® Software, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível
no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; CHIPSET Chipset integrado, sendo no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior; MEMÓRIA Deverá ser
instalado na placa mãe 2 (dois) módulos de memória SO-DIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de 16GB cada; ou 4 (quatro) módulos
de memória 8GB cada; PLACA DE VÍDEO Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD; A controladora de vídeo deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de
saída de sinal de vídeo digital, podendo ser HDMI ou DP (Display Port). Permitir utilizar resolução máxima de até 4096 x 2160; Deverá suportar no mínimo 2 (dois)
monitores simultâneos. INTERFACES Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-andplay, configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); Controladora de
som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)interfaces USB sendo 4
(quatro) interfaces USB 3.0. UNIDADE DE DISCO -ESTADO SÓLIDO Deverá possuir 01 (uma) unidade de armazenamento instalada, com capacidade mínima de 256GB.
Sendo a mesma do tipo SSD M.2 NVMe; FONTE DE ALIMENTAÇÃO Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de100 a 240
vac (+/-10%) com ajuste automático, frequência de 50-60hz, potência máxima de 310 WATTS; 7.2 Implementar PFC (power factor correction) ativo e com eficiência igual
ou superior a 85% (PFC 80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx. Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; Não serão aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às exigências
descritas para a fonte. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES As demais especificações estão publicadas
no Termo de Referência.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1152/2022
111702
200
COMUNICAÇÃO
44905241001000030 - CATMAT:
UNIDADE
457072

--

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

--

--

200

0

200

--

--
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LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especificação do Item
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Unid.
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Quant.
Ext.

Quant.
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Valor Unit.

Total

Unidade
Unidade
Gestora

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - 2022
COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - 2022 Características Mínimas &#8594; PROCESSADOR 01 (um) microprocessador de 04 (quatro) núcleos e 08 (oito) threads ou
superior, com frequência mínima de 3,6 GHz, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador ofertado deverá ser
da geração mais atual comercializada pelo fabricante do computador no Brasil. O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 8700 pontos para o desempenho, tendo
como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Possuir tecnologia de fabricação de 14 nanômetros;
Possuir memória cache mínima de 8 MB; Foi considerado o processador Intel Core i3-10300 como base para o desempenho, porém, serão aceitos processadores com
performance igual ou superior no Performance Test da Passmark® Software, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; CHIPSET Chipset integrado, sendo no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior; MEMÓRIA Deverá ser instalado na
placa mãe 1 (um) módulo memória SO-DIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de 8GB; PLACA DE VÍDEO Possuir placa gráfica
integrada de alta definição HD; A controladora de vídeo deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de vídeo digital, podendo ser HDMI ou DP (Display
Port). Permitir utilizar resolução máxima de até 4096 x 2160; Deverá suportar no mínimo 2 (dois) monitores simultâneos. INTERFACES Controladora de rede integrada à
placa mãe com velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função
wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira OU
conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito) interfaces USB sendo 4 (quatro)interfaces USB 3.0. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO Unidade de disco rígido
interna com capacidade de armazenamento de 500 Gigabytes ou superior; Interface tipo SATA 3.0 de 6 GB/s, cache de 32 MB ou superior; Velocidade de rotação de 7.200
RPM ou configuração superior. FONTE DE ALIMENTAÇÃO Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac
(+/-10%) com ajuste automático, frequência de 50-60hz, potência máxima de 310 WATTS; Implementar PFC (power factor correction) ativo e com eficiência igual ou
superior a 85% (PFC 80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx. Para comprovação
deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; Não serão aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às exigências descritas para a
fonte. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. ESPECIFICIDADES Garantia de 3 anos. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES As demais
especificações estão publicadas no Termo de Referência.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1152/2022
111702
200
COMUNICAÇÃO
8

9

10

44905241001000028 - CATMAT:
UNIDADE
---200
0
200
--480187
COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO - 2022
COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO - 2022 Características Mínimas --> PROCESSADOR 01 (um) microprocessador de 06 (seis) núcleos e 12 (doze) threads ou
superior,com frequência mínima de 2,9 GHz, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador ofertado deverá ser
da geração mais atual comercializada pelo fabricante do computador. O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 10.600 pontos para o desempenho, tendo como
referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Possuir tecnologia de fabricação de 14 nanômetros; Possuir
memória cache mínima de 12 MB; Foi considerado o processador Intel Core i5-10400 como base para o desempenho, porém, serão aceitos processadores com
performance igual ou superior no Performance Test da Passmark® Software, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; CHIPSET Chipset integrado, sendo no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior; MEMÓRIA Deverá ser instalado na
placa mãe 1 (um) módulo memória SO-DIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de 8GB; PLACA DE VÍDEO Possuir placa gráfica
integrada de alta definição HD; A controladora de vídeo deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de vídeo digital, podendo ser HDMI ou DP (Display
Port). Permitir utilizar resolução máxima de até 4096 x 2160; Deverá suportar, no mínimo, 2 (dois) monitores simultâneos. INTERFACES Controladora de rede integrada à
placa mãe com velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função
wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira OU
conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)interfaces USB sendo 4 (quatro) interfaces USB 3.0. UNIDADE DE DISCO -ESTADO SÓLIDO Deverá
possuir 01 (uma) unidade de armazenamento instalada, com capacidade mínima de 256GB. Sendo a mesma do tipo SSD M.2 NVMe; FONTE DE ALIMENTAÇÃO Fonte
de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático, frequência de 50-60hz, potência
máxima de 310 WATTS; Implementar PFC (power factor correction) ativo e com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); O modelo de fonte fornecido deve estar
cadastrado no site https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx. Para comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; Não serão aceitos
adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às exigências descritas para a fonte. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma
NBR 14136. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES As demais especificações estão publicadas no Termo de Referência.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1152/2022
111702
200
COMUNICAÇÃO
44905237001000065 - CATMAT:
UNIDADE
---2
0
2
--231758
CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE
CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE Características Técnicas Mínimas:&#8239; 1. Equipamento concentrador adequado para utilização em redes ópticas passivas.
É sua função distribuir o acesso a cada ONT da rede e realizar tarefas de gestão, tais como controle de acesso, gerência de banda, disponibilização de serviços, etc. 2.
Deve receber o tráfego Ethernet através de interfaces de uplink de 1GE ou 10GE e disponibiliza-lo em sinal óptico de acordo com o padrão GPON (Gigabit Passive Optical
Network), atendendo os requisitos da norma ITUT G.984. 3. Cada interface GPON da OLT deve atender até 64 ONTs, em uma faixa de até 20km, estabelecendo uma
topologia de ponto multiponto. 4. Deve ser do tipo standalone com 1U de altura. 5. Deve atender a um total de até 512 ONTs. 6. Deve apresentar ao menos 8 interfaces
GPON SFP; 7. Deve apresentar pelo menos 4 interfaces ópticas de Uplink de 10GbE para a conexão com a rede Ethernet; 8. Deve possuir no mínimo 120 Gbps de
capacidade de switching; 9. Deve possibilitar upgrade de software em serviço (ISSU – In Service Software Upgrade); 10. Deve atender as seguintes características GPON:
a. Deve suportar ITUT G.984.4 para Gerência e Controle da Interface da ONT (OMCI); b. Deve suportar gerência remota da ONT; c. Deve possibilitar descoberta e ranging
automático da ONT; d. Deve suportar NSR e SR DBA (G.984.3) e. Deve suportar até 1000 TCONTs e 4000 GEM Ports; f. Deve suportar até 128 ONTs por interface GPON;
g. Velocidade de 2.5Gbps em downstream e 1.25Gbps em upstream; h. 20km de faixa de transmissão; i. Comprimento de onda de transmissão: 1490nm; j. Comprimento
de onda de recepção: 1310nm; 11. Deve atender as seguintes características de Layer2: a. Standard Ethernet Bridging; b. Até 64K endereços MAC; c. IEEE 802.3ac –
VLAN Tagging; d. IEEE 802.1S – Multiple Spanning Tree; e. IEEE 802.1W – Rapid Spanning Tree; f. IEEE 802.1D – Spanning Tree; g. IEEE 802.1Q – Virtual LANs with
Port Based VLANs; h. IEEE 802.1p – Prioritization of Traffic at the Datalink Level; i. IEEE 802.3x – Flow Control; j. Broadcast Storm Filtering; k. Multicast Storm Filtering; l.
MAC Static Filter; m. QinQ support; n. Access Control List (ACLs Support); o. Port mirroring; p. Rate Limiting (In/Out); q. Até 4096 VLANs; r. Port/Subnet/Protocolbased
VLAN; s. VLAN stacking / translation; t. Link Aggregation (802.3ad); u. Jumbo frame até 12288 bytes; 12. Deve atender as seguintes características de Layer3: a.
Roteamento IPv4 e IPv6; b. Roteamento estático; c. Routing Information Protocol (RIP) v1/v2; d. RIPng; e. Open Shortest Path First (OSPF) v2; f. OSPFv3; g. Border
Gateway Protocol (BGP) v4; h. Access Control List L3; i. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP); 13. Deve atender as seguintes características de Multicast: a.
IGMPv1/v2/v3; b. IGMP FastLeave; c. IGMP Snooping; d. IGMP Proxy; e. IGMP Static Join; f. Multicast Vlan Registration (MVR); g. PIMSM, SSM; h. MLD Snooping; 14.
Deve atender as seguintes características de QoS a. Traffic scheduling (SPQ, WRR); b. 8 filas por porta; c. Limitação condicional de taxa; d. Mapeamento de filas de
acordo com ingress/egress port, MAC, 802.1q, 802.1p, ToS/DSCP, IP SA/DA, TCP/UDP; e. Listas de controle de acesso baseadas nas portas, endereços MAC, EtherType,
IP SA/DA, TCP/UDP; 15. Deve atender as seguintes características de segurança: a. Storm Control para broadcast; b. Storm Control para multicast; c. Storm Control para
DLF; d. Bloqueio de tráfego multicast e unicast desconhecidos; e. Gerenciamento OutofBand e InBand; f. IP Source Guard; g. Secure Shell (SSH) v1/v2; h. Autenticação
802.1x (PortBased ou MACBased); i. Autenticação baseada em MAC para VLAN nativa; j. Anti attack for DDOS, TCPSYNflood, UDPfload, ARPflood; 16. Deve atender as
seguintes características para gerência da plataforma: a. Serial/Telnet (CLI); b. SNMP v1/v2/v3; c. DHCP server, client e relay com opção 66 e 82; d. Single IP
management; e. RMON; f. Syslog; g. Link Layer Discovery Protocol (LLDP); h. LLDPMED; 17. Deve ser fornecida com duas fontes de alimentação AC redundante,
operando em regime de redundância e balanço de carga; 18. As fontes de alimentação devem ser do tipo hotswappable; 19. Deve operar estavelmente entre a faixa de
temperatura de 20 a 60°C; 20. Deve operar estavelmente entre a faixa de umidade relativa de 0 e 90% (sem condensação); 21. Em termos dimensionais deve apresentar
altura máxima de 1U (44mm), seguir padrão para instalação em rack 19” (440mm), e profundidade inferior a 350mm; 22. Deve apresentar garantia de 36 meses. 23.
Certificações necessárias: a. Anatel; b. FCC; c. IEC 100042/3/4/6; d. UL 1950; 24. Acessórios que devem acompanhar o produto: a. Cabo Serial (DB9 – RJ45); b. Cabo de
Alimentação AC (Padrão ABNT14136); 25. Deverão fazer parte deste fornecimento as seguintes interfaces de comunicação: a. 2 interfaces Small Form Pluggable padrão
LC Monomodo para tráfego de até 10GBPS; b. 2 interfaces Small Form Pluggable padrão RJ45 para tráfego de até 1GBPS; c. 8 interfaces Small Form Pluggable padrão
SC Monomodo classe C+ com taxa de transmissão de 2,488GBPS em Downstream e 1,244 GBPS em Upstream; d. Todas as interfaces deverão ser do mesmo fabricante
da solução ofertada. 26. Deve ser entregue instalada e configurada, a proponente deverá ser credenciada pelo fabricante do equipamento para esse tipo de serviço,
apresentar certificado de credenciamento do fabricante atualizado na proposta comercial sob pena de desclassificação
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1152/2022
111702
2
COMUNICAÇÃO
33904021004000159 - CATMAT:
UNIDADE
---130
0
130
--27464
GARANTIA PARA LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS
GARANTIA PARA LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS Características técnicas mínimas: 1 - Garantia e suporte Milestone Care Plus, pelo período
de 3 (três) anos, para licença de câmera do software Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão; 2 - Deve permitir a atualização ilimitada para
qualquer nova versão de software e atualizações para resolução de problemas;
TOTAL LICITADO:
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130

5230005000239 - CATMAT:
UNIDADE
---261
0
261
--426731
INJETOR POE – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA
INJETOR POE – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA 1. Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos PoE onde não há switch
com esta tecnologia; 2. Deve permitir o fornecimento de energia capaz de alimentar os pontos de acesso deste processo 3. Deve fornecer no mínimo 30 Watts para
alimentação do dispositivo com suporte PoE atendendo ao padrão IEEE 802.3at; 4. Deve acompanhar cabos de energia e acessórios para o seu perfeito funcionamento; 5.
Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V com comutação automática. Deve acompanhar o cabo de
alimentação; 6. Conforme disposto no inciso V, alínea a, do artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril de 2021 (V – atendimento aos princípios: a) da padronização,
considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;) este equipamento, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia,
deve ser do mesmo fabricante dos demais equipamentos deste grupo (lote).******** Deverá ser apresentado certificação do produto ofertado, caso o fabricante tenha
aderido à certificação voluntária previstas na Portaria INMETRO nº 170, de 2012, ou comprovação, por qualquer meio válido, notadamente laudo pericial, de que o produto
possui segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética equivalente àquela necessária para a certificação na forma da Portaria INMETRO nº 170, de
2012.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1152/2022
111702
261
COMUNICAÇÃO
5205001000055 - CATMAT:
LICENÇA
---130
0
130
--27464
LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS
LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS Características técnicas mínimas: 1 - Licença de dispositivo para adição de 1 (uma) câmera ao software VMS
Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão;
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1153/2022
111702
130
COMUNICAÇÃO
44905241001000014 - CATMAT:
UNIDADE
---600
0
600
--463272
MONITORES 21”
MONITORES 21” Características Mínimas --> 1. Tela 100% plana de LED; 2. Tamanho de 21 a 22 polegadas; 3. Luminosidade de 250 cd/m²; 4. Taxa de contraste estático
1000:1; 5. Taxa de contraste dinâmica 3.000.000:1; 6. Suporte de cores de 16 milhões; 7. Resolução de 1920 x 1080 pixels; 8. Conectores de entrada: 01 (um) VGA, 01
(um) HDMI e 01 (um) DISPLAYPORT; 9. Ângulo de visão: 175° vertical/175° horizontal 10. Suporte de altura ajustável, inclinação, rotação pivot 90º; 11. Furação VESA 100
mm x 100 mm; 12. Deverá ser entregue cabo de conexão VGA e HDMI (ou DP) e um cabo de alimentação NBR 14136; 13. Tratamento anti reflexivo. Não sendo aceito
adesivos anti reflexivos; 14. Fonte de alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, frequência
50- 60 Hz; 15. Controles Manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio, Fonte/Auto/Exit; 16. As demais especificações estão publicadas no Termo de Referência.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1152/2022
111702
600
COMUNICAÇÃO
44905241001000031 - CATMAT:
UNIDADE
---5
0
5
--471842
NOTEBOOK - PROGRAMAÇÃO VISUAL
NOTEBOOK - PROGRAMAÇÃO VISUAL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 - Notebook de linha corporativa, novo, entregue em caixa lacrada; 2 - Um processador com 4
núcleos, 8 threads, frequência max de 5GHz, cache de 12 MB; 3 - Memória de 16 GB, DDR4, 3200 Mhz; 4 - Armazenamento SSD de 512 GB PCIe NVMe M.2; 5 - Tela Full
HD WVA de 15,6"; 6 - Sistema Operacional Windows 11 Pro Português Brasil (licença de uso (product key) deve ser fixada em local visível ou gravada na memória flash da
BIOS); 7 - Placa de vídeo dedicada GeForce MX450 2GB GDDR5; 8 - Cor preta ou prata; 9 - Garantia de 3 anos com atendimento on site e de acordo com o termo de
referência; 10 - Teclado numérico retroiluminado, em português, com leitor de impressão digital; 11 - Duas portas USB 3.2 Type A de 1º geração; 12 - Um conector de áudio
para fones de ouvido/microfone; 13 - Uma porta HDMI 1.4; 14 - Um leitor de cartão SD; 15 - Câmera HD de 1280x720 de 30 fms; 16 - Wireless 6, 2x2; 17 - Bateria de 4
células; 18 - Adaptador CA de 65 W; 19 - Bolsa ou mochila para transporte na cor preta ou cinza.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1507/2022
111702
5
COMUNICAÇÃO
44905237001000058 - CATMAT:
UNIDADE
393277

--

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

--

--

261

0

261

--

--

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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PONTO DE ACESSO INDOOR – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA
PONTO DE ACESSO INDOOR – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA 1. Ponto de acesso (AP) apropriado para uso externo, que permita
acesso dos dispositivos à rede através da wireless e que possua todas as suas configurações centralizadas na solução de gerenciamento de redes e segurança; 2. Deve
suportar modo de operação centralizado, ou seja, sua operação depende da solução de gerenciamento de redes e segurança que é responsável por gerenciar as políticas
de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento da radiofrequência; 3. Deve identificar automaticamente a solução de gerenciamento de redes e segurança ao
qual se conectará; 4. Deve permitir ser gerenciado remotamente através de links WAN; 5. Deve permitir a conexão de dispositivos wireless que implementem os padrões
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax de forma simultânea; 6. Deve possuir capacidade dual-band com rádios 2.4GHz e 5GHz operando simultaneamente, além de permitir
configurações independentes para cada rádio; 7. O ponto de acesso deve possuir rádio Wi-Fi adicional a aqueles que conectam clientes para funcionar exclusivamente
como sensor Wi-Fi com objetivo de identificar interferências e ameaças de segurança (wIDS/wIPS) em tempo real e com operação 24x7. Caso o ponto de acesso não
possua rádio adicional com tal recurso, será aceita composição do ponto de acesso e hardware ou ponto de acesso adicional do mesmo fabricante para funcionamento
dedicado para tal operação; 8. Deve possuir rádio BLE (Bluetooth Low Energy) integrado e interno ao equipamento; 9. Deve permitir a conexão de 400 (quatrocentos)
clientes wireless simultaneamente; 10. Deve possuir 2 (duas) interfaces Ethernet padrão 10/100/1000Base-T com conector RJ-45 para permitir a conexão com a rede LAN;
11. Deve implementar link aggregation de acordo com o padrão IEEE 802.3ad; 12. Deve possuir interface console para gerenciamento local com conexão serial padrão RS232 e conector RJ45 ou USB; 13. Deve permitir sua alimentação através de Power Over Ethernet (PoE) conforme os padrões 802.3af ou 802.3at. Adicionalmente deve
possuir entrada de alimentação 12VDC; 14. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem fio deve ocorrer de forma centralizada através de túnel
estabelecido entre o ponto de acesso e a solução de gerenciamento de redes e segurança. Neste modo todos os pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser
tunelados até a solução de gerenciamento de redes e segurança; 15. Quando o encaminhamento de tráfego dos clientes wireless for tunelado, para garantir a integridade
dos dados, este tráfego deve ser enviado pelo AP para o a solução de gerenciamento de redes e segurança através de túnel IPSec; 16. Quando o encaminhamento de
tráfego dos clientes wireless for tunelado, de forma a garantir melhor utilização dos recursos, a solução deve suportar recurso conhecido como Split Tunneling a ser
configurado no SSID. Com este recurso, o AP deve suportar a criação de listas de exceções com endereços de serviços da rede local que não devem ter os pacotes
enviados pelo túnel até a solução de gerenciamento de redes e segurança, ou seja, todos os pacotes devem ser tunelados exceto aqueles que tenham como destino os
endereços especificados nas listas de exceção; 17. Adicionalmente, o ponto de acesso deve suportar modo de encaminhamento de tráfego conhecido como Bridge Mode
ou Local Switching. Neste modo todo o tráfego dos dispositivos conectados em um determinado SSID deve ser comutado localmente na interface ethernet do ponto de
acesso e não devem ser tunelados até a solução de gerenciamento de redes e segurança; 18. Deve permitir operação em modo Mesh; 19. Deve possuir potência de
irradiação mínima de 21dBm em ambas as frequências; 20. Deve suportar, no mínimo, operação MIMO 2x2 com 2 fluxos espaciais permitindo data rates de até 1200 Mbps
em um único rádio; 21. Deve suportar MU-MIMO com operações em Downlink (DL) e Uplink (UL); 22. Deve suportar OFDMA; 23. Deve suportar modulação de até 1024
QAM para os rádios que operam em 2.4 e 5GHz servindo clientes wireless 802.11ax; 24. Deve suportar recurso de Target Wake Time (TWT) configurado por SSID; 25.
Deve suportar BSS Coloring; 26. Deve suportar operação em 5GHz com canais de 20, 40 e 80MHz; 27. Deve possuir sensibilidade mínima de -94dBm quando operando
em 5GHz com MCS0 (HT20); 28. Deve possuir antenas internas ao equipamento com ganho mínimo de 4dBi em 2.4GHz e 5GHz; 29. Em conjunto com a solução de
gerenciamento de redes e segurança, deve otimizar o desempenho e a cobertura wireless (RF), realizando automaticamente o ajuste de potência e a distribuição
adequada de canais a serem utilizados; 30. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve implementar recursos que possibilitem a
identificação de interferências provenientes de equipamentos que operem nas frequências de 2.4GHz e 5GHz; 31. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes
e segurança, deve implementar recursos de análise de espectro que possibilitem a identificação de interferências provenientes de equipamentos não-WiFi e que operem
nas frequências de 2.4GHz ou 5GHz; 32. Deve suportar mecanismos para detecção e mitigação automática de pontos de acesso não autorizados, também conhecidos
como Rogue Aps; 33. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve implementar mecanismos de proteção para identificar ataques à
infraestrutura wireless (wIDS/wIPS); 34. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve permitir a criação de múltiplos domínios de mobilidade
(SSID) com configurações distintas de segurança e rede. Deve ser possível criar até 14 (quatorze) SSIDs com operação simultânea; 35. Em conjunto com a solução de
gerenciamento de redes e segurança, deve implementar os seguintes métodos de autenticação: WPA (TKIP) e WPA2 (AES); 36. Em conjunto com a solução de
gerenciamento de redes e segurança, deve ser compatível e implementar o método de autenticação WPA3; 37. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e
segurança, deve implementar o protocolo IEEE 802.1X com associação dinâmica de VLANs para os usuários com base nos atributos fornecidos pelos servidores RADIUS;
38. Deve suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS e PEAP; 39. Deve implementar o padrão IEEE
802.11r para acelerar o processo de roaming dos dispositivos através do recurso conhecido como Fast Roaming; 40. Deve implementar o padrão IEEE 802.11k para
permitir que um dispositivo conectado à rede wireless identifique rapidamente outros pontos de acesso disponíveis em sua área para que ele execute o roaming; 41. Deve
implementar o padrão IEEE 802.11v para permitir que a rede influencie as decisões de roaming do cliente conectado através do fornecimento de informações
complementares, tal como a carga de utilização dos pontos de acesso que estão próximos; 42. Deve implementar o padrão IEEE 802.11e; 43. Deve implementar o padrão
IEEE 802.11h; 44. Deve implementar o padrão IEEE 802.3az; 45. Deve suportar ser gerenciado via SNMP; 46. Deve suportar consultas via REST API; 47. Deve possuir
estrutura robusta para operação em ambientes internos e permitir ser instalado em paredes e tetos. Deve acompanhar os acessórios para fixação; 48. Deve ser capaz de
operar em ambientes com temperaturas entre 0 e 45º C; 49. Deve suportar sistema antifurto do tipo Kensington Security Lock ou similar; 50. Deve possuir indicadores
luminosos (LED) para indicação de status; 51. O ponto de acesso deverá ser compatível e ser gerenciado pela solução de gerenciamento de redes e segurança deste
processo; 52. Quaisquer licenças e/ou softwares necessários para plena execução de todas as características descritas neste termo de referência deverão ser fornecidos;
53. Deve possuir certificado emitido pela Wi-Fi Alliance; 54. Garantia de 36 (trinta e seis) meses com suporte técnico 24x7 envio de peças/equipamentos de reposição em
até 3 dias úteis; 55. Conforme disposto no inciso V, alínea a, do artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril de 2021 (V – atendimento aos princípios: a) da padronização,
considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;) este equipamento, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia,
deve ser do mesmo fabricante dos demais equipamentos deste grupo (lote).
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1152/2022
111702
261
COMUNICAÇÃO
16

17

18

33904021004000160 - CATMAT:
UNIDADE
---1
0
1
--27464
RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS
RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS Características técnicas mínimas: 1 - Renovação de garantia e suporte Milestone Care Plus, pelo período de 3 (três)
anos, para o software base Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão; 2 - Deve permitir a atualização ilimitada para qualquer nova versão de
software e atualizações para resolução de problemas;
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1154/2022
111702
1
COMUNICAÇÃO
33904021004000161 - CATMAT:
UNIDADE
---406
0
406
--27464
RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS POR CÂMERA
RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS POR CÂMERA Características técnicas mínimas: 1 - Renovação de garantia e suporte Milestone Care Plus, pelo
período de 3 (três) anos, para licença de câmera do software Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão; 2 - Deve permitir a atualização ilimitada para
qualquer nova versão de software e atualizações para resolução de problemas;
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1154/2022
111702
406
COMUNICAÇÃO
5235003000927 - CATMAT:
UNIDADE
---1
0
1
--469456
SCANNER DE MESA PROFISSIONAL
SCANNER DE MESA PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 1 - Até 30.000 folhas por dia; 2 - Até 90 ppm/180 ipm a 200 dpi e 300 dpi (até 80
ppm/160 ipm em cores)* (As velocidades de digitalização podem variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema operacional e computador). 3 - CCD
duplo; Profundidade da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de saída de cores de 24
bits (8 x 3); 4 - Visor LCD gráfico com botões de controle do operador; 5 - 600 dpi de resolução óptica; 6 - LED duplo; 7 - Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 300 /
400 / 600 / 1200 dpi; 8 - Alimentação automática: 305 mm (12 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.) - largura máxima e mínima; 9 - Alimentação manual: 305 mm (12 pol.) / 50 mm (2
pol.) - largura máxima e mínima; 10 - Alimentação automática: 863,6 mm (34 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.) - comprimento máximo e mínimo; 11 - Alimentação manual: 863,6
mm (34 pol.) / 50 mm (2 pol.) (somente saída traseira); 12 - Modo de documentos longos: comprimento máximo de 4,1 metros (160 pol.) (O scanner deve oferecer suporte
ao modo de digitalização contínua); 13 - Espessura de papel: papel de 34-413 g/m2 (9-110 lb); 14 - Até 250 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lb) - alimentador/elevador; 15 Detecção de multialimentação ultrassônica; 16 - Compatível com USB 2.0; USB 3.0; 17 - Pacote completo de software incluso; 18 - Recurso de geração de imagem Digitalização Perfect Page; iThresholding; processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte relativo; corte dinâmico; eliminação eletrônica de
cores; digitalização de fluxo dual; ajuste interativo de cor, brilho e contraste; orientação automática; detecção automática de cores; suavização de cores de segundo plano;
preenchimento de bordas da imagem; mescla de imagens; detecção de folha em branco baseada em conteúdo; filtro de riscos; preenchimento de furos da imagem; filtro de
nitidez; 19 - Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias folhas; 20 - Garantia de 12 meses. 21 - Assessórios de
mesa digitalizadora incluso (tamanho ofício, A3, etc); 22 - Acessório de impressão de documentos (lado posterior, impressão pós-digitalização de até 40 caracteres
alfanuméricos, com 11 posições de impressão); 23 - Tensão: bivolt ou 220V; 24 - Sistemas operacionais suportados: Windows 10 (32 bits e 64 bits), Windows 8,1 (32 bits e
64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits), Windows Vista SP2 (32 bits e 64 bits), Linux Ubuntu 14.04 (LTS) (32 bits e 64 bits); 25 Suprimentos inclusos: Panos para limpeza de rolos, panos Staticide, kit de suprimentos (incluí modulo de alimentação, modulo de separação, base de separação, roletes
de transporte frontais);
TOTAL LICITADO:
R$ 0,00
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1

33904021006000162 - CATMAT:
SERVIÇO
---26
0
26
--27090
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CÂMERAS IP
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CÂMERAS IP Características técnicas mínimas: 1 - Devem ser observados os Requisitos dos serviços de instalação descritos neste
documento. 2 - Após a instalação deverão ser efetuados testes completos de funcionamento, garantindo que todos os componentes estão funcionando de acordo com o
propósito do projeto. 3 - Os testes deverão ser descritos em relatório e anexados à documentação de obra. 4 - Devem ser realizados ajustes de hardware e software
necessários ao funcionamento das câmeras a fim de apresentarem a melhor qualidade de imagem possível, de acordo com o ponto de interesse de monitoramento. 5 Deve ser feita a configuração das máscaras de privacidade por câmera, criação de fluxos (streamings) de vídeo entre servidor e câmera com perfil para visualização ao
vivo e gravação, zonas de maior ou menor sensibilidade do sensor de movimento, tempo para pré e pós alarme, tempo para pré e pós detecção de movimento. 6 - Todas
as atualizações de firmware ou qualquer outro software componente da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais soluções
deste lote e considerada estável. 7 - Compreende ainda a ativação das câmeras no software VMS, bem como quaisquer configurações necessárias neste. 8 - Após a
instalação deve ser monitorado pelo prazo mínimo de 24 horas corridas e, se necessário, deve ser feito ajuste da sensibilidade de detecção de movimento fazendo com
que seja reduzida a geração de falso-positivos ou falso-negativos.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1154/2022
111702
26
COMUNICAÇÃO
33904021006000163 - CATMAT:
SERVIÇO
---3
0
3
--27090
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO Características técnicas mínimas: 1 - Devem ser observados os requisitos dos serviços de
instalação descritos neste documento. 2 - Deverá ser feita a instalação do servidor em rack 19”, conexão à rede, alimentação elétrica e parametrização do sistema
operacional para receber a instalação do software VMS Milestone XProtect Corporate que será disponibilizado por este órgão. 3 - Após a instalação deverão ser efetuados
testes completos de funcionamento, garantindo que todos os componentes estão funcionando de acordo com o propósito do projeto. 4 - Os testes deverão ser descritos em
relatório e anexados à documentação de obra. 5 - Todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software componente da solução, para a versão mais atualizada
disponível ou a última compatível com as demais soluções deste lote é considerada estável. 6 - Após a instalação deve ser monitorado pelo prazo mínimo de 24 horas
corridas e, se necessário, deve ser feito ajuste da sensibilidade de detecção de movimento fazendo com que seja reduzida a geração de falso-positivos ou falso-negativos.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1154/2022
111702
3
COMUNICAÇÃO
44905243001000029 - CATMAT:
UNIDADE
---3
0
3
--451835
SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM REDE
SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM REDE Características técnicas mínimas: 1 - O servidor servirá para gerência e gravação das câmeras de tipo IP; 2 - O
equipamento deve ser novo, de primeiro uso e estar em plena linha de produção; 3 - O Servidor ou appliance deve ter a capacidade de processar e armazenar as imagens
obtidas das câmeras IP; 4 - Deverá possuir gabinete tipo rack padrão 19" (dezenove polegadas) com altura máxima de 2U (Rack unit), entregue com trilhos e quaisquer
outros componentes necessários para instalação em rack padrão 19" (dezenove polegadas); 5 - Deve possuir, no mínimo, 01 (um) processador X86, operando com clock
real a 2.5 GHz, 16 (dezesseis) MB de cache, com, no mínimo, 8 (oito) núcleos físicos e com suporte a 16 (dezesseis) Threads; 6 - Deve possuir pelo menos memória
instalada de 16GBytes DDR4 SDRAM, dispostas em dois pentes de 8 Gbytes operando em tecnologia duplo canal, e ser expansível a 128 Gbytes; 7 - Deve possuir 04
slots DIMM, suporte para módulos de memória DDR4 3200/2666MHz; 8 - Deve possuir, no mínimo, 1 (um) slot PCI Express x16, executando x16 (PCIEX16), e 1 (um) slot
PCI Express x8; 9 - Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) interfaces integradas SATA 6Gb/s; 10 - Deve possuir; no mínimo; 1 (um) conector M.2 e suporte a SSD PCIe x4 /
Geração 3; 11 - Deve possuir 02 (duas) unidades de estado sólido (SSD) com capacidade de 240GB SATA 6 GB/s, onde deverá ser instalado o sistema operacional; 12 Deve possuir 04 (quatro) discos rígidos de, no mínimo, 14TB, padrão SATA 6Gb/s. Os discos devem ser do tipo surveillance, ou seja, específico para soluções de
monitoramento. Não serão aceitos discos de uso geral; 13 - Deverá possibilitar a configuração dos discos para uso de RAID tipo 0, 1, 5, podendo ser via software; 14 Deve possuir interface gráfica de vídeo integrada com, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo; 15 - Deve possuir, no mínimo, 2 x portas USB 3.2; 16 - Deve possuir, no
mínimo, 2 (duas) Interfaces de rede Gigabit Ethernet; 17 - Deve possuir faixa de tensão de entrada de 100 a 240V (automático) à 60Hz, com fonte interna ao equipamento
(não serão aceitos equipamentos que operem em tensão de entrada em 12V ou 24V); 18 - Deve possuir ventilação apropriada a configuração, com fonte de alimentação
de, no mínimo, 500W reais com fator de correção ativo, bivolt; 19 - Deve possuir sistema operacional Windows 10 Professional ou superior devidamente integrado pelo
fabricante do equipamento, já instalado e totalmente compatível com o equipamento e com o software VMS Milestone XProtect Corporate Corporate já existente e em uso
neste órgão. A contratada deverá fornecer a respectiva licença de uso definitiva do software de sistema operacional; 20 - O equipamento cotado deverá estar em linha de
produção no momento da licitação, sendo possível consultar o site do fabricante para verificação das especificações técnicas; 21 - Deve possuir garantia do fabricante de,
no mínimo, 3 (três) anos. Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições
Gerais”; 22 - Todos os componentes do servidor ou appliance devem ser integrados pelo fabricante do mesmo.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1156/2022
111702
3
COMUNICAÇÃO
44905237001000066 - CATMAT:
UNIDADE
---2
0
2
--244611
SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS
SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS Características Gerais: 1 - Switch SAN Fibre-Channel para instalação em rack de 19” (dezenove polegadas); 2 - Deve
possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) portas universais (tipo E e F) Fibre-Channel de no mínimo 16 (dezesseis) Gbps além de suportar 32 (trinta e dois) Gbps, com 16
(dezesseis) portas habilitadas e com 16 (dezesseis) transceivers de 16 (dezesseis) Gbps instalados, todos de interface LC (Lucent Connect), distância de operação SWL
(Short-Wave Lenght); 3 - Habilitado/Licenciado para suportar operação em modo Full Fabric em ambiente SAN de padrão Brocade, permitindo as funcionalidades de ISL
Trunking (Inter Switch Link) e Extended Fabric; 4 - Permitir comunicação com outros switches SAN FC ou portas FC de hosts de menor velocidade de operação, FC 16
(dezesseis) Gbps, 8 (oito) Gbps e 4 (quatro) Gbps; 5 - Possuir interface de gerenciamento, padrão ethernet, acessível através de interface web HTTPS e SSH; 6 - Suportar
classes de serviços 2, 3 e F (inter switch frames); 7 - Possuir interface que permita monitoração de alertas e gerenciamento de tráfego; 8 - Devem acompanhar 16
(dezesseis) cordões duplex ópticos LC/LC (Lucent Connector em ambas as terminações) de fibra multimodo OM4 ou superior, 50 &#956;m e 850/1300 nm, com pelo
menos 2,5 (dois vírgula cinco) metros e no máximo 5 (cinco) metros. 9 - Possuir fonte com alimentação variável entre 110-240V, incluindo cabo padrão C14 para conexão à
PDU; 10 - A instalação do switch deverá ser realizada seguindo as melhores práticas de funcionamento e parametrização indicadas pelo fabricante da solução; 11 - O
escopo mínimo de implementação consiste: 11.1 - Planejamento em conjunto com a CONTRATANTE para definição das configurações necessárias, como interconexões
necessárias para utilização dos equipamentos; 11.2 - Instalação física dos componentes fornecidos; 11.3 - Parametrização inicial; 11.4 - Caso solicitado deverá realizar a
integração com fabric de padrão Brocade compatível; 12 - O equipamento deverá ser totalmente integrado de fábrica, não sendo aceitas quaisquer violações ou alteração
no conteúdo das embalagens, que vise inclusão/supressão de itens/opcionais, para garantir que todas as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela garantia do
fabricante; 13 - O Switch SAN ofertado deve ser novo, sem uso e que esteja em linha de produção e comercialização pelo fabricante e sem previsão de encerramento na
data da entrega da proposta; 14 - A licitante deverá comprovar através de declaração do fabricante do Switch ofertado ser parceiro de negócios autorizado a comercializar
tal solução. Além disso deverá comprovar fornecimento de equipamento de rede similar através de atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado que comprove o licitante já ter comercializado solução de rede compatível com o objeto deste edital. Os atestados deverão ser emitidos em papel
timbrado da empresa contratante e assinado por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada. 15 - Garantia de 5 anos
e suporte 5 x 8 com atendimento na primeira hora comercial.
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
1152/2022
111702
2
COMUNICAÇÃO

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - appdocker3-srv2.appdocker3-inst2

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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Dois Irmãos, 26 de janeiro de 2022.

Proposta nº 33295 V1.

Projeto

Edital CLient 2022
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC
CNPJ 11.402.887/0001-60
Prezado,

Benoni,

A HT Solutions agradece a oportunidade. Estamos confiantes de que as informações contidas nessa
proposta atendem suas necessidades e é composta por produtos de alta qualidade e desempenho.
Sugerimos que revise esse documento detalhadamente e nos colocamos à disposição para o caso de
qualquer dúvida ou necessidade adicional.

Atenciosamente,

Rodrigo Postay
Gerente de contas
vendas.sc@htsolutions.com.br
47 9 9117 8300

33295 V1

1
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
A HT Solutions está sempre inovando seu portfólio de soluções em Tecnologia da Informação.
Há mais de uma década oferece soluções B2B, além de estar cada vez mais capacitada para atender
grandes e complexos projetos da área.

Soluções de computação pessoal, impressão, infraestrutura de data centers e softwares foram
envolvidas com um amplo mix de serviços, como virtualização de servidores, VDI, armazenamento,
infraestrutura de rede, backup, firewall, consultoria em segurança, entre outros.

Além da sólida política de qualificação e capacitação da equipe, conta com uma forte parceria
com fabricantes globais, resultado de um trabalho de melhoria contínua, que abrange acompanhamento
do desenvolvimento das necessidades do mercado, fazendo com que a empresa mantenha-se atualizada
e preste um serviço ágil, que ofereça muitas vantagens aos seus clientes.

Em 2017, a HT Solutions foi eleita canal Platinum da Hewllet Packard Enterprise, prêmio concedido
em reconhecimento à capacidade técnica e de implementação das soluções da HPE. Apenas 4 empresas
no Brasil possuem essa certificação Platinum. Ainda em 2017, o gestor da área técnica da HT Solutions,
o arquiteto de Soluções Aury Fink, foi premiado pela HPE nos Estados Unidos por ser um dos únicos
profissionais do mundo, e o únicos das Américas, que possui o grau mais alto de certificação, cohecido
como Master Ase, em todas as verticais de produtos da HPE: servidores, storage e redes. Além do
reconhecimento, ele foi convidado a integrar o grupo que desenvolve as provas de certificação da HPE
para os profisisonais ed todos o mundo. Além disso, em 2014, a HT Solutions conquistou o prêmio Solution
Innovation Award HP – Category Mobility, como melhor projeto de mobilidade do mundo. Em 2013,
recebeu o prêmio Parceiro HP de Excelência na categoria Brazil EG Business Growth, por ter obtido o
Top Balanced Revenue & Growth across EG YoY, além de ter sido consagrada com o Prêmio Destaque
em Impressão.

33295 V1

2
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1.
Item
1
2
3
6

RESUMO DE VALORES

Descrição
Desktop I5 / 8Gb/ 256GB SSD/ 5 anos On site
Desktop I7 / 32Gb/ 512GB SSD / Placa AMD 520/ 5 anos On site
Desktop I3 / 8Gb/ 500GB HD/ 5 anos On site
Monitor 21.5" FHD 5 anos On site

Qt
250
275
275
400

Valor unitario Valor total
R$ 5.700,00 R$ 1.425.000,00
R$ 8.900,00 R$ 2.447.500,00
R$ 4.890,00 R$ 1.344.750,00
R$ 1.340,00
R$ 536.000,00

Valor total R$ 5.433.250,00

2.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Faturamento via HT Solutions
Impostos (Todos os valores estão com os impostos incidentes inclusos).
Pagamento 30 dias.
Frete - CIF (pago pela HT Solutions).
Prazo de entrega 90 dias.
Proposta valida por 60 dias.

Dados de Faturamento – CD ES
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ 89.237.911/0289-08
Estado do Espirito Santo

Restrições de uso
As informações existentes neste documento e anexadas são para uso restrito e confidencial entre a proponente e
seu cliente sendo seu sigilo protegido por lei. O uso impróprio sujeitará o infrator nas penas previstas do art. 195 da
Lei Federal nº 9.279 de 14/05/1996 bem como nas sanções do art. 186 c/c art. 927 e seguintes do Novo Código
Civil.

33295 V1
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MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 8.905,00

R$ 8.500,00

R$ 8.500

FILTROS APLICADOS
Identiﬁcação do Ano da
Item de Compra Compra

Descrição

Nome do Material (PDM)

MICROCOMPUTADOR\, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8\, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB.\, ARMAZENAMENTO
SSD:310 A 500\, MONITOR:SEM MONITOR POL\, COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE\, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\,
GARANTIA ON SITE:SUPERIOR A 36 MESES, MICROCOMPUTADOR\, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8\,
ARMAZENAMENTO HDD:1 TB.\, ARMAZENAMENTO SSD:32 A 100\, MONITOR:21 A 29 POL\, COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE\,
SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR A 36 MESES, MICROCOMPUTADOR\, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB\,
NÚCLEOS POR PROCESSADOR:SUPERIOR A 8\, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB.\, ARMAZENAMENTO SSD:110 A 300\, MONITOR:21 A 29 POL\,
COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE\, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON SITE:12 MESES\, GABINETE:TORRE,
MICROCOMPUTADOR\, MEMÓRIA RAM:5 A 8 GB\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8\, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB.\, ARMAZENAMENTO SSD:SEM
DISCO SSD\, MONITOR:21 A 29 POL\, COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE\, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON
SITE:12 MESES

MICROCOMPUTADOR 9 of 1854001

2021,
2022

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5
Identiﬁcação
da Compra

Número
Modalidade
do Item

Código
do
CATMAT

Descrição do Item

Descrição
Unidade de
Quantidade
Complementar Fornecimento
Ofertada

Valor
Unitário

00110/2021

00002

Pregão

479265

MICROCOMPUTADOR

UNIDADE

1

R$8500

00014/2021

00002

Pregão

457071

MICROCOMPUTADOR

UNIDADE

68

R$8500

00127/2021

00028

Pregão

479265

MICROCOMPUTADOR

UNIDADE

40

R$8500

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:30
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fornecedor

Órgão

UASG

Data da
Compra

984223 GOMES & GARCIA
ESTADO DE MINAS PREFEITURA
INFORMATICA
24/08/2021
GERAIS
MUNICIPAL DE
LTDA
CAMPO BELO
GLOBAL
160192 - BASE DE
DISTRIBUICAO DE COMANDO DO
ADM. E APOIO 5º
10/11/2021
BENS DE
EXERCITO
DIVISÃO DO
CONSUMO LTDA.
EXÉRCITO
158125 INST.FED. DE
INST.FED.DE EDUC.,
FT PETTIRINI LTDA EDUC., CIENC. E
06/12/2021
CIENC. E TEC.
TEC. CATARINENSE
CATARINENSE

20
00018/2021

00006

Pregão

457071

MICROCOMPUTADOR

UNIDADE

69

R$8900

FAGUNDEZ
DISTRIBUICAO
LTDA

00028/2021

00004

Pregão

463525

MICROCOMPUTADOR

UNIDADE

1

R$10125

BERGAMO &
CAVALCANTE
INFORMATICA
LTDA

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:30
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

COMPANHIA DE
DESENV. DO VALE
DO SAO
FRANCISCO
UNIVERSIDADE
TECNOLOGICA
FEDERAL DO
PARANA

195004 - CIA DE
DESENV. DO VALE
16/12/2021
DO SAO FRANCISCOBA
153176 - UTFPR CAMPUS CORNÉLIO
PROCÓPIO

07/12/2021

21

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 5.396,67

R$ 5.465,00

R$ 5.000

FILTROS APLICADOS
Identiﬁcação do
Item de Compra

Descrição

Nome do Material (PDM)

MICROCOMPUTADOR\, MEMÓRIA RAM:4 A 8 GB\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4\, ARMAZENAMENTO HDD:ATÉ 500 GB\, ARMAZENAMENTO
SSD:SEM DISCO SSD\, MONITOR:SEM MONITOR POL\, COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE\, SISTEMA
OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON SITE:12 MESES\, GABINETE:COMPACTO, MICROCOMPUTADOR\, MEMÓRIA RAM:5 A 8 GB\, NÚCLEOS
POR PROCESSADOR:ATÉ 4\, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB.\, ARMAZENAMENTO SSD:32 A 100\, MONITOR:21 A 29 POL\, COMPONENTES
ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE\, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR A 36 MESES, MICROCOMPUTADOR\,
MEMÓRIA RAM:4 A 8 GB\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:4 A 8\, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD GB\, ARMAZENAMENTO SSD:110 A 300\,
MONITOR:21 A 29 POL\, COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE\, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON
SITE:SUPERIOR A 36 MESES\, GABINETE:ULTRACOMPACTO

MICROCOMPUTADOR 7 of 1854001

Ano da
Compra

2021,
2022

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4
Identiﬁcação Número
Modalidade
da Compra do Item

00025/2021

00144/2021

00029

00003

Pregão

Pregão

Código
do
CATMAT

478638

457072

Descrição do Item

MICROCOMPUTADOR

MICROCOMPUTADOR

Descrição
Unidade de Quantidade
Valor Unitário
Complementar Fornecimento Ofertada

UNIDADE

UNIDADE

6

60

Fornecedor

Órgão

UASG

Data da
Compra

R$5000

CENTERDATA
ANALISES DE
SISTEMAS E
SERVICOS DE
INFORMATICA
EIRELI

ESTADO DO RIO
GRANDE DO
NORTE

981645 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CARAUBAS

R$5430

FLW NEGOCIOS E
SERVICOS EIRELI

EMPRESA
BRASILEIRA DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES

155022 - HOSPITAL
DAS CLINICAS DE
21/12/2021
PERNAMBUCO

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:20
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

20/09/2021

22

00025/2019

00006/2021

00131

00001

Pregão

Pregão

457072

469791

MICROCOMPUTADOR

MICROCOMPUTADOR

UNIDADE

UNIDADE

HS COMERCIO,
LOCACAO E
MANUTENCAO DE COMANDO DA
EQUIPAMENTOS DE MARINHA
INFORMATICA
LTDA

751212 - BASE DE
HIDROGRAFIA DA
MARINHA EM
NITEROI

12

R$5500

300

193002 DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DATEN
R$5656,6666
NAC.DE OBRAS
NAC. DE OBRAS
TECNOLOGIA LTDA
CONTRA AS SECAS CONTRA AS
SECAS/CE

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:20
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

28/06/2021

07/07/2021

23

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 5.856,44

R$ 5.853,33

R$ 5.590

FILTROS APLICADOS
Descrição

Nome do Material (PDM)

Identiﬁcação do Item de
Compra

MICROCOMPUTADOR\, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:4 A 8\, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD
GB\, ARMAZENAMENTO SSD:110 A 300\, MONITOR:21 A 29 POL\, COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE\, SISTEMA
MICROCOMPUTADOR 9 of 1854001
OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON SITE:36 MESES\, GABINETE:SLIM

Ano da Compra
2021, 2022

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5
Identiﬁcação Número
Modalidade
da Compra
do Item

Código
do
CATMAT

Descrição do Item

Descrição
Unidade de Quantidade
Valor Unitário
Complementar Fornecimento
Ofertada

00036/2021

00012

Pregão

474160

MICROCOMPUTADOR

UNIDADE

13

00030/2021

00001

Pregão

474160

MICROCOMPUTADOR

UNIDADE

32

00006/2021

00001

Pregão

474160

MICROCOMPUTADOR

UN

3

00001/2021

00013

Pregão

474160

MICROCOMPUTADOR

UNIDADE

15

Fornecedor

Órgão

UASG

788820 - CENTRO
DE INTENDENCIA
DA MARINHA EM
MANAUS
INST.FED.DE
462939 TJC
EDUC.,CIENC.E
FUNDAÇÃO DE
R$5722,20
IMPORTADORA
TEC. DO
APOIO AO DES DA
EIRELI
ESP.SANTO
CIEN E TECNOLIA
389345 CONSELHO
CONSELHO
CLEMILSON F. DA REGIONAL DE
R$5853,3333
REGIONAL DE
COSTA
ENFERMAGEM DO
ENFERMAGEM DO
ACRE
ACRE
927216 CONSELHO
FATOR X
CONSELHO
REGIONAL DE
R$5990
TECNOLOGIA
REGIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
DIGITAL LTDA
EDUCAÇÃO FÍSICA
17 REG.
17ª REG
R$5590

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:19
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

MA3 TECH
INFORMATICA
EIRELI

COMANDO DA
MARINHA

Data da
Compra

24/01/2022

10/12/2021

14/12/2021

07/10/2021

24
00003/2021

00002

Pregão

474160

MICROCOMPUTADOR

UNIDADE

3

MA3 TECH
R$6126,6666 INFORMATICA
EIRELI

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:19
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

462264 - ESCOLA
DE GOVERNANÇA
ESTADO DO PARA
PÚBLICA DO
ESTADO DO PA

19/08/2021

25

PROPOSTA COMERCIAL

________________________________________________________________________________
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Palhoça, 12 de Março de 2022.

PROPOSTA COMERCIAL
Ao IFSC REITORIA
A/C: Sr. Benoni
É com imensa satisfação que apresentamos nossa proposta orçamentária referente
a fornecimento de OLT (concentrador óptico) Gpon e acessórios, conforme descritivo
enviado, segue abaixo proposta orçamentária com descrição dos materiais e valores:

1. Materiais
Itens

Descrição

FAB. - MOD.

Unid

Quantid.

6.2.1

CONCENTRADOR OPTICO STANDALONE
GPON LW3008C - 35510452 - FURUKAWA

FURUKAWA

PEÇA

1

6.2.2

MODULO SFP GPON CLASSE C++ 2.5GBPS
LR 1490NM SC-UPC (20KM)

FURUKAWA

PEÇA

8

V. Unit. Mat.

V.Total Mat.

R$ 128.000,00 R$ 128.000,00
R$ 850,00

Total

R$ 6.800,00
R$ 134.800,00

2. Horário de Execução
O cronograma de execução estará condicionado a liberação das dependências com
condições para a realização dos serviços no horário comercial, de segunda- a sextafeira, salvo negociação de outros horários e prazos pré-estabelecidos.

3. Prazo de entrega
20 dias
A Contratada não ser responsabiliza pelo não cumprimento do prazo pré-estabelecido
caso haja mudança no projeto inicial, não haja condições físicas e climáticas e liberações
interna para a realização dos serviços.

4. Alterações de Projeto
Quaisquer alterações no escopo inicial do projeto, será documentado via termo aditivo
de contrato, prazo de execução e valores quando cabíveis.

5. Validade da Proposta
A proposta terá validade de 30 (trinta) dias.
Rua Primavera, 189 Térreo, Bairro Passa Vinte, Palhoça - SC
CEP: 88.132-100 CNPJ: 07.196.724/0001-00
Fone/Fax: (48) 3374.2710

27

6. Local de Entrega
Unidades do IFSC de SC

7. Condições Comerciais
Impostos: Já estão inclusos nos preços desta proposta os impostos incidentes de
acordo com a legislação vigente. Qualquer alteração na tributação em vigor até a data
do faturamento implicará na automática alteração das taxas.
Transportes: O frete, seguro e embalagem dos materiais até o local será por conta da
Integrasul.
Data-Base: Os preços ora ofertados referem-se à data-base desta proposta.

8. Condições de Pagamento
Boleto bancário ou depósito conforme abaixo:
Dados para Deposito:
• Banco: 085 (CREDCREA)
• AG: 0106-6
• C/C: 18043-2
• PIX (CHAVE): 071967240001-00

9. Prazo de pagamento
Pagamento em 28 dias.

10. Garantia dos Serviços e Materiais Fornecidos
Os materiais fornecidos pela Integrasul, terão garantia de acordo com o fabricante, e
os serviços executados terão garantia de 12 meses.

11. Validade da Proposta
A proposta comercial terá validade de contrato após assinatura de aceite do cliente.

Joao Felipe Rezende

Frank da Silva Menegaz

Pré – Vendas
Email: joao@integrasul.net.br
Skype: ojorezende
(48)99104.4848

Comercial - Integrasul TIC
Email: frank@integrasul.net.br
Skype: frank.menegaz
(48)33742710 / (48)99962.4139

Rua Primavera, 189 Térreo, Bairro Passa Vinte, Palhoça - SC
CEP: 88.132-100 CNPJ: 07.196.724/0001-00
Fone/Fax: (48) 3374.2710
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MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 119.900,00

R$ 119.900,00

R$ 119.900

FILTROS APLICADOS
Nome do Material (PDM) Identiﬁcação do Item de Compra
CONCENTRADOR

Ano da Compra

1581460500002202100002, 9254730500005202100006, 9259800500047202000003 2021, 2022

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1
Identiﬁcação da Número
Compra
do Item

Modalidade

Código do
Descrição do Item
CATMAT

00002/2021

Pregão

70653

00002

CONCENTRADOR

Descrição
Complementar

Unidade de
Fornecimento

UNIDADE

Quantidade
Ofertada

2

Valor
Unitário

R$119900

Relatório gerado dia: 16/03/2022 às 16:56
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fornecedor

K2 IT LTDA

Órgão

INST.FED.DE
EDUC., CIENC.E
TECNOLOGIA
PIAUí

UASG

Data da
Compra

158146 INST.FED.DE
05/04/2021
EDUC.,CIENC. E
TECNOLOGIA PIAUí

20/03/2022 22:03
DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA
CNPJ/MF: 00.111.511/0005-04 Inscr. Estadual: 254.226.566
Rua Lenoir Vargas Ferreira, 10 Barreiros - Fone(48) 3028-5797
CEP 88110-080 - São José - SC Internet: https://loja.deltacable.com.br

Proposta Comercial - Nº 635745

Cliente:
Razão Social:
CNPJ:
Ins. Estadual:

IF-SC - REITORIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC
11.402.887/0001-60
ISENTO

Prezados Clientes,
Em atenção a sua consulta, que agradecemos, temos a satisfação de oferecer os materiais abaixo relacionados:
Material
1

Und. NCM

29100117 - CONCENTRADOR OPTICO STANDALONE GPON

Qtde. ICMS(%) IPI(%)

PU PU c/ IPI

Sub.Trib.

Total c/ IPI Entrega

PC 8517.62.14

1

17,00

0,00156.169,97 156.169,97

0,00 156.169,97

60 DIAS

PC 8517.62.59

8

12,00

0,00 2.273,52

0,00

60 DIAS

LW3008C - 35510452 - FURUKAWA
2

29800175 - MODULO SFP CLASSE C+ 2.5GBPS LR 1490NM

2.273,52

18.188,16

SC-UPC - 35510275 - FURUKAWA
Total

174.358,13
Total da Proposta: 174.358,13

* Material com redução de ICMS

** Material com Substituição Tributária

Valores expressos em:
Validade da Proposta:
Condição de Pagamento:
Tipo do Frete:
Transportadora:
Material Destinado a:
Observações:

R$
30/04/2022
30 DD
Cif
O PROPRIO
CONSUMO

*** Material com Partilha de ICMS

Condições Comerciais
1. Prazo de Entrega
1.1. O prazo de entrega estará sujeito a confirmação de estoque e será contado a partir da data de confirmação da Proposta Comercial por escrito,
conforme item 7. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. Ressaltando que o mesmo refere-se ao embarque do material em uma de nossas Unidades,
devendo ser acrescentado os dias de transporte.
1.2. Materiais disponíveis em nosso estoque, ou assim que forem recebidos em nossos depósitos, serão faturados, mesmo que parcialmente. Caso
haja necessidade de que os mesmos sejam faturados somente em sua totalidade, solicitamos que indiquem/informem essa condição em sua Ordem
de Compra.
1.3. É de responsabilidade do cliente, na contratação do frete FOB (Free on Board), após a coleta da transportadora em nossas instalações:
a) Os produtos e todos os custos subsequentes;
b) Eventuais avarias e danificações no transporte dos produtos;
c) O pagamento dos produtos em caso de sinistro total ou parcial.
1.4. As entregas sempre deverão ser feitas no endereço que está cadastrado no SINTEGRA do estado do cliente. Salvo em algumas operações
extraordinárias conforme legislação de cada estado.
NOTA : A definição dos lances de cabos deverá ser realizada de comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo que, o prazo de
entrega será contado a partir da data de definição dos lances.
2. Devoluções
Matriz e CD Curitiba - PR: Rua Professora Ana de Oliveira Viana, 184, Fanny, 81030200 , (41) 3021-1700
Escritório Cascavel - PR: Rua Fortaleza, 2135, Centro, 85810-051, (45) 3035-5797
Escritório Joinville - SC: Rua Dona Francisca, 1113, Saguaçu, 89221006 , (47) 3025-5797
Escritório Porto Alegre - RS: Rua Santos Dumont, 1500, São Geraldo, 90230-240, (51)3061-5797
Escritório São José - SC: Rua Domingos André Zanini, 277, Barreiros, 88117200 , (48) 3028-5797
CD São José - SC: Rua Lenoir Vargas Ferreira, 10, Barreiros, 88110-080, (48) 3028-5797
Escritório São Paulo - SP: Avenida Jabaquara, 2229, Mirandopolis, 04045-003, (11) 2526-5797
E-commerce: www.loja.dca.com.br
Estados Unidos (EUA): www.dcamericas.com
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2.1. Não serão aceitas devoluções, trocas e/ou cancelamentos de produtos especiais fornecidos especificamente para atendimento a projetos e
cabos seccionados (cortados) sob necessidade.
2.2. Devido às alterações decorrentes da EC 87/2015, informamos que caso o comprador proceda, por sua solicitação ao cancelamento da NF, a
devolução parcial ou total das mercadorias, e se não for possível a recuperação ou ressarcimento pela Delta do referido DIFERENCIAL, o comprador
deverá proceder ao ressarcimento deste valor a Delta, em no máximo 3 (três) dias úteis. O mesmo procedimento será adotado para ICMS
Substituição Tributária.
Nota: Ao receber o Produto, a DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA verificará as suas
condições, sendo que:
a) O produto deverá estar em sua embalagem original, com todos os manuais, certificados de garantia, partes e acessórios;
b) O defeito apresentado deverá corresponder à descrição feita pelo Cliente; e
c) O produto não deve ter sinais de mau uso pelo Cliente.
3. Impostos
3.1. ICMS incluso conforme alíquotas informadas acima.
3.2. Impostos sujeitos a alteração, conforme ocorra alteração cadastral ou alteração da legislação vigente à época desta proposta.
4. Cadastro e Análise de Crédito
4.1. A CONTRATANTE deverá fornecer documentação conforme descrito abaixo para cadastro comercial, análise e aprovação de crédito, bem como,
se necessário for, apresentar garantias financeiras através de carta de fiança bancária ou qualquer outro instrumento similar:
a) Ficha cadastral com dados bancários e comerciais;
b) Contrato social e última alteração comercial;
c) 03 boletos recentes (com seus comprovantes de pagamento) de valores expressivos e de acordo com o seu pedido de compra;
d) Balancete do ano vigente;
e) 2 últimos balanços patrimoniais com a DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício).
4.2. O prazo mínimo para análise de crédito é de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento de todos os documentos.
5. Atraso de Pagamento e Condições Comerciais
5.1. Em caso de atraso de pagamento, a CONTRATANTE estará sujeita a multa de 2% (Dois por cento) e juros de mora de 3% a.m.(Três por cento )
ao mês do valor em atraso.
A CONTRATADA se reserva o direito de suspender o fornecimento em caso de atraso de pagamento.
6. Garantia dos Materiais
6.1. Em caso de material defeituoso a CONTRATADA deverá ser notificada através do e-mail: rma@deltacable.com.br, para orientação e envio do
material para análise técnica.
6.2. A CONTRATADA compromete-se a consertar ou substituir qualquer material que apresentar defeito de fabricação das marcas: ATEN, ATTIC,
D-NET, FURUKAWA, HIKVISION, ILSINTECH, IP METAL, SMC EDGE-CORE e SOLLAN. Dentro de um período de 12 (doze) meses, a contar da
data de emissão da nota fiscal de venda. Para as demais marcas consultar FQD.40 - INSTRUÇÃO DE RMA, disponível em nosso site
(http://www.deltacable.com.br) acessando o link: RMA.
7. Aceitação da Proposta
7.1. Caso a presente proposta esteja de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, solicitamos a formalização da sua aceitação através do
envio da presente Proposta Comercial assinada, no local abaixo, por um representante legal da empresa.
7.2. Os preços estao cotados em REAIS, básicos para data. Para os produtos importados, reservamo-nos o direito de rever os preços de comum
acordo em função das variações cambiais que venham causar alterações econômicas e financeiras entre a data de emissão da proposta e a data de
faturamento.
Obs:
1) A partir de primeiro de janeiro de 2016 todos os faturamentos para o consumidor final não contribuinte de outros estados terão de se adequar à
nova sistemática do ICMS. As novas diretrizes foram propostas pela Emenda Constitucional 87/2015 e acordadas entre os estados por meio do
Convênio 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
2) Nos faturamentos emitidos no Estado de São Paulo, teremos alteração nas alíquotas do MVA de alguns produtos, conforme Portaria CAT 40/2014.
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Proposta Comercial - Nº 635745
São José, 20 de Março de 2022.

DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA (DELTA CABLE FLN)

LEANDRO CANELLO
leandro@deltacable.com.br
Fone: 48 3028.5797

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SC
De acordo:
Nome:
Cargo:
Data:
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Prezados clientes,

Trazemos neste comunicado uma alteração importante.

A Delta por meio de trânsito em julgado da ação de nº 5071916-21.2014.4.04.7000
em 30.11.2020, obteve êxito no processo de exclusão do ICMS da base de cálculo
do Pis e Cofins, a partir de 01 de dezembro de 2020, estaremos excluindo o ICMS
da base de cálculo do PIS e COFINS nos faturamentos das notas fiscais de venda.
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Continuar

Meu carrinho

Scanner A3 Kodak i3400 - 90 ppm, ADF para 250 folhas e Ciclo de 30.000
folhas/dia
Marca: Kodak alaris
Produto virtual

-

1

+

R$ 39.981,00

Frete
Este produto não possui envio físico. Você receberá instruções por e-mail após �nalizar a compra.

Resumo do pedido
Subtotal

R$ 39.981,00

R$ 39.981,00

Total do pedido

R$ 37.981,95 no boleto com desconto
ou 6x sem juros de R$ 6.663,50 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!
Continuar

Escolher mais produtos

ATENDIMENTO

(61) 3226-9313
loja@4udigital.com.br
Atendimento de segunda a sexta, de 8h às 18h.

SEGURANÇA

Envie-nos uma mensagem

Privacy - Terms

3/22/22, 15:20

4U Digital
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4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ:21.982.891/0001-07
PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
SRTVS, 110, QUADRA 701, BLOCO:O, ED. MULTIEMPRESARIAL, SALA 672,BRASÍLIA/DF

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE

Envie-nos uma mensagem

3/22/22, 15:20
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MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 41.922,30

R$ 47.000,00

R$ 30.000

FILTROS APLICADOS
Nome do Material (PDM) Identiﬁcação do Item de Compra
SCANNER

Ano da Compra

0800100500039202100001, 9259420500039202100002, 9259800500062202100001, 9108130500489202100001, 1540430500092202100006 2021, 2022

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3
Identiﬁcação
da Compra

Número
Modalidade
do Item

Código
do
CATMAT

Descrição
do Item

Descrição
Complementar

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
Ofertada

Valor
Unitário

00092/2021

00006

Pregão

448745

SCANNER

UNIDADE

1

R$30000

00489/2021

00001

Pregão

469456

SCANNER

UNIDADE

1

R$47000

00062/2021

00001

Pregão

326410

SCANNER

UNIDADE

2

R$48766,90

Fornecedor

VETORSCAN
SOLUCOES
CORPORATIVAS E
IMPORTACAO EIRELI

Órgão

Data da
Compra

154043 - FUNDACAO
UNIVERSIDADE
30/11/2021
FEDERAL DE
UBERLANDIA
910813 - CIA.
NAVISYSTEM
ESTADO DE
HIDROELETRICA DO
21/06/2021
IMPORTACAO LTDA. PERNAMBUCO
SAO FRANCISCO S/A
METDATA
925980 - MINISTÉRIO
TECNOLOGIA DA
ESTADO DO PARA PÚBLICO DO ESTADO 16/11/2021
INFORMACAO EIRELI
DO PARÁ

Relatório gerado dia: 24/03/2022 às 11:59
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA

UASG
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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Cliente: INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IFSC
Responsável: Benoni de Oliveira Pires
Projeto: Switch SAN – Dell Connectrix DS-6610b
Proposta: CT-IFSC-2022-P5
Data: 27 de janeiro de 2022
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APRESENTAÇÃO

A/o
INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IFSC.

Prezado(a) Benoni de Oliveira Pires,

É com grande satisfação que remetemos para sua avaliação esta PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL,
visando atender seu objetivo com o projeto Switch SAN – Dell Connectrix DS-6610b.
Agradecemos por esta oportunidade em particular e nos colocamos à disposição para esclarecimentos
adicionais que se façam necessários.

CONNECT TECNOLOGIA
Roberto Vaz
roberto.vaz@connect.sc
+55 (48) 99919-4241
skype: roberto.vaz
Thiago Lucas
thiago.lucas@connect.sc
+55 (48) 99191-5999
skype: tlucasbr

Todas as informações contidas neste documento são destinadas exclusivamente para a Empresa solicitante, não
sendo passível de replicação para projetos não qualificados pela Connect Tecnologia.
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SOBRE A CONNECT TECNOLOGIA
Crescer de maneira inteligente e segura é um diferencial estratégico que toda empresa busca,
ter ferramentas tecnológicas atuais e escaláveis é imprescindível para que esse propósito seja
alcançado.
A Connect desde 2011 apoia as empresas nesse crescimento e em 2018 se estabeleceu como
parceiro de negócios Dell, VMware e IBM, objetivando utilizar de maneira eficiente e otimizada a
tecnologia desses fabricantes líderes de mercado. Agregamos ainda outros fabricantes, compondo
soluções completas para ambientes infraestrutura privada, hibrida ou consumida como serviço.
Somos especialistas em criar condições de competitividade, disponibilizando soluções com a
qualidade e agilidade exigidas pelo mercado.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
SDDC – DATACENTER DEFINIDO POR SOFTWARE
Abrangemos todas as tecnologias VMware disponíveis:
®
®
®
®

Virtualização de ambientes de Datacenter;
Automação de gerência, operação inteligente e entrega eficiente de recursos e serviços;
Storage descentralizado e distribuído de nível Enterprise;
Redes virtuais locais e geográficas com recursos que resultam em elevados níveis de serviço e
segurança avançada para todo ambiente computacional;
® Desktop como serviço.
AMBIENTES TRANSACIONAIS: SCALE-OUT E SCALE-UP
Em acordo com as necessidades do negócio, apoiamos as empresas em atingir seus objetivos de:
® Dispor das tecnologias de processamento e armazenamento líderes em níveis de serviço,
desempenho e disponibilidade do mercado mundial, destinada a atender cargas de missão crítica;
® Contar com resiliência, alta disponibilidade e elevada capacidade de manutenção dos
equipamentos responsáveis pelos serviços, aplicações e dados vitais para o negócio;
® Executar suas cargas transacionais em ambiente UNIX com o sistema operacional que melhor lhe
atender e convier;
® Atender às necessidades de disponibilidade e desempenho requeridos em ambientes de
armazenamento centralizado;
® Estar preparado para demandas emergenciais.

Todas as informações contidas neste documento são destinadas exclusivamente para a Empresa solicitante, não
sendo passível de replicação para projetos não qualificados pela Connect Tecnologia.
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ALTA DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Contando com soluções em constante evolução, nossas ofertas para proteção de dados não apenas
complementam um cenário de alta disponibilidade como proporcionam avançados recursos de
segurança, tanto para dados (com backup e/ou contingenciamento) quanto para ambientes
computacionais complexos, possibilitando uma rápida resposta as mais diferentes necessidades e
situações adversas.
NUVEM
Como parceiros IBM Cloud e AWS, atendemos a crescente necessidade demandada às áreas de
negócios e tecnologia das empresas para ampliar seu Datacenter em direção ao modelo de nuvem
híbrida, possibilitando:
®
®
®
®
®

Alta disponibilidade de aplicações;
Extensão do Datacenter como serviço;
Balanceamento de cargas ou contingência ativa;
Site backup com função de recuperação de desastres;
XaaS.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Com corpo técnico altamente qualificado, atestado e certificado pelos fabricantes, apoiamos nossos
clientes na elaboração de projetos de infraestrutura, tendo como base a clareza e disponibilidade das
informações necessárias para tomada de decisões;
Disponibilizamos ainda a oferta de serviços profissionais dos fabricantes para implementação e
suporte das tecnologias necessárias para extrair o máximo dos recursos de hardware e software da
solução.
DESKTOP CORPORATIVO
A Connect Tecnologia leva aos seus clientes o melhor da oferta deste fabricante para o mercado
corporativo de end-user. Em desktop destacam-se os All-in-one, os mini-PCs e os desktops
convencionais com processamento de última geração Intel. Na linha de notebooks, trabalhamos as
linhas empresariais dos principais fabricantes atuantes em mercado nacional.

Todas as informações contidas neste documento são destinadas exclusivamente para a Empresa solicitante, não
sendo passível de replicação para projetos não qualificados pela Connect Tecnologia.
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PRINCIPAIS PARCERIAS

Todas as informações contidas neste documento são destinadas exclusivamente para a Empresa solicitante, não
sendo passível de replicação para projetos não qualificados pela Connect Tecnologia.
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1. OBJETIVO
Atendendo a solicitação de proposta comercial para fornecimento de Switch SAN com 24 (vinte e quatro) portas
com suporte a 16 Gb/s ou 32Gb/s SFP+ shortwave optics. Com incremento de portas em blocos de 8 em 8
portas. Sendo que na configuração proposta estarão habilitadas com e com SFP+ 16 (dezesseis) portas.

2. COMPONENTES DA SOLUÇÃO
2.1. DellEMC Connectrix
O DellEMC Connectrix DS-6610B possui tecnologia Gen 6 Fibre Channel, fornecendo um excelente preço para o
valor de desempenho em um switch de nível de entrada. O DS-6610B oferece flexibilidade, simplicidade e
funcionalidade de classe corporativa para você obter todo o potencial de virtualização de servidores de alta
densidade, arquiteturas de cloud e armazenamento de nova geração. Ele simplifica a virtualização do servidor
e o gerenciamento de infraestrutura de área de trabalho virtual, atendendo às demandas de alto rendimento
de discos de estado sólido. Ao oferecer alta confiabilidade, disponibilidade e operacionalidade, o tempo de
inatividade é minimizado em ambientes de missão crítica.

Recursos de Ports on Demand (PoD)
Ao impulsionar o PoD, é possível obter uma escala rápida, fácil e econômica de 8 a 24 portas; totaliza um
rendimento full-duplex de 768 Gbps em 24 portas.
Sistema operacional e software de gerenciamento do Fabric
O sistema operacional do Fabric, incluído com cada DS-6610B, contém todas as funções necessárias para operar
um sistema base. Os sistemas base do Gen 6 Fibre Channel requerem no mínimo o FOS v8.0 ou mais recente,
que permite que as empresas aproveitem as funções avançadas fornecidas através da tecnologia Fabric Vision.
Gerenciamento simplificado e análise de rede robusta
O DS-6610B com tecnologia Fabric Vision fornece uma solução de hardware e software que ajuda a simplificar
o monitoramento, maximizar a disponibilidade da rede e reduzir drasticamente os custos. Com funcionalidades
inovadoras de monitoramento, gerenciamento e diagnóstico, a tecnologia Fabric Vision permite que os
administradores evitem problemas antes de eles impactarem as operações, ajudando as organizações a atender
aos acordos de nível de serviço

Todas as informações contidas neste documento são destinadas exclusivamente para a Empresa solicitante, não
sendo passível de replicação para projetos não qualificados pela Connect Tecnologia.
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Performance
Frame Buffers
Largura de banda agregada
Componentes hot-swaps

Instalação
Fabric Operating System (FOS)
Gerenciamento
Portas de gerenciamento
Segurança

Diagnostico

SFPs de 32 Gb/s podem operar a 32, 16 ou 8 Gb/s;
SFPs de 16 Gb/s operarão a 16, 8 e 4 Gb/s
2k alocados dinamicamente;
768 Gb/s
O DS-6610B possui uma fonte de alimentação/ventilador embutido e não é
substituível. O interruptor inteiro é uma Field Replaceable Unit (FRU). As
únicas FRUs no DS-6610B são as SFPs. O DS-6610B suporta atualizações de
firmware “in service”
Pode ser instalado em um rack padrão, fornecido pelo cliente, de 19
polegadas da Electronic Industries Alliance (EIA)
FOS 8.1.0a ou superior.
Ferramentas Web avançadas. SSH, auditoria, Syslog NTP v3, CLI, compatível
com SMI-S; API REST, HTTP, SNMP v1/v3 (FE MIB, FC Management MIB)
Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45), In-band sobre Fibre Channel, porta
serial (RJ-45) e uma porta USB
DH-CHAP (entre switches e dispositivos finais), autenticação de switch
FCAP; HTTPS, IPsec, filtragem de IP, LDAP com IPv6, Open LDAR, Port
Binding, RADIUS, TACACS+, controle de acesso baseado em função (RBAC)
definido pelo usuário, Secure Copy (SCP), Secure RPC, Secure Syslog, SSH
v2, SSL, Switch Binding, Trusted Switch
Óptica ClearLink e diagnóstico de cabos, incluindo loopback elétrico/óptico,
tráfego/latência/distância de link, fluxo espelhamento; gerador de fluxo
integrado, POST e diagnósticos on-line/off-line integrados, incluindo
monitoramento, ping FC e Pathinfo (FC traceroute), visualizador de
quadros, reinicialização não disruptiva do daemon, integridade óptica
monitoramento, monitoramento de energia, registro de rastreamento RAS
e detecção de reinicialização contínua (RRD)

3. CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PROPOSTOS
3.1. Switch SAN Connectrix B-Series DS-6610B.
Especificações
Connectrix DS-6610B 8P/24P Switch w/rear-to-front airflow (incl 8x16Gb SFPs and
rack mount kit)
Connectrix DS-6610B 8 Port 16G SFP Port on Demand Upgrade Kit
QTY 2 Connectrix C13 Power Cord NBR14136 plugs 2Metr
Certified Deployment Partner T1 or Distributors-BZ

6610RB8 5 Years ProSupport Mission Critical 8-Hour Onsite Service-BZ

Todas as informações contidas neste documento são destinadas exclusivamente para a Empresa solicitante, não
sendo passível de replicação para projetos não qualificados pela Connect Tecnologia.

SKUs

Qty

[210-AZEW]

1

[407-BCQW]
[450-AKQZ]
[825-8680]
[864-0859],
[864-0865],
[864-0962],
[864-1006],
[911-6619],
[975-3461]

1
1
1

1
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4. VALORES: Switch SAN – Dell Connectrix DS-6610b
Item

2.1

Descrição
Switch SAN FC DellEMC Connectrix modelo DS-6610b,
com 24 portas FC de 32 Gb/s no total, 16 portas
habilitadas e 16 transceivers de 16 Gb/s instalados,
inclui cordões duplex de fibra tipo OM4 para cada porta
ativa, garantia Dell ProSupport 8HR on-site Mission
Critical pelo período de 5 (cinco) anos
Valor Total

Valor Unit

Qtd

Valor Total (R$)

R$ 110.600,00

2

R$ 221.200,00

R$ 221.200,00

Valor total da proposta: R$ 221.200,00
(Duzentos e vinte e um mil e duzentos reais).

5. CONDIÇÕES FINANCEIRAS E COMERCIAIS
5.1. FORNECIMENTO E PRAZO DE PAGAMENTO
Produtos e serviços do fabricante DellEMC serão faturados diretamente pela Connect Tecnologia.
Informações de faturamento da(s) Empresa(s) fornecedoras no item “Faturamento”.

5.2. DESPESAS
Estão inclusas no valor da proposta as despesas com viagens e deslocamento (transporte, estada e alimentação)
para atender às necessidades deste projeto.

5.3. GARANTIAS
Produtos e serviços do fabricante: 60 meses, 8h on-site Dell ProSupport Mission Critical
Serviços de implementação*: 3 meses a partir do aceite do termo de conclusão da implementação, exceto
tenham ocorrido alterações diretas ou indiretas no ambiente implementado ou suportado pela Connect.
* Problemas observados em softwares deverão ser referidos diretamente ao suporte do fabricante da solução,
com o apoio da Connect durante o período de garantia da implementação.

5.4. PRAZO DE ENTREGA
Produtos: 45 dias corridos.
Serviços: Á combinar.

5.5. VALIDADE DA PROPOSTA

Todas as informações contidas neste documento são destinadas exclusivamente para a Empresa solicitante, não
sendo passível de replicação para projetos não qualificados pela Connect Tecnologia.
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Data e horário de emissão (d/m): 27/01/2022 16:16
Válida por 60 dias.

5.6. FRETE
CIF, quando aplicável.

5.7. IMPOSTOS
Todos os impostos locais, federais e de importação estão inclusos nos preços propostos. Caso venham a ocorrer
quaisquer alterações nas atuais alíquotas tributárias até a data do faturamento, essas serão repassadas ao
preço final desta proposta. Havendo diferenças de alíquotas interestaduais, seu recolhimento é de inteira
responsabilidade do comprador conforme legislação de cada Estado.

5.8. OBSERVAÇÕES
Para produtos, atividades técnicas ou consultivas fora do escopo detalhado solicitados antes ou após
apresentação da proposta, mas não contempladas na mesma, será gerada nova proposição técnica e/ou
comercial.
Estamos à disposição para esclarecimento de qualquer ponto necessário para melhor entendimento desta
proposição técnica e comercial. Ainda, nos reservamos o direito de revisar ou retirar a oferta apresentada nesta
proposição em momento anterior ao término da fase de negociações, caso ocorram fatores externos e alheios
do controle desta Empresa e que inviabilizem a execução do fechamento da proposta, como catástrofes
naturais, greves nacionais e fatores econômicos e políticos adversos que prejudiquem a conclusão da
negociação.

6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. RESPONSABILIDADES
DE AMBAS AS PARTES:
6.1.1. Toda comunicação relevante deverá ser formalizada por meio físico ou eletrônico;
6.1.2. O tratamento deverá ser cordial, eficaz e claro durante toda tratativa;
6.1.3. Ambas as empresas irão identificar antecipadamente ao início das entregas os contatos focais para
assuntos financeiros, técnicos e de projeto.
DA CONNECT:
6.1.4. Seguir as normativas e definições técnicas do Cliente para execução do escopo de serviços (se
existente);
6.1.5. Escalar profissionais experientes para realização das atividades contratadas.
DO CLIENTE:
6.1.6. Disponibilizar as premissas e pré-requisitos para execução dos trabalhos contratados;
6.1.7. Disponibilizar ambiente e condições apropriadas (ex. conectividade e permissões de acesso físico e
digital) para execução das atividades;

Todas as informações contidas neste documento são destinadas exclusivamente para a Empresa solicitante, não
sendo passível de replicação para projetos não qualificados pela Connect Tecnologia.
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6.1.8. Coordenar atividades de terceiros vinculadas ou requeridas a execução do projeto;
6.1.9. Fornecer todos demais equipamentos, softwares, licenciamento e serviços necessários para execução do
projeto, mas não adquirido deste fornecedor;
6.1.10. Garantir cópia de segurança dos dados envolvidos em migrações lógicas ou físicas.

6.2. PREMISSAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.2.1. Quando aplicável, o hardware e software disponibilizado para execução das atividades técnicas deverá
estar homologado em HCL ou SCL (ou lista/cadastro de compatibilidade pertinente) para o escopo de
serviços solicitado;
6.2.2. Quando aplicável, os equipamentos pertinentes ao projeto deverão estar fisicamente instalados e
funcionais (com cabeamento elétrico e estrutural) para permitir o início das atividades do escopo de
serviços;
6.2.3. As funcionalidades e recursos de hardware e software passíveis de entrega são limitadas àquelas
habilitadas pelo nível de licenciamento contratado do fabricante da solução;
6.2.4. A homologação da solução configurada deverá ser executada ou supervisionada pela equipe de
profissionais do Cliente;
6.2.5. O suporte a usuários finais é de completa responsabilidade da equipe técnica do Cliente.

6.3. EXEMPLOS GERAIS DE ITENS FORA DE ESCOPO
Exceto se informado nas atividades do escopo ou oferta de produtos, considera-se atividade exclusa:
6.3.1. Correção de problemas resultantes de conteúdo, integridade, consistência e precisão dos dados
informados pelo Cliente;
6.3.2. Instalação ou configuração de certificados assinados pelo Cliente;
6.3.3. Treinamento formal de qualquer espécie;
6.3.4. Montagem e instalação física de equipamentos;
6.3.5. Criação e configuração de políticas de segurança, redes desmilitarizadas (DMZ) e afins;
6.3.6. Implementação de produtos ou ferramentas que não estejam explicitadas no escopo dos serviços
solicitados ou complementarmente ofertados;
6.3.7. Adequação do ambiente à matriz de compatibilidade dos produtos a serem implementados;
6.3.8. Consultoria, capacitação e atividades técnicas em projetos que não o próprio em execução;
6.3.9. Backup de dados de qualquer espécie;
6.3.10. Desenho lógico ou físico detalhado ou configurações específicas de elementos presentes nessa
proposta;
6.3.11. Entrega de material didático ou livro de exercícios;
6.3.12. Repasse intelectual ou de tecnologia referente a aplicativos, soluções, métodos, técnicas e ferramentas;

6.4. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.4.1. Eventuais produtos adquiridos, alugados ou utilizados pela Connect para a prestação de serviços objeto
deste contrato somente serão utilizados por ela, não cabendo ao Cliente a posse ou propriedade dos
mesmos durante ou após a vigência do contrato/projeto;
6.4.2. A substituição de recursos da Connect alocados total ou parcialmente no Cliente deverá ser precedida
por uma comunicação formal e por escrito com justificativa plausível e antecedência mínima de 10 (dez)
dias;

Todas as informações contidas neste documento são destinadas exclusivamente para a Empresa solicitante, não
sendo passível de replicação para projetos não qualificados pela Connect Tecnologia.
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7. FATURAMENTO
7.1. Produtos e serviços do(s) fabricante(s) DellEMC
Razão Social:
CNPJ:
Inscr. Estadual:
Inscr. Municipal:
Endereço:

CONNECT TELEINFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
14.686.366/0001-70
260.148.318
462.051-8
Rua Prof. Ayrton Roberto de Oliveira, 64, Sala 602
Bairro Itacorubi - CEP 88034-050
Florianópolis – Santa Catarina – Brasil

Todas as informações contidas neste documento são destinadas exclusivamente para a Empresa solicitante, não
sendo passível de replicação para projetos não qualificados pela Connect Tecnologia.
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MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 134.161,50

R$ 142.484,50

R$ 110.000

FILTROS APLICADOS
Nome do
Material
(PDM)

Descrição

SWITCH\, QUANTIDADE PORTAS:24 UN\, TIPO PORTAS:ETHERNET\, VELOCIDADE PORTA:10 GBPS\, SUPORTE
VLAN:MÍNIMO 4 MB\, ALIMENTAÇÃO:100/240 VCA\, FREQUÊNCIA:50/60 HZ\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE
IDENTIFICAR DISPOSITICOS TELEFONIA IP\, TIPO:SWITCH DE SAN (STORAGE AREA NETWORK), SWITCH\, QUANTIDADE
SWITCH
PORTAS:48 UN\, TIPO PORTAS:10GBE (SFP+) / 25GBE (SFP28)\, ALIMENTAÇÃO:100/240 VCA\, APLICAÇÃO:CONECTAR
SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE\, TIPO:SWITCH DE SAN (STORAGE AREA NETWORK)

Identiﬁcação do Item de Compra

Ano da
Compra

9254660500013202100004,
9261970500092202100002,
1585160500016202100130,
1124080500047202100001

2021, 2022

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3
Identiﬁcação
da Compra

00092/2021

Número
Código do Descrição
Modalidade
do Item
CATMAT
do Item

00002

Pregão

396243

SWITCH

Descrição
Complementar

Unidade de
Fornecimento

UNIDADE

Quantidade
Valor Unitário
Ofertada

1

R$110000

Fornecedor

WPI SOLUCOES EM
TECNOLOGIA LTDA

00047/2021

00001

Pregão

396243

SWITCH

UNIDADE

2

CPD CONSULTORIA,
PLANEJAMENTO E
R$142484,50
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA

00013/2021

00004

Pregão

396243

SWITCH

UNIDADE

2

R$150000

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:58
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Órgão

ESTADO DE
TOCANTINS

MINISTERIO
DEFESA

O2 SOLUCOES EM
ESTADO DO
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA PIAUI

UASG

Data da
Compra

926197 - SECR.
DO MEIO
AMBIENTE E
14/12/2021
RECURSOS
HÍDRICOS
112408 HOSPITAL DAS
10/08/2021
FORCAS
ARMADAS
925466 TRIBUNAL DE
23/12/2021
CONTAS DO
ESTADO DO PIAUI
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Projeto de Videomonitoramento
Cliente: IFSC
18 de março de 2022

Rodrigo Medeiros
Executivo de contas
rodrigo@approachtec.com.br | 48 99914-7494

55

1. Descrição do projeto
O projeto compreende o fornecimento de materiais (elementos de hardware e software) e
serviços para a implantação de uma solução de Videomonitoramento no IFSC.

2. Itens e valores

Item
1
2
3
4
5

Fabricante
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS
AXIS

6

MILESTONE

7

MILESTONE

8

MILESTONE

9

MILESTONE

10
11

NORION
APPROACH

12

APPROACH

Modelo
M3065-V
M3115-LVE
M1065-LW
M3067-P
P1455-LE

Descrição
Câmera IP Tipo I
Câmera IP Tipo II
Câmera IP Tipo III
Câmera IP Tipo IV
Câmera IP Tipo V
Licença para Adição de Câmera em Softeware
XPCODL
VMS
Garantia para Licenças de Adição de Câmera
Y3XPCODL
em Software VMS
Y3OIXPCOBT
Renovação de Garantia para Software VMS
Renovação de Garantia para Software VMS
Y3OIXPCODL
por Câmera
X1 Essential
Servidor para Gravação de Vídeo em Rede
CONFIG_CAM_IP Serviço de Instalação de 05 Câmeras IP
Serviço de Instalação de Servidor para
CONFIG_SRV
Gravação de Vídeo

Qtd
80
60
10
10
40

R$
R$
R$
R$
R$

Valor Total
326.773,71
290.635,56
45.402,82
71.216,90
363.828,52

200 R$

1.483,26 R$

296.651,17

200 R$

634,13 R$

126.826,50

R$

8.381,93 R$

8.381,93

406 R$

868,09 R$

352.445,79

5 R$
40 R$

78.090,88 R$
5.279,29 R$

390.454,39
211.171,77

6.404,53 R$

32.022,66

1

5

R$
R$
R$
R$
R$

R$

Valor Unit.
4.084,67
4.843,93
4.540,28
7.121,69
9.095,71

Subtotal R$ 2.515.811,74

3. Condições comerciais
• Prazo de entrega: Em até 45 (quarenta e cinco) dias após a confirmação do pedido.
• Validade da proposta: 120 dias.
4. Confidencialidade
As informações contidas nesta proposta são confidenciais e fornecidas para a finalidade exclusiva
de apresentação técnica e comercial da Approach Tecnologia a pedido do cliente, e não deve, de
forma alguma, ser utilizada para qualquer outra finalidade.

Atenciosamente,
Rodrigo Medeiros
Executivo de contas
rodrigo@approachtec.com.br | 48 99914-7494

CNPJ: 24.376.542-0001/21
Razão Social: Approach Tecnologia Ltda Av. Prefeito Osmar Cunha, 416 – Centro – Florianópolis – SC – CEP 88015-100 - Tel (48) 4009.2160

www.approachtec.com.br
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Porto Velho-RO, 07 de abril de 2022.

AO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ATT. SR. BENONI DE OLIVEIRA PIRES

É com grande satisfação que a empresa

Mixx

Soluções Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ -

05.206.381/0001-83 vem apresentar a vossa senhoria, Proposta Comercial para o sistema de segurança eletrônico composto
por dispositivos de videomonitoramento, software e serviços, conforme solicitação e especificações fornecidas:

Qtde
80
60
10
10
40
200
200
1
406
5
40
5

Item N.º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Referência
Câmera IP - Tipo 1 - Dome interna: Axis M3075-V
Câmera IP - Tipo 2 - Dome externa: Axis M3115-LVE
Câmera IP - Tipo 3 - Cube interna: Axis M1065-LW
Câmera IP - Tipo 4 - Panorâmica: Axis M3067-P
Câmera IP - Tipo 5 - Bullet externa: Axis P1455-LE
Licença de adição de câmera em software VMS - XPCODL
Garantia para licença de adição de câmera em software VMS - 3YXPCODL
Renovação de garantia de software VMS - Y3OIXPCOBT
Renovação de garantia de software VMS por câmera - Y3OIXPCOBT
Servidor para gravação de vídeo em rede - Balto R3
Serviço de instalação de 05 câmeras IP
Serviço de instalação de servidor para gravação de vídeo

R$ Unit.
Desconto
R$ Total
4.224,90
337.992,00
5.587,20
335.232,00
4.746,10
47.461,00
7.818,50
78.185,00
10.327,50
413.100,00
2.335,50
467.100,00
702,60
140.520,00
10.169,80
10.169,80
1.066,80
433.120,80
98.225,50
491.127,50
6.763,90
270.556,00
7.698,40
38.492,00
Valor total 3.063.056,10

CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO:
•
•
•

Prazo de entrega: Até 120 dias.
Condições de pagamento: 30 dias após entrega.
A presente proposta é válida por 15 dias.

Rua José de Alencar nº 4681, Bairro Pedrinhas – CEP: 76.801-454 – Porto Velho/RO | (69) 3229-5287
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SOLUÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO
PROPOSTA COMERCIAL

Alfredo Gobbato Junior
Gerente de Contas

41.3360.6691 | 41.99184.0707
alfredo.jr@sigmatelecom.com.br

Proposta: 2022_ifsc

Proposta 2022-ifsc

1.

PROJETO

1.1.

OBJETIVO

O objetivo do projeto é o fornecimento e instalação de equipamentos e software de monitoramento
por vídeo.
É contemplado o fornecimento de equipamentos conforme as condições que seguem.
2.

ITENS E VALORES

2.1.

ITENS

Para esse projeto estão sendo ofertados os seguintes itens:
Descrição
Quantidade
Pelco IMP231-1ERS 2 Megapixel Sarix Pro
80
Environmental IR Dome Camera, 2.8-12mm Lens
Pelco IWP233-1ERS 2 Megapixel Sarix Pro Network
IR Vandal Resistant Wedge Dome Camera, 2.8mm
60
Lens
Pelco IME329-1RS 3 Megapixel Network Outdoor
10
IR Dome Camera, 3-9mm Lens
Pelco IMF82-1ES 8 Megapixel Fisheye Network
10
Indoor Camera, surface mount
Pelco IBE238-1ER 2 Megapixel Network IR Outdoor
40
Bullet Camera, 2.8 -8mm Lens
Milestone XPCODL XProtect Corporate Device
200
License
Milestone Y3XPCODL Three years Care Plus for
200
XProtect Corporate Device License
Milestone Y3OIXPCOBT Three years opt-in Care
1
Plus for XProtect Corporate Base Server
Milestone Y3OIXPCODL Three years opt-in Care
406
Plus for XProtect Corporate Device License
Seneca Balto R3 Video Storage Appliance
5
Professional Services - Instalação de 5 câmeras IP
40
Professional Services - Instalação de 1 Appliance
5
de vídeo

Preço Un.

Preço Total

R$ 4.274,42

R$ 341.953,76

R$ 4.441,15

R$ 266.468,79

R$ 5.436,70

R$ 54.366,97

R$ 7.574,23

R$ 75.742,27

R$ 10.427,81

R$ 417.112,45

R$ 1.790,11

R$ 358.021,43

R$ 770,82

R$ 154.164,39

R$ 11.289,18

R$ 11.289,18

R$ 1.167,97

R$ 474.196,43

R$ 97.507,67
R$ 9.000,00

R$ 487.538,33
R$ 360.000,00

R$ 5.000,00

R$ 25.000,00

Valor total: R$ 3.025.853,99

Av. Cristóvão Colombo, 1636 sala 201 – Porto Alegre – RS – Brasil – 90.560-004
+55 |51| 3094.8600 – www.sigmatelecom.com.br
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Proposta 2022-ifsc
3.

PREMISSAS

Não estão contempladas configurações de itens que não estejam especificados nessa proposta;
Qualquer alteração de escopo de serviço ou complexidade de configuração, será refeita nova proposta
para atualização de valores;
4.

APROVAÇÃO

Para aprovação, enviar este documento assinado por procurador ou sócio, acrescentando carimbo da
empresa ou ordem de compra, para:
alfredo.jr@sigmatelecom.com.br

4.1.

CONDIÇÕES GERAIS
ü
ü
ü
ü

Validade da proposta: 90 (noventa) dias;
Prazo de entrega: até 180 (cento e oitenta) dias;
Condições de pagamento: 30 dias;
Frete e impostos inclusos

Aprovamos a proposta 2022_ifsc de 11 de abril de 2022 em todo seu conteúdo, nas condições contidas:
Observações:
ü Vistar todas as vias;
ü Informar endereço de entrega;
ü Informar CNPJ para faturamento;

Data:

Av. Cristóvão Colombo, 1636 sala 201 – Porto Alegre – RS – Brasil – 90.560-004
+55 |51| 3094.8600 – www.sigmatelecom.com.br
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3/22/22, 6:42 PM

Carrinho de Compras

60
ENTRE / CADASTRE-SE

4



PÁGINA INICIAL / CARRINHO DE COMPRAS

RESUMO DA COMPRA
PRODUTOS

Câmera IP Axis | M3065-V | 1080P | WDR | MPN: 01707-001 
Cód.: 7751

1

R$4.099,00

Câmera IP Axis | M3115-LVE Network | 1080p | Forensic
WDR | Lightfinder | Iluminação IR | Zipstream | MPN:
01604-001






Cód.: 8169

1

R$4.799,00





Câmera IP Axis | M3067-P Network | 6 MP | Panorâmica
360° | Forensic WDR | Lightfinder | Zipstream | MPN: 01731001
Cód.: 8190

R$7.099,00

Send message

1




Utilizamos cookies para melhorar experiência, desempenho e personalizar conteúdo. Ao
continuar, você concorda com nossa política de privacidade.

1

Câmera IP Axis | P1455-LE | 1080P | 60fps | Lightfinder 2.0 | 
MPN: 01997-001
Entendi

Fale Conosco
Whatsapp
Cód.: 7749

https://www.fourserv.com.br/checkout/cart/

1/7

3/22/22, 6:42 PM

Carrinho de Compras
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1

R$8.999,00




ESVAZIAR CARRINHO

CÁLCULO DE FRETE

_____-___

SIMULAR

POSSUI UM CUPOM DE DESCONTO? CLIQUE PARA INSERIR

Subtotal

R$24.996,00

Total Absoluto

R$24.996,00

ATENÇÃO: O desconto à vista será calculado ao escolher a forma de pagamento!

FINALIZAR

CONTINUAR
COMPRANDO

BLOG FOURSERV

Veja todos os posts

Send message

Utilizamos cookies para melhorar experiência, desempenho e personalizar conteúdo. Ao
continuar, você concorda com nossa política de privacidade.

1

Fale Conosco
Whatsapp

https://www.fourserv.com.br/checkout/cart/

Entendi

2/7
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MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 4.039,75

R$ 3.955,03

R$ 3.900

FILTROS APLICADOS
Descrição

Nome do Material (PDM)

Identiﬁcação do Item de Compra

Ano da Compra

CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA\, CÂMERA VÍDEO DE
9250400500026202100003, 1601320500004202100138, 1604060500002202000001,
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
SEGURANÇA
7954000500012202000033, 7954000500012202000015

2021, 2022

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4
Identiﬁcação
da Compra

Número
Modalidade
do Item

Código
do
CATMAT

Descrição do
Item

Descrição
Complementar

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
Ofertada

Valor
Unitário

00012/2020

00015

Pregão

150334

CÂMERA VÍDEO
DE SEGURANÇA

UNIDADE

53

R$3900

00026/2021

00003

Pregão

150334

CÂMERA VÍDEO
DE SEGURANÇA

UNIDADE

5

R$3921,98

150334

CÂMERA VÍDEO
DE SEGURANÇA

00002/2020

00004/2021

00001

00138

Pregão

Pregão

150334

CÂMERA VÍDEO
DE SEGURANÇA

UNIDADE

UNIDADE

10

7

Fornecedor

L PELLE COMERCIO
DE INFORMATICA
LTDA
ACRONET
CORPORATIVO
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Órgão

UASG

Data da
Compra

795400 - BATALHAO
COMANDO DA
DE OPERACOES
05/07/2021
MARINHA
ESPECIAIS DE FN
ESTADO DE
RONDONIA

925040 - MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO 04/11/2021
DE RONDÔNIA

R$3988,08

VISAO GLOBAL
TECNOLOGIA LTDA

160406 - 13
COMPANHIA
COMANDO DO
DEPOSITO
EXERCITO
ARMAMENTO E
MUNICAO/RS

17/03/2021

R$4348,94

LANCONEX
TECNOLOGIA
COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI

160132 - MEX-9.
COMANDO DO BATALHAO DE
EXERCITO
ENGENHARIA DE
COMBATE/MS

22/03/2021

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:44
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

63

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 4.948,80

R$ 4.900,00

R$ 4.800

FILTROS APLICADOS
Descrição

Nome do Material (PDM)

Identiﬁcação do Item de Compra Ano da Compra

CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA\, CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 16 of 1854001

2021, 2022

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5
Identiﬁcação Número
Modalidade
da Compra do Item

Código
Descrição do
Descrição
Unidade de Quantidade Valor
do
Item
Complementar Fornecimento Ofertada Unitário
CATMAT

00068/2021

Pregão

CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA
CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA

00029

00035/2021

00019

Pregão

00047/2021

00010

Pregão

00021/2021

00445

Pregão

00020/2021

00001

Pregão

CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA
CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA
CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA

UNIDADE

2

R$4800

UNIDADE

4

R$4859

UNIDADE

1

R$4900

UNIDADE

16

R$5073

UNIDADE

2

R$5112

Fornecedor

Órgão

UASG

S 3 COMERCIO E FURNAS-CENTRAIS 926137 - GER. DE CENTRO DE
SERVICOS LTDA ELETRICAS S.A.
SER.COMP.ESCRITóRIOCENTRAL
DIGITAL
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E
SEGURANCA
LTDA
RODRIGO
BRAATZ
CANDIDO
VISAO GLOBAL
TECNOLOGIA
LTDA
INTELIGATE
TECNOLOGIAS
DE ACESSO
LTDA

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:48
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Data da
Compra

02/07/2021

JUSTICA FEDERAL

090023 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU - DF

23/09/2021

ESTADO DO
PARANA

987965 - PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA AURORA

17/09/2021

COMANDO DO
EXERCITO

160343 - 7 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE COMBATE

02/03/2022

ESTADO DE SAO
PAULO

926677 - CAMARA MUNICIPAL DE
CAMPINAS

09/06/2021

64

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 4.401,83

R$ 4.394,47

R$ 4.246,39

FILTROS APLICADOS
Descrição

Nome do Material (PDM)

Identiﬁcação do Item de Compra Ano da Compra

CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA\, CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 7 of 1854001

2021, 2022

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4
Identiﬁcação
da Compra

Número
Modalidade
do Item

Código
do
CATMAT

Descrição do
Item

Descrição
Complementar

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
Ofertada

Valor
Unitário

Fornecedor

TECNO - IT,
TECNOLOGIA,
SERVICOS E
COMUNICACAO SA
LANCONEX
TECNOLOGIA
COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO - EIRELI

Órgão

00002

Pregão

150334

00004/2021

00138

Pregão

150334

CÂMERA VÍDEO
DE SEGURANÇA

UNIDADE

7

R$4348,94

00001/2021

00003

Pregão

150334

CÂMERA VÍDEO
DE SEGURANÇA

UNIDADE

4

R$4440

ACOR TECNOLOGIA E ESTADO DO
TRANSPORTES LTDA PARANA

00026/2021

00024

Pregão

150334

CÂMERA VÍDEO
DE SEGURANÇA

UNIDADE

8

R$4572

VISAO GLOBAL
TECNOLOGIA LTDA

135

R$4246,39

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:51
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Data da
Compra

AGENCIA
443001 - AGENCIA
NACIONAL DE NACIONAL DE AGUAS - 10/11/2021
AGUAS
ANA

00014/2021

CÂMERA VÍDEO
DE SEGURANÇA

UNIDADE

UASG

160132 - MEX-9.
COMANDO
BATALHAO DE
DO EXERCITO ENGENHARIA DE
COMBATE/MS

22/03/2021

928214 - TERMINAIS
AÉREOS DE MARINGÁ 14/04/2021
S/A
160098 - BASE
COMANDO
ADMINISTRATIVA DA
17/12/2021
DO EXERCITO
BDA DE OP.ESPECIAISS

65

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 7.256,72

R$ 7.225,00

R$ 6.852

FILTROS APLICADOS
Descrição

Nome do Material (PDM)

Identiﬁcação do Item de Compra Ano da Compra

CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA\, CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 9 of 1854001

2021, 2022

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5
Identiﬁcação Número
Modalidade
da Compra do Item

00035/2021 00023

Pregão

00016/2020 00038

Pregão

00006/2021 00065

Pregão

00068/2021 00034

Pregão

00054/2021 00003

Pregão

Código
Descrição do
Descrição
Unidade de Quantidade
do
Item
Complementar Fornecimento Ofertada
CATMAT

CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA
CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA
CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA
CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA
CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA

Valor
Unitário

Fornecedor

Órgão

DIGITAL TECNOLOGIA
DA INFORMACAO E
JUSTICA FEDERAL
SEGURANCA LTDA
ESTADO DO RIO
R$7011,60 ESTRATEGIA IT LTDA GRANDE DO
NORTE

Data da
Compra

090023 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU - DF

23/09/2021

925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RN

20/05/2021

399003 - AUTORIDADE
PORTUARIA DE SANTOS S.A

28/07/2021

UNIDADE

9

UNIDADE

8

UNIDADE

30

R$7225

W F DE ALMEIDA

MINISTERIO DOS
TRANSPORTES

UNIDADE

22

R$7500

S 3 COMERCIO E
SERVICOS LTDA

FURNAS-CENTRAIS 926137 - GER. DE CENTRO DE
02/07/2021
ELETRICAS S.A.
SER.COMP.ESCRITóRIOCENTRAL

R$7695

ADTK COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA E
JUSTICA FEDERAL
TELECOMUNICACOES
S.A

UNIDADE

5

R$6852

UASG

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:53
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

090023 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU - DF

15/12/2021

66

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 9.525,00

R$ 9.550,00

R$ 9.000

FILTROS APLICADOS
Descrição

Nome do Material (PDM)

Identiﬁcação do Item de Compra Ano da Compra

CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA\, CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 7 of 1854001

2021, 2022

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4
Identiﬁcação Número
Modalidade
da Compra do Item

Código
Descrição do
Descrição
Unidade de Quantidade Valor
do
Item
Complementar Fornecimento Ofertada Unitário
CATMAT

00068/2021 00023

Pregão

CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA

00003/2021 00003

Pregão

CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA

UNIDADE

38

00012/2021 00023

Pregão

CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA

UNIDADE

14

00027/2020 00004

Pregão

CÂMERA
150334 VÍDEO DE
SEGURANÇA

UNIDADE

31

UNIDADE

13

R$9000

Fornecedor

S 3 COMERCIO E
SERVICOS LTDA

INTELBRAS S.A.
INDUSTRIA DE
R$9500 TELECOMUNICACAO
ELETRONICA
BRASILEIRA
RED TECH SECURITY
R$9600 SERVICOS E
COMERCIO EIRELI
SEAL TELECOM
COMERCIO E
R$10000 SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES
LTDA.

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:56
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Órgão

UASG

Data da
Compra

FURNAS-CENTRAIS 926137 - GER. DE CENTRO DE
02/07/2021
ELETRICAS S.A.
SER.COMP.ESCRITóRIOCENTRAL

COMANDO DO
EXERCITO

160530 - BASE DE ADM. E APOIO
20/05/2021
DO COMANDO MILITAR OESTE

COMANDO DA
AERONAUTICA

120072 - SEGUNDO CENTRO
INT.DEF.AEREA
CONTR.TFG.AEREO

14/07/2021

PRESIDENCIA DA
REPUBLICA

110322 - GABINETE DE
SEGURANÇA INSTITUCIONAL

13/10/2021

67

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 731,00

R$ 731,00

R$ 725

FILTROS APLICADOS
Descrição

Identiﬁcação do Item de Compra Ano da Compra

SERVICOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC 8 of 307969

2022, 2021

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2
Identiﬁcação
da Compra

00030/2021

00033/2021

Número
Código do
Modalidade
do Item
CATSERV

00002

00005

Pregão

Pregão

27740

27740

Descrição do Item

SERVICOS DE
GARANTIA DE
EQUIPAMENTOS DE
TIC
SERVICOS DE
GARANTIA DE
EQUIPAMENTOS DE
TIC

Descrição
Complementar

Unidade de
Fornecimento

UNIDADE

UNIDADE

Quantidade
Valor
Ofertada
Unitário

2

3

R$725

R$737

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:05
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fornecedor

FRP COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Órgão

JUSTICA DO
DISTRITO FEDERAL
E DOS
TERRITORIOS
FUNDACAO
TELTEC
UNIVERSIDADE
SOLUTIONS LTDA FEDERAL DE
RONDONIA

UASG

Data da
Compra

100001 - TRIBUNAL
DE JUSTICA DO
DISTRITO FEDERAL

01/12/2021

154055 - MECFUNDACAO
UNIVERSIDADE DE
RONDONIA/RO

23/12/2021

68

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 800,00

R$ 800,00

R$ 800

FILTROS APLICADOS
Descrição

Identiﬁcação do Item de Compra

Ano da Compra

1540550500033202100005, 1000010500030202100002, 9273740500003202200005, 9273740500003202200006,
SERVICOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
1940470600027202100001

2022, 2021

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1
Identiﬁcação
da Compra

00027/2021

Número
do Item

00001

Modalidade

Dispensa de
Licitação

Código do
CATSERV

27740

Descrição do Item

SERVICOS DE
GARANTIA DE
EQUIPAMENTOS DE
TIC

Descrição
Complementar

Unidade de
Fornecimento

UNIDADE

Quantidade
Ofertada

1

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:17
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Valor
Unitário

R$800

Fornecedor

DIEGO
PEREIRA

Órgão

UASG

Data da
Compra

194047 FUNDACAO
COORDENAÇÃO
NACIONAL DO
30/08/2021
REGIONAL LITORAL
INDIO
SUL - SC

69

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 8.854,23

R$ 8.849,50

R$ 8.713,18

FILTROS APLICADOS
Descrição

Identiﬁcação do Item de Compra

Ano da Compra

0700040500056202100005, 3930010500005202100003, 9266810500020202100008, 1581350700018202100001,
SERVICOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
3250010700021202100001, 2401270700019202100008

2022, 2021

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3
Identiﬁcação Número
Código do
Descrição
Unidade de Quantidade
Modalidade
Descrição do Item
da Compra do Item
CATSERV
Complementar Fornecimento Ofertada

00056/2021

00005

Pregão

27740

00005/2021

00003

Pregão

27740

00020/2021

00008

Pregão

27740

SERVICOS DE
GARANTIA DE
EQUIPAMENTOS DE
TIC
SERVICOS DE
GARANTIA DE
EQUIPAMENTOS DE
TIC
SERVICOS DE
GARANTIA DE
EQUIPAMENTOS DE
TIC

Valor
Unitário

Fornecedor

Órgão

1

TELETEX
R$8713,18 COMPUTADORES E
SISTEMAS LTDA

JUSTICA
ELEITORAL

UNIDADE

2

TELESUL
R$8849,50 TELECOMUNICACOES
LTDA

AGENCIA
NACIONAL DE
TRANSPORTES
TERRESTRES

UNIDADE

1

R$9000

UNIDADE

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:08
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

IT-ONE TECNOLOGIA DA ESTADO DE
INFORMACAO S.A.
MINAS GERAIS

UASG

Data da
Compra

070004 TRIBUNAL
REGIONAL
02/11/2021
ELEITORAL DO
PARA
393001 - AGENCIA
NACIONAL DE
09/08/2021
TRANSPORTES
TERRESTRES
926681 - DME
DISTRIBUIçãO S/A
23/07/2021
POçOS DE
CALDAS MG

70

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 66.433,33

R$ 64.500,00

R$ 58.000

FILTROS APLICADOS
Nome do
Material
(PDM)

Descrição

SERVIDOR\, TIPO:RACK\, PROCESSADORES FÍSICOS:1\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:4\, MEMÓRIA RAM:16 GB\, INTERFACE REDE LAN:2\, INTERFACE REDE SAN:SEM SAN\,
ARMAZENAMENTO SATA:COM DISCOS SATA\, ARMAZENAMENTO SAS:SEM DISCOS SAS\, ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCOS SSD\, FONTE ALIMENTAÇÃO:REDUNDANTE
(SWAP/HOT PLUG)\, SISTEMA OPERACIONAL:SEM SISTEMA OPERACIONAL\, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR 48 MESES, SERVIDOR\, TIPO:RACK\, PROCESSADORES FÍSICOS:2\,
NÚCLEOS POR PROCESSADOR:8\, MEMÓRIA RAM:16 GB\, INTERFACE REDE LAN:2\, INTERFACE REDE SAN:SEM SAN\, ARMAZENAMENTO SATA:COM DISCOS SATA\,
ARMAZENAMENTO SAS:COM DISCOS SAS\, ARMAZENAMENTO SSD:COM DISCOS SSD\, FONTE ALIMENTAÇÃO:REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG)\, SISTEMA
OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON SITE:36 MESES, SERVIDOR\, TIPO:RACK\, PROCESSADORES FÍSICOS:2\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:4\, MEMÓRIA RAM:16 GB\, SERVIDOR
INTERFACE REDE LAN:2\, INTERFACE REDE SAN:SEM SAN\, ARMAZENAMENTO SATA:COM DISCOS SATA\, ARMAZENAMENTO SAS:SEM DISCOS SAS\, ARMAZENAMENTO
SSD:SEM DISCOS SSD\, FONTE ALIMENTAÇÃO:REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG)\, SISTEMA OPERACIONAL:SEM SISTEMA OPERACIONAL\, GARANTIA ON SITE:36 MESES,
SERVIDOR\, TIPO:RACK\, PROCESSADORES FÍSICOS:2\, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:4\, MEMÓRIA RAM:16 GB\, INTERFACE REDE LAN:2\, INTERFACE REDE SAN:SEM SAN\,
ARMAZENAMENTO SATA:COM DISCOS SATA\, ARMAZENAMENTO SAS:SEM DISCOS SAS\, ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCOS SSD\, FONTE ALIMENTAÇÃO:REDUNDANTE
(SWAP/HOT PLUG)\, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO\, GARANTIA ON SITE:36 MESES

Ano da
Compra

2021,
2022

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3
Identiﬁcação da Número
Código do Descrição do
Descrição
Modalidade
Compra
do Item
CATMAT
Item
Complementar

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
Ofertada

Valor
Unitário

00013/2021

00003

Pregão

452485

SERVIDOR

UNIDADE

2

R$58000

00067/2021

00004

Pregão

451836

SERVIDOR

UNIDADE

12

R$64500

00078/2020

00001

Pregão

451839

SERVIDOR

UNIDADE

3

R$76800

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:21
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fornecedor

NORTHWARE
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Órgão

UASG

Data da
Compra

160088 - HOSPITAL
COMANDO DO
MILITAR DE ÁREA 18/11/2021
EXERCITO
DE BRASÍLIA
925045 - TRIBUNAL
ESTADO DE
COMPWIRE
DE JUSTIÇA DO
SANTA
16/09/2021
INFORMATICA LTDA
EST. DE SANTA
CATARINA
CATARINA
SYSTECH SISTEMAS E
160495 - HOSPITAL
COMANDO DO
TECNOLOGIA EM
MILITAR DE ÁREA 06/05/2021
EXERCITO
INFORMATICA LTDA
DE SÃO PAULO

71

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 1.221,00

R$ 1.200,00

R$ 1.083

FILTROS APLICADOS
Código Material/Serviço Identiﬁcação do Item de Compra

Ano da Compra

9430010500553202100008, 1581480500080202100005, 1585160500032202100014, 1581270500041202100033, 1605310600217202100002,
1531210600017202100001

426731

2021, 2022

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3
Identiﬁcação
da Compra

00553/2021

Número
do Item

00008

Modalidade

Pregão

Código
do
CATMAT

Descrição do
Item

Descrição
Unidade de
Complementar Fornecimento

426731

EQUIPAMENTO
WIRELESS

UNIDADE

UN

00032/2021

00014

Pregão

426731

EQUIPAMENTO
WIRELESS

00017/2021

00001

Dispensa de
426731
Licitação

EQUIPAMENTO
WIRELESS

UNIDADE

Quantidade
Valor
Ofertada
Unitário

Fornecedor

Órgão

R$1083

SOLARIS
TELEINFORMATICA
LTDA

ESTADO DO
CEARA

270

R$1200

TELTEC SOLUTIONS
LTDA

INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E
TEC.DE
STA.CATARINA

3

R$1380

ACKTECH INFORMATICA E
CONSULTORIA LTDA

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO

18

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 12:25
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG

Data da
Compra

943001 GOVERNO DO
18/08/2021
ESTADO DO CEARA
158516 INSTITUTO
FEDERAL DE
08/10/2021
EDUC.CIENC.E
TEC.DE SC
153121 INSTITUTO DE
24/11/2021
MATEMATICA DA
UFRJ

72

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 5.925,00

R$ 5.900,00

R$ 5.550

FILTROS APLICADOS
Nome do Material (PDM) Identiﬁcação do Item de Compra Ano da Compra
PONTO DE ACESSO

12 of 1854001

2021, 2022

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4
Identiﬁcação
da Compra

Número
Modalidade
do Item

Código
Descrição do
Descrição
do
Item
Complementar
CATMAT

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
Ofertada

Valor
Unitário

00101/2021

00004

Pregão

393277

PONTO DE
ACESSO

UNIDADE

230

R$5550

00043/2021

00001

Pregão

393277

PONTO DE
ACESSO

UNIDADE

400

R$5800

00001/2021

00007

Pregão

393277

PONTO DE
ACESSO

UNIDADE

21

R$6000

00095/2021

00008

Pregão

393277

PONTO DE
ACESSO

UNIDADE

27

R$6350

Fornecedor

Órgão

UASG

AVANT TECNOLOGIA
DEFENSORIA
290002 - DEFENSORIA
E INFORMATICA
PUBLICA DA UNIAO PUBLICA DA UNIAO
LTDA
925125 - TRIBUNAL DE
TELTEC SOLUTIONS ESTADO DO
JUSTIÇA DO ESTADO
LTDA
MARANHAO
DO MARANHÃO/MA
PTLS SERVICOS DE
154042 FUNDACAO
TECNOLOGIA E
UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE DO
ASSESSORIA
FEDERAL DO RIO
RIO GRANDE - RS
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Ata do Processo
Licitação:
23292.010214/2021-24 - PE 32/2021 - REI
Gestora:
1100 - REI
Assunto:
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO UNIFICADA DE SEGURANÇA E CONECTIVIDADE SEM FIO
Tipo:
MATERIAIS
Status:
JULGADO - HOMOLOGADO
Abertura da Licitação: 28/09/2021 - 10:00
Validade da Ata:
19/10/2021 à 19/10/2022
FORNECEDORES PARTICIPANTES
CNPJ

Razão Social

Município

00.429.640/0001-11 RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA.
04.892.991/0001-15 TELTEC SOLUTIONSLTDA

SÃO PAULO/SP
FLORIANÓPOLIS /SC

ITENS DA ATA
Item Material
1

SWITCH TIPO 2 – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE
REDES E SEGURANÇA (44905237001000060)

Unidade
UNIDADE

Valor Marca
R$ 4.900,00 FORTINET

Qtd. Emp. Saldo
0,00

15

SWITCH TIPO 2 – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA ---> Características Mínimas: 1.
Equipamento do tipo comutador de rede ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2. Deve
possuir 24 (vinte e quatro) interfaces do tipo 1000Base-T para conexão de cabos de par metálico UTP com conector RJ45. Deve implementar a auto-negociação de velocidade e duplex destas interfaces, além de negociar automaticamente a
conexão de cabos crossover (MDI/MDI-X); 3. Adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots SFP para conexão de fibras
ópticas do tipo 1000Base-X operando em 1GbE. Estas interfaces não devem ser do tipo combo e devem operar
simultaneamente em conjunto com as interfaces do item anterior; 4. Deve possuir porta console para acesso à interface
de linha de comando (CLI) do equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores necessários para
acesso à porta console deverão ser fornecidos; 5. Deve possuir capacidade de comutação de pelo menos 56 Gbps e ser
capaz de encaminhar até 80 Mpps (milhões de pacotes por segundo); 6. Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de
acordo com o padrão IEEE 802.1Q; 7. Deve possuir tabela MAC com suporte a 8.000 endereços; 8. Deve implementar
Flow Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 9. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link
aggregation) de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP); 10. Deve suportar a
comutação de Jumbo Frames; 11. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam conectados e associá-los
automaticamente a VLAN de voz; 12. Deve implementar roteamento (camada 3 do modelo OSI) entre as VLANs; 10.13.
Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6; 14. Deve implementar serviço de DHCP Relay; 15. Deve
suportar IGMP snooping para controle de tráfego de multicast, permitindo a criação de pelo menos 500 (quinhentas)
entradas na tabela; 16. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mesmo switch (port
mirroring / SPAN); 17. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) e
IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 15 (quinze) instâncias de Multiple Spanning Tree;
18. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que uma porta de acesso seja colocada
imediatamente no status "Forwarding" do Spanning Tree após sua conexão física; 19. Deve implementar mecanismo de
proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no
ambiente nível 2; 20. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta
esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste
tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente; 21. Deve possuir mecanismo conhecido como Loop Guard
para identificação de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar um evento quando um loop for identificado; 22.
Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes mudanças de status de operação (flapping) que
podem ocasionar instabilidade na rede. O switch deverá desativar a interface automaticamente caso o número de
variações de status esteja acima do limite configurado para o período estabelecido em segundos; 23. Deverá possuir
controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch. Quando o limite for excedido, o switch deve descartar os
pacotes ou aplicar rate limit; 24. Deve suportar a criação de listas de acesso (ACLs) para filtragem de tráfego. Estas
devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do tráfego: endereço IP de origem e destino,
endereço MAC de origem e destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo CoS e VLAN ID; 25. Deve permitir a
definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na rede; 26. Deverá implementar priorização de tráfego
baseada nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 27. Deverá implementar priorização de
tráfego baseada nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme
definições do IETF; 28. Deve possuir ao menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta; 29. Deverá implementar
mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-middle que utilizam o protocolo ARP; 30. Deve implementar
DHCP Snooping para mitigar problemas com servidores DHCP que não estejam autorizados na rede; 31. Deve
implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE 802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por
usuário com base em atributos recebidos através do protocolo RADIUS; 32. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X
de múltiplos dispositivos em cada por porta do switch. Apenas o tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser
comutados na porta; 33. Deve suportar a autenticação simultânea de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos em cada porta
através do protocolo IEEE 802.1X; 34. Deve suportar MAC Authentication Bypass (MAB); 35. Deve implementar RADIUS
CoA (Change of Authorization); 36. Deve possuir recurso para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS; 37.
Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o switch deve provisionar automaticamente uma VLAN para os
dispositivos conectados nas interfaces que estejam com 802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da
https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaAta.do
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providência necessária para resolvê-las, sem gerar ônus adicional à CONTRATANTE e sem prejudicar o tempo previsto
de instalação; 12. O RI não isenta a CONTRATADA das responsabilidades sobre o pleno funcionamento da solução, o
qual deverá ser estendido ao longo de todo o período de garantia; 13. A falta da configuração completa de um ou mais
itens previamente acordados e aprovados por ambas as partes constitui-se em motivo de suspensão de todos os
compromissos financeiros, vinculados ao evento de configuração da solução correspondente, enquanto perdurar a
configuração incompleta; 14. Concluídos a configuração e os testes de funcionalidade, a CONTRATADA deverá elaborar
a “DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA INSTALAÇÃO” contendo todas as informações da implantação: 14.1. Aspecto da
arquitetura implantada; 14.2. Configuração; 14.3. Descrição das características e recursos utilizados; 14.4. Testes e
integração dos ambientes de redes locais da instalação; 15. A documentação deverá ser emitida com timbre da
CONTRATADA e deverá conter o nome, data e assinatura do responsável técnico da CONTRATADA; 16. A
documentação poderá ser entregue em via impressa ou meio digital; 17. A documentação deverá validada pela equipe
técnica da CONTRATANTE; 18. Toda informação manuseada durante a instalação, configuração e testes são de uso
restrito da CONTRATANTE. A CONTRADADA deverá assumir compromisso de manter em sigilo, bem como não fazer
uso indevido de qualquer configuração do ambiente e informações prestadas por funcionários da CONTRATANTE e
quaisquer outras informações pertencentes à CONTRATANTE; 19. Após toda a configuração devidamente realizada e
validada a CONTRATADA deverá realizar um treinamento da solução implementada no formado de repasse de
conhecimentos com carga horaria mínima de 8 horas;
EMPRESA: 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONSLTDA
14

INJETOR POE – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES
UNIDADE
E SEGURANÇA (5230005000239)

R$ 1.200,00 FORTINET

0,00

74

270

INJETOR POE – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA 1. Injetor PoE (power injector) para
alimentação de dispositivos PoE onde não há switch com esta tecnologia; 2. Deve permitir o fornecimento de energia
capaz de alimentar os pontos de acesso deste processo 3. Deve fornecer no mínimo 30 Watts para alimentação do
dispositivo com suporte PoE atendendo ao padrão IEEE 802.3at; 4. Deve acompanhar cabos de energia e acessórios
para o seu perfeito funcionamento; 5. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar
em tensões de 110V ou 220V com comutação automática. Deve acompanhar o cabo de alimentação; 6. Conforme
disposto no inciso V, alínea a, do artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril de 2021 (V – atendimento aos princípios: a) da
padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;) este
equipamento, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, deve ser do mesmo fabricante dos demais
equipamentos deste grupo (lote).******** Deverá ser apresentado certificação do produto ofertado, caso o fabricante
tenha aderido à certificação voluntária previstas na Portaria INMETRO nº 170, de 2012, ou comprovação, por qualquer
meio válido, notadamente laudo pericial, de que o produto possui segurança, compatibilidade eletromagnética e
eficiência energética equivalente àquela necessária para a certificação na forma da Portaria INMETRO nº 170, de 2012.
EMPRESA: 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONSLTDA
15

SWITCH TIPO 1 – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE
REDES E SEGURANÇA (44905237001000059)

UNIDADE R$ 19.900,00 FORTINET

0,00

6

SWITCH TIPO 1 – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA 1. Equipamento do tipo comutador
de rede ethernet com capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; 2. Deve possuir 48 (quarenta e oito)
interfaces do tipo 1000Base-T para conexão de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45. Deve implementar a
auto-negociação de velocidade e duplex destas interfaces, além de negociar automaticamente a conexão de cabos
crossover (MDI/MDI-X); 3. Adicionalmente, deve possuir 4 (quatro) slots SFP+ para conexão de fibras ópticas do tipo
10GBase-X operando em 1GbE e 10GbE. Estas interfaces não devem ser do tipo combo e devem operar
simultaneamente em conjunto com as interfaces do item anterior; 4. Deve possuir porta console para acesso à interface
de linha de comando (CLI) do equipamento através de conexão serial. O cabo e eventuais adaptadores necessários para
acesso à porta console deverão ser fornecidos; 5. Deve possuir 1 (uma) interface USB; 6. Deve possuir capacidade de
comutação de pelo menos 176 Gbps e ser capaz de encaminhar até 260 Mpps (milhões de pacotes por segundo); 7.
Deve suportar 4000 (quatro mil) VLANs de acordo com o padrão IEEE 802.1Q; 8. Deve possuir tabela MAC com suporte
a 32.000 endereços; 9. Deve operar com latência igual ou inferior à 1us (microsegundo); 10. Deve implementar Flow
Control baseado no padrão IEEE 802.3X; 11. Em conjunto com o Flow Control (IEEE 802.3x) o switch deverá, ao invés
de enviar pause frames, definir um limite de banda que poderá ser recebida na interface quando o buffer estiver cheio. O
switch deverá medir o volume de utilização do buffer para que o recebimento seja restaurado à capacidade máxima
automaticamente; 12. Deve permitir a configuração de links agrupados virtualmente (link aggregation) de acordo com o
padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol – LACP); 13. Deve suportar Multi-Chassis Link Agregation
(MCLAG) ou mecanismo similar para agrupar suas interfaces com interfaces de outro switch de mesmo modelo de tal
forma que equipamentos terceiros reconheçam as interfaces de ambos os switches como uma única interface lógica; 14.
Deve suportar a comutação de Jumbo Frames; 15. Deve identificar automaticamente telefones IP que estejam
conectados e associá-los automaticamente a VLAN de voz; 16. Deve implementar roteamento (camada 3 do modelo
OSI) entre as VLANs; 17. Deve suportar a criação de rotas estáticas em IPv4 e IPv6; 18. Deve possuir hardware capaz
de suportar roteamento dinâmico através dos protocolos RIPv1, RIPv2, OSPF em IPv4 e OSPF em IPv6. É facultada a
entrega de licenças caso o software exiga licenciamento adicional para ativação dos protocolos; 19. Deve possuir
hardware capaz de suportar o protocolo VRRP ou mecanismo similar de redundância de gateway. É facultada a entrega
de licenças caso o software exija licenciamento adicional para ativação do protocolo; 20. Deverá suportar Bidirectional
Forwarding Detection (BFD). É facultada a entrega de licenças caso o software exija licenciamento adicional para
ativação do protocolo; 21. Deve implementar serviço de DHCP Server e DHCP Relay; 22. Deve suportar IGMP snooping
para controle de tráfego de multicast, permitindo a criação de pelo menos 1000 (mil) entradas na tabela; 23. Deve
permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mesmo switch e outro switch da rede (port mirroring
/ SPAN); 24. Deve permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada em
outro equipamento através de RSPAN e ERSPAN; 25. Deve implementar Spanning Tree conforme os padrões IEEE
802.1w (Rapid Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 15 (quinze)
instâncias de Multiple Spanning Tree; 26. Deve implementar recurso conhecido como PortFast ou Edge Port para que
uma porta de acesso seja colocada imediatamente no status "Forwarding" do Spanning Tree após sua conexão física;
27. Deve implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para prover defesa contraataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2; 28. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs
(Bridge Protocol Data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE
802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente; 29. Deve
possuir mecanismo conhecido como Loop Guard para identificação de loops na rede. Deve desativar a interface e gerar
um evento quando um loop for identificado; 30. Deve possuir mecanismo para identificar interfaces em constantes
mudanças de status de operação (flapping) que podem ocasionar instabilidade na rede. O switch deverá desativar a
interface automaticamente caso o número de variações de status esteja acima do limite configurado para o período
estabelecido em segundos; 31. Deverá possuir controle de broadcast, multicast e unicast nas portas do switch. Quando o
limite for excedido, o switch deve descartar os pacotes ou aplicar rate limit; 32. Deve suportar a criação de listas de
https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaAta.do
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acesso (ACLs) para filtragem de tráfego. Estas devem estar baseadas nos seguintes parâmetros para classificação do
tráfego: endereço IP de origem e destino, endereço MAC de origem e destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo
CoS e VLAN ID; 33. Deve permitir a definição de dias e horários que a ACL deverá ser aplicada na rede; 34. Deverá
implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de serviço do frame
ethernet (IEEE 802.1p CoS); 35. Deverá implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos
valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF; 36.
Deverá implementar ao menos 1 (um) dos seguintes mecanismos de prevenção contra congestão de tráfego: Weighted
Round Robin (WRR), WRED (Weighted Random Early Detection) ou Weighted Fair Queuing (WFQ); 37. Deve possuir ao
menos 8 (oito) filas de priorização (QoS) por porta; 38. Deve suportar o mecanismo Explicit Congestion Notification
(ECN) para notificar o emissor que há uma congestão ocorrendo e com isso evitar que os pacotes sejam descartados;
39. Deve implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo spoofing para mensagens de IPv6 Router
Advertisement; 40. Deverá implementar mecanismo de proteção contra ataques do tipo man-in-the-middle que utilizam o
protocolo ARP; 41. Deve implementar DHCP Snooping em IPv4 e IPv6 para mitigar problemas com servidores DHCP
que não estejam autorizados na rede; 42. Deve implementar controle de acesso por porta através do padrão IEEE
802.1X com assinalamento dinâmico de VLAN por usuário com base em atributos recebidos através do protocolo
RADIUS; 43. Deve suportar a autenticação IEEE 802.1X de múltiplos dispositivos em cada por porta do switch. Apenas o
tráfego dos dispositivos autenticados é que devem ser comutados na porta; 44. Deve suportar a autenticação simultânea
de, no mínimo, 15 (quinze) dispositivos em cada porta através do protocolo IEEE 802.1X; 45. Deve suportar MAC
Authentication Bypass (MAB); 46. Deve implementar RADIUS CoA (Change of Authorization); 47. Deve possuir recurso
para monitorar a disponibilidade dos servidores RADIUS; 48. Em caso de indisponibilidade dos servidores RADIUS, o
switch deve provisionar automaticamente uma VLAN para os dispositivos conectados nas interfaces que estejam com
802.1X habilitado de forma a não causar indisponibilidade da rede; 49. Deve implementar Guest VLAN para aqueles
usuários que não autenticaram nas interfaces em que o IEEE 802.1X estiver habilitado; 50. Deve ser capaz de operar em
modo de monitoramento para autenticações 802.1X. Desta forma, o switch deve permitir que sejam realizados testes de
autenticação nas portas sem tomar ações tal como reconfigurar a interface; 51. Deve ser capaz de autenticar um
computador via 802.1X mesmo que este esteja conectado através de uma interface do telefone IP; 52. Deve suportar
RADIUS Authentication e RADIUS Accounting através de IPv6; 53. Deve permitir configurar o número máximo de
endereços MAC que podem ser aprendidos em uma determinada porta. Caso o número máximo seja excedido, o switch
deverá gerar um log de evento para notificar o problema; 54. Deve permitir a customização do tempo em segundos em
que um determinado MAC Address aprendido dinamicamente ficará armazenado na tabela de endereços MAC (MAC
Table); 55. Deve ser capaz de gerar log de eventos quando um novo endereço MAC Address for aprendido
dinamicamente nas interfaces, quando o MAC Address mover entre interfaces do mesmo switch e quando o MAC
Address for removido da interface; 56. Deve ser capaz de autorizar a transmissão de pacotes nas interfaces somente
para aqueles endereços IP que foram aprendidos dinamicamente através de DHCP Snooping. Os pacotes originados por
endereços IP desconhecidos deverão ser descartados; 57. Deve suportar o protocolo PTP (Precision Time Protocol); 58.
Deve implementar Netflow, sFlow ou similar; 59. Deve suportar o envio de mensagens de log para servidores externos
através de syslog; 60. Deve suportar o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) nas versões v1, v2c e
v3; 61. Deve suportar o protocolo SSH em IPv4 e IPv6 para configuração e administração remota através de CLI
(Command Line Interface); 62. Deve suportar o protocolo HTTPS para configuração e administração remota através de
interface web; 63. Deve permitir upload de arquivo e atualização do firmware (software) do switch através da interface
web (HTTPS); 64. Deve permitir ser gerenciado através de IPv6; 65. Deve permitir a criação de perfis de usuários
administrativos com diferentes níveis de permissões para administração e configuração do switch; 66. Deve suportar
autenticação via RADIUS e TACACS+ para controle do acesso administrativo ao equipamento; 67. Deverá possuir
mecanismo para identificar conflitos de endereços IP na rede. Caso um conflito seja identificado, o switch deverá gerar
um log de evento e enviar um SNMP Trap; 68. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta
automática de equipamentos na rede de acordo com o padrão IEEE 802.1ab; 69. Deverá ser capaz de executar testes
nas interfaces para identificar problemas físicos nos cabos de par trançado (UTP) conectados ao switch. Deverá
executar os testes em todos os pares do cabo, informar o resultado do teste para cada par do cabo, além de informar a
distância total do cabo; 70. Deverá suportar protocolo OpenFlow v1.3 ou tecnologia similar para configuração do
equipamento através de controlador SDN; 71. Deverá suportar ser configurado e monitorado através de REST API; 72.
Deve possuir ferramenta para captura de pacotes que auxiliarão na identificação de problemas na rede. Deve permitir a
utilização de filtros para selecionar o tráfego que deverá ser capturado e permitir a exportação dos pacotes através de
arquivo .pcap para análise em software Wireshark; 73. Deve ser capaz de armazenar no mínimo duas versões de
firmware simultaneamente em sua memória flash; 74. Deve suportar o padrão IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE); 75. Deve possuir LEDs que indiquem o status de atividade de cada porta, além de indicar se há alguma falha ou
alarme no switch; 76. Deve suportar temperatura de operação de até 45º Celsius; 77. Deve possuir MTBF (Mean Time
Between Failures) igual ou superior a 10 (dez) anos; 78. Deve ser fornecido com fontes de alimentação redundantes e
internas ao equipamento, com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V; 79. Deve permitir a sua instalação
física em rack padrão 19" com altura máxima de 1U. Todos os acessórios para montagem e fixação deverão ser
fornecidos; 80. O switch deverá ser compatível e ser gerenciado pela solução de gerenciamento de redes e segurança
deste processo; 81. Quaisquer licenças e/ou softwares necessários para plena execução de todas as características
descritas neste termo de referência deverão ser fornecidos; 82. Garantia de 36 (trinta e seis) meses com suporte técnico
24x7 envio de peças/equipamentos de reposição em até 3 dias úteis; 83. Conforme disposto no inciso V, alínea a, do
artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril de 2021 (V – atendimento aos princípios: a) da padronização, considerada a
compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;) este equipamento, por questões de
compatibilidade, gerência, suporte e garantia, deve ser do mesmo fabricante dos demais equipamentos deste grupo
(lote).
EMPRESA: 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONSLTDA
PONTO DE ACESSO INDOOR – SOLUÇÃO DE
16 GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA
(44905237001000058)

UNIDADE

R$ 4.330,00 FORTINET

0,00

75

250

PONTO DE ACESSO INDOOR – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA 1. Ponto de acesso
(AP) apropriado para uso externo, que permita acesso dos dispositivos à rede através da wireless e que possua todas as
suas configurações centralizadas na solução de gerenciamento de redes e segurança; 2. Deve suportar modo de
operação centralizado, ou seja, sua operação depende da solução de gerenciamento de redes e segurança que é
responsável por gerenciar as políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento da radiofrequência; 3.
Deve identificar automaticamente a solução de gerenciamento de redes e segurança ao qual se conectará; 4. Deve
permitir ser gerenciado remotamente através de links WAN; 5. Deve permitir a conexão de dispositivos wireless que
implementem os padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax de forma simultânea; 6. Deve possuir capacidade dual-band com
rádios 2.4GHz e 5GHz operando simultaneamente, além de permitir configurações independentes para cada rádio; 7. O
ponto de acesso deve possuir rádio Wi-Fi adicional a aqueles que conectam clientes para funcionar exclusivamente
como sensor Wi-Fi com objetivo de identificar interferências e ameaças de segurança (wIDS/wIPS) em tempo real e com
operação 24x7. Caso o ponto de acesso não possua rádio adicional com tal recurso, será aceita composição do ponto de
acesso e hardware ou ponto de acesso adicional do mesmo fabricante para funcionamento dedicado para tal operação;
https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaAta.do
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8. Deve possuir rádio BLE (Bluetooth Low Energy) integrado e interno ao equipamento; 9. Deve permitir a conexão de
400 (quatrocentos) clientes wireless simultaneamente; 10. Deve possuir 2 (duas) interfaces Ethernet padrão
10/100/1000Base-T com conector RJ-45 para permitir a conexão com a rede LAN; 11. Deve implementar link aggregation
de acordo com o padrão IEEE 802.3ad; 12. Deve possuir interface console para gerenciamento local com conexão serial
padrão RS-232 e conector RJ45 ou USB; 13. Deve permitir sua alimentação através de Power Over Ethernet (PoE)
conforme os padrões 802.3af ou 802.3at. Adicionalmente deve possuir entrada de alimentação 12VDC; 14. O
encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem fio deve ocorrer de forma centralizada através de
túnel estabelecido entre o ponto de acesso e a solução de gerenciamento de redes e segurança. Neste modo todos os
pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser tunelados até a solução de gerenciamento de redes e
segurança; 15. Quando o encaminhamento de tráfego dos clientes wireless for tunelado, para garantir a integridade dos
dados, este tráfego deve ser enviado pelo AP para o a solução de gerenciamento de redes e segurança através de túnel
IPSec; 16. Quando o encaminhamento de tráfego dos clientes wireless for tunelado, de forma a garantir melhor utilização
dos recursos, a solução deve suportar recurso conhecido como Split Tunneling a ser configurado no SSID. Com este
recurso, o AP deve suportar a criação de listas de exceções com endereços de serviços da rede local que não devem ter
os pacotes enviados pelo túnel até a solução de gerenciamento de redes e segurança, ou seja, todos os pacotes devem
ser tunelados exceto aqueles que tenham como destino os endereços especificados nas listas de exceção; 17.
Adicionalmente, o ponto de acesso deve suportar modo de encaminhamento de tráfego conhecido como Bridge Mode ou
Local Switching. Neste modo todo o tráfego dos dispositivos conectados em um determinado SSID deve ser comutado
localmente na interface ethernet do ponto de acesso e não devem ser tunelados até a solução de gerenciamento de
redes e segurança; 18. Deve permitir operação em modo Mesh; 19. Deve possuir potência de irradiação mínima de
21dBm em ambas as frequências; 20. Deve suportar, no mínimo, operação MIMO 2x2 com 2 fluxos espaciais permitindo
data rates de até 1200 Mbps em um único rádio; 21. Deve suportar MU-MIMO com operações em Downlink (DL) e Uplink
(UL); 22. Deve suportar OFDMA; 23. Deve suportar modulação de até 1024 QAM para os rádios que operam em 2.4 e
5GHz servindo clientes wireless 802.11ax; 24. Deve suportar recurso de Target Wake Time (TWT) configurado por SSID;
25. Deve suportar BSS Coloring; 26. Deve suportar operação em 5GHz com canais de 20, 40 e 80MHz; 27. Deve possuir
sensibilidade mínima de -94dBm quando operando em 5GHz com MCS0 (HT20); 28. Deve possuir antenas internas ao
equipamento com ganho mínimo de 4dBi em 2.4GHz e 5GHz; 29. Em conjunto com a solução de gerenciamento de
redes e segurança, deve otimizar o desempenho e a cobertura wireless (RF), realizando automaticamente o ajuste de
potência e a distribuição adequada de canais a serem utilizados; 30. Em conjunto com a solução de gerenciamento de
redes e segurança, deve implementar recursos que possibilitem a identificação de interferências provenientes de
equipamentos que operem nas frequências de 2.4GHz e 5GHz; 31. Em conjunto com a solução de gerenciamento de
redes e segurança, deve implementar recursos de análise de espectro que possibilitem a identificação de interferências
provenientes de equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz ou 5GHz; 32. Deve suportar
mecanismos para detecção e mitigação automática de pontos de acesso não autorizados, também conhecidos como
Rogue Aps; 33. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve implementar mecanismos de
proteção para identificar ataques à infraestrutura wireless (wIDS/wIPS); 34. Em conjunto com a solução de
gerenciamento de redes e segurança, deve permitir a criação de múltiplos domínios de mobilidade (SSID) com
configurações distintas de segurança e rede. Deve ser possível criar até 14 (quatorze) SSIDs com operação simultânea;
35. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve implementar os seguintes métodos de
autenticação: WPA (TKIP) e WPA2 (AES); 36. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve
ser compatível e implementar o método de autenticação WPA3; 37. Em conjunto com a solução de gerenciamento de
redes e segurança, deve implementar o protocolo IEEE 802.1X com associação dinâmica de VLANs para os usuários
com base nos atributos fornecidos pelos servidores RADIUS; 38. Deve suportar os seguintes métodos de autenticação
EAP: EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS e PEAP; 39. Deve implementar o padrão IEEE 802.11r para
acelerar o processo de roaming dos dispositivos através do recurso conhecido como Fast Roaming; 40. Deve
implementar o padrão IEEE 802.11k para permitir que um dispositivo conectado à rede wireless identifique rapidamente
outros pontos de acesso disponíveis em sua área para que ele execute o roaming; 41. Deve implementar o padrão IEEE
802.11v para permitir que a rede influencie as decisões de roaming do cliente conectado através do fornecimento de
informações complementares, tal como a carga de utilização dos pontos de acesso que estão próximos; 42. Deve
implementar o padrão IEEE 802.11e; 43. Deve implementar o padrão IEEE 802.11h; 44. Deve implementar o padrão
IEEE 802.3az; 45. Deve suportar ser gerenciado via SNMP; 46. Deve suportar consultas via REST API; 47. Deve possuir
estrutura robusta para operação em ambientes internos e permitir ser instalado em paredes e tetos. Deve acompanhar
os acessórios para fixação; 48. Deve ser capaz de operar em ambientes com temperaturas entre 0 e 45º C; 49. Deve
suportar sistema antifurto do tipo Kensington Security Lock ou similar; 50. Deve possuir indicadores luminosos (LED)
para indicação de status; 51. O ponto de acesso deverá ser compatível e ser gerenciado pela solução de gerenciamento
de redes e segurança deste processo; 52. Quaisquer licenças e/ou softwares necessários para plena execução de todas
as características descritas neste termo de referência deverão ser fornecidos; 53. Deve possuir certificado emitido pela
Wi-Fi Alliance; 54. Garantia de 36 (trinta e seis) meses com suporte técnico 24x7 envio de peças/equipamentos de
reposição em até 3 dias úteis; 55. Conforme disposto no inciso V, alínea a, do artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril de
2021 (V – atendimento aos princípios: a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas,
técnicas ou de desempenho;) este equipamento, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, deve ser
do mesmo fabricante dos demais equipamentos deste grupo (lote).
EMPRESA: 04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONSLTDA
PONTO DE ACESSO OUTDOOR - SOLUÇÃO DE
17 GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA
(44905237001000057)

UNIDADE

R$ 8.600,00 FORTINET

0,00

76

20

PONTO DE ACESSO OUTDOOR - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA 1. Ponto de acesso
(AP) apropriado para uso externo, que permita acesso dos dispositivos à rede através da wireless e que possua todas as
suas configurações centralizadas na solução de gerenciamento de redes e segurança; 2. Deve suportar modo de
operação centralizado, ou seja, sua operação depende da solução de gerenciamento de redes e segurança que é
responsável por gerenciar as políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento da radiofrequência; 3.
Deve identificar automaticamente a solução de gerenciamento de redes e segurança ao qual se conectará; 4. Deve
permitir ser gerenciado remotamente através de links WAN; 5. Deve permitir a conexão de dispositivos wireless que
implementem os padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax de forma simultânea; 6. Deve possuir capacidade dual-band com
rádios 2.4GHz e 5GHz operando simultaneamente, além de permitir configurações independentes para cada rádio; 7. O
ponto de acesso deve possuir rádio Wi-Fi adicional a aqueles que conectam clientes para funcionar exclusivamente
como sensor Wi-Fi com objetivo de identificar interferências e ameaças de segurança (wIDS/wIPS) em tempo real e com
operação 24x7. Caso o ponto de acesso não possua rádio adicional com tal recurso, será aceita composição do ponto de
acesso e hardware ou ponto de acesso adicional do mesmo fabricante para funcionamento dedicado para tal operação;
8. Deve possuir rádio BLE (Bluetooth Low Energy) integrado e interno ao equipamento; 9. Deve permitir a conexão de
400 (quatrocentos) clientes wireless simultaneamente; 10. Deve possuir 2 (duas) interfaces Ethernet padrão
10/100/1000Base-T, ou superior, com conector RJ-45 para permitir a conexão com a rede LAN; 11. Deve implementar
link aggregation de acordo com o padrão IEEE 802.3ad; 12. Deve possuir interface console para gerenciamento local
com conexão serial padrão RS-232 e conector RJ45 ou USB; 13. Deve permitir sua alimentação através de Power Over
https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaAta.do
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Portaria do(a) Reitor(a) N° 2843, de 21 de setembro de 2021
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o memorando 84/2021 DCOMP-REI,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear como membros da Comissão Permanente de Pregoeiros da Reitoria, os servidores
abaixo:
CAROLINA MARIA COELHO
FABIANA DAL PONT
JAMES HILTON BECKER
JOSÉ CARLOS DE MATTOS
JULIANA VIEIRA DE LIMA
LARISSA FABRE
THIEGO RIPPEL PINHEIRO
Art. 2º Autorizar os Pregoeiros a elaborarem os editais de Licitação e a atuar como Equipe de Apoio
das Licitações do IFSC.
Art. 3º Revogar a Portaria n° 3038, de 16 de setembro de 2020.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MAURÍCIO GARIBA JÚNIOR

ANDREA MARTINS ANDUJAR
Autenticado Digitalmente

BOLETIM DE SERVIÇO IFSC - 22/09/2021
https://sipac.ifsc.edu.br/public
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
Emitido em 12/04/2022 16:44

PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA LICITAÇÃO
Licitação: 23292.010041/2022-36 - PE 31009/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
Assunto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFTV E REDE SEM FIO.
Tipo:
MATERIAIS
Status:
SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

Item

Especificação do
Material

Unid.

Quant. Quant. Quant.
Valor Médio
Int.
Ext. Total das Cotações

Total

Última
Atualização

R$ 8.904,16 1.780.832,00

12/04/2022

Última
Licitação

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

6

44905241001000029
- CATMAT:463525
UNIDADE
(Cadastrado em:
25/01/2022)

200

0

200

COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - 2022
Requisições Associadas: 1152/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 8.904,16 30/03/2022

7

44905241001000030
- CATMAT:457072
UNIDADE
(Cadastrado em:
25/01/2022)

200

0

200

R$ 5.295,33 1.059.066,00

12/04/2022

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - 2022
Requisições Associadas: 1152/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 5.295,33 30/03/2022

8

44905241001000028
- CATMAT:480187
UNIDADE
(Cadastrado em:
25/01/2022)

200

0

200

R$ 5.830,27 1.166.054,00

12/04/2022

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO - 2022
Requisições Associadas: 1152/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 5.830,27 30/03/2022

9

44905237001000065
- CATMAT:231758
UNIDADE
(Cadastrado em:
25/01/2022)

2

0

2 R$ 135.731,16

271.462,32

12/04/2022

CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE
Requisições Associadas: 1152/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 135.731,16 30/03/2022
https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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44905241001000014
- CATMAT:463272
13
UNIDADE
(Cadastrado em:
18/05/2020)

600

0

600

R$ 1.227,83

736.698,00

12/04/2022 PE 122/2020 - REI

MONITORES 21”
Requisições Associadas: 1152/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 1.227,83 30/03/2022

14

44905241001000031
- CATMAT:471842
UNIDADE
(Cadastrado em:
12/04/2022)

5

0

5

R$ 9.047,00

45.235,00

12/04/2022

NOTEBOOK - PROGRAMAÇÃO VISUAL
Requisições Associadas: 1507/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 9.047,00 12/04/2022

18

5235003000927 CATMAT:469456
(Cadastrado em:
30/03/2022)

UNIDADE

1

0

1

R$ 42.836,97

42.836,97

12/04/2022

SCANNER DE MESA PROFISSIONAL
Requisições Associadas: 1152/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 42.836,97 30/03/2022

22

44905237001000066
- CATMAT:244611
UNIDADE
(Cadastrado em:
29/03/2022)

2

0

2 R$ 128.271,12

256.542,24

12/04/2022

SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS
Requisições Associadas: 1152/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 128.271,12 30/03/2022
LOTE/GRUPO 1: CFTV

1

5205001000050 CATMAT:249299
(Cadastrado em:
29/03/2022)

UNIDADE

50

0

50

R$ 4.105,25

205.262,50

12/04/2022

CÂMERA IP TIPO I - 2022
Requisições Associadas: 1153/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 4.105,25 12/04/2022

2

5205001000051 CATMAT:249299
(Cadastrado em:
29/03/2022)

UNIDADE

40

0

40

R$ 4.935,03

197.401,20

12/04/2022

CÂMERA IP TIPO II - 2022
Requisições Associadas: 1153/2022
https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 4.935,03 12/04/2022
5205001000052 CATMAT:249299
3
(Cadastrado em:
29/03/2022)

UNIDADE

10

0

10

R$ 4.618,63

46.186,30

80

12/04/2022

CÂMERA IP TIPO III - 2022
Requisições Associadas: 1153/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 4.618,63 12/04/2022
5205001000053 CATMAT:249299
4
(Cadastrado em:
29/03/2022)

UNIDADE

10

0

10

R$ 7.321,89

73.218,90

12/04/2022

CÂMERA IP TIPO IV - 2022
Requisições Associadas: 1153/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 7.321,89 12/04/2022
5205001000054 CATMAT:299540
5
(Cadastrado em:
29/03/2022)

UNIDADE

20

0

20

R$ 9.506,25

190.125,00

12/04/2022

CÂMERA IP TIPO V - 2022
Requisições Associadas: 1153/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 9.506,25 12/04/2022
33904021004000159
- CATMAT:27464
10
UNIDADE
(Cadastrado em:
29/03/2022)

130

0

130

R$ 702,51

91.326,30

12/04/2022

GARANTIA PARA LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS
Requisições Associadas: 1154/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 702,51 12/04/2022
5205001000055 CATMAT:27464
12
(Cadastrado em:
29/03/2022)

LICENÇA

130

0

130

R$ 1.636,68

212.768,40

12/04/2022

LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS
Requisições Associadas: 1153/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 1.636,68 12/04/2022
33904021004000160
- CATMAT:27464
16
UNIDADE
(Cadastrado em:
29/03/2022)

1

0

1

R$ 9.402,09

9.402,09

12/04/2022

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS
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Requisições Associadas: 1154/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 9.402,09 12/04/2022

17

33904021004000161
- CATMAT:27464
UNIDADE
(Cadastrado em:
29/03/2022)

406

0

406

R$ 975,71

396.138,26

12/04/2022

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS POR CÂMERA
Requisições Associadas: 1154/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 975,71 12/04/2022

19

33904021006000162
- CATMAT:27090
SERVIÇO
(Cadastrado em:
29/03/2022)

26

0

26

R$ 6.021,59

156.561,34

12/04/2022

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CÂMERAS IP
Requisições Associadas: 1154/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 6.021,59 12/04/2022

20

33904021006000163
- CATMAT:27090
SERVIÇO
(Cadastrado em:
29/03/2022)

3

0

3

R$ 6.367,64

19.102,92

12/04/2022

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO
Requisições Associadas: 1154/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 6.367,64 12/04/2022

21

44905243001000029
- CATMAT:451835
UNIDADE
(Cadastrado em:
29/03/2022)

3

0

3

R$ 69.347,72

208.043,16

12/04/2022

SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM REDE
Requisições Associadas: 1156/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 69.347,72 12/04/2022
LOTE/GRUPO 2: Rede sem Fio

11

5230005000239 CATMAT:426731
(Cadastrado em:
30/06/2021)

UNIDADE

261

0

261

R$ 1.221,00

318.681,00

12/04/2022

PE 32/2021 - REI

INJETOR POE – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA
Marca da Última Compra: FORTINET
Requisições Associadas: 1152/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 1.221,00 30/03/2022
15 44905237001000058 UNIDADE
- CATMAT:393277

261

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

0

261

R$ 5.606,00 1.463.166,00

12/04/2022

PE 32/2021 - REI
4/5

4/12/22, 4:44 PM

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

82

(Cadastrado em:
30/06/2021)
PONTO DE ACESSO INDOOR – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E SEGURANÇA
Marca da Última Compra: FORTINET
Requisições Associadas: 1152/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot. Proc. de Origem
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PE 31009/2022 ORÇAMENTO IFSC R$ 5.606,00 30/03/2022
Valor Total do Processo: R$ 8.946.109,90
Elaborado por:
Data____/____/____
___________________________________

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - appdocker3srv2.appdocker3-inst2

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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Estudo Técnico Preliminar 24/2022
1. Informações Básicas
Número do processo: 23292.010041/2022-36

2. Descrição da necessidade
Expansão da infraestrutura de dados dos câmpus e reitoria do IFSC através de:
Aquisição de computadores;
Aquisição de equipamentos de CFTV;
Aquisição de Pontos de Acesso;
Aquisição de Switch SAN;
Aquisição de OLT (Optical Line Terminal);
Aquisição de Scanner de mesa.

3. Área requisitante
Área Requisitante
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Responsável
Kari de Souza Soares

4. Necessidades de Negócio
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC – possui 23 unidades, sendo 22
Câmpus (unidades de ensino) e 01 Reitoria (unidade administrativa).
A aquisição de computadores acontece anualmente para ampliação e/ou substituição de equipamentos obsoletos,
sem suporte e garantia. Os computadores são utilizados por alunos e servidores, em laboratórios e setores
administrativos e de ensino.
Os dados institucionais são processados em servidores tipo blade e armazenados em storages. Para manter a
ligação entre estes equipamentos faz-se necessário o uso de switches tipo SAN. Os switches atuais (02) estão sem
serviços de suporte e garantia e faz-se necessário a aquisição de novos equipamentos para evitar a interrupção dos
serviços.
Desde 2013 o IFSC possui infraestrutura robusta de rede sem fio. Em 2021 foi iniciado um projeto para substituição
da solução atual. Em face da expectativa de aquisição dos equipamentos em Ata publicada, faz-se necessário a
geração de nova ata para aquisição de equipamentos tipo pontos de acesso.
O prédio da reitoria do IFSC foi inaugurado em 2011. Seu cabeamento estruturado é do tipo par metálico. Com o
objetivo de utilizar efetivamente a infraestrutura de link de Internet contratado faz-se importante a substituição deste
cabeamento por fibra óptica e para isso é necessário a aquisição de um equipamento do tipo OLT.
O IFSC executa processo de exame de classificação para o ingresso de alunos. Para isso, para leitura de cartões
resposta, faz-se necessário a aquisição de um scanner de mesa.
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Por fim, considerando o objeto total deste projeto, busca-se ampliar a segurança física e patrimonial através da
aquisição de câmeras de CFTV, solução já implantada na instituição.

5. Necessidades Tecnológicas
Ampliar e/ou substituir o parque de computadores utilizados na instituição, considerando a contratação de
garantia, atualização tecnológica e aumento da capacidade de processamento;
Ampliar a solução implantada na instituição de circuito fechado de TV, considerando a contratação de
garancia e atualização tecnológica;
Substituir a infraestrutura atual de rede sem fio considerando o projeto Conecta IFSC e ARP 32/2021;
Atualização tecnológica compreendendo redes AC e AX.
Substituição do cabeamento estruturado da reitoria baseado em par metálico UTP por fibra óptica, utilizando
de forma efetiva o link de Internet disponibilizado para a instituição;
Substituir 02 switches tipo SAN hospedados no data center da DTIC que estão sem cobertura de suporte e
garantia;
Aquisição de scanner com tecnologia apropriada para leitura de cartões resposta.

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC
1. Requisitos Ambientais: Atendimento a legislação ambiental brasileira para produção e descarte de
materiais.
Os bens, objetos deste processo, não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenilpolibromados (PBDEs).
2. Requisitos Legais: A contratação deverá estar em conformidade com a legislação que rege os processos
de contratação no setor público (Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei 14.133/21, suas alterações e
regulamentações).
3. Adequação do ambiente para execução contratual: Não se aplica.
4. Requisitos de Capacitação: Não se aplica.
5. Requisitos de Logística: As empresas vencedoras deverão entregar todos os equipamentos e executar os
serviços nos endereços listados no edital dentro do prazo de entrega estabelecido no mesmo.
6. Requisitos de Segurança: Não se aplica.
7. Requisitos de Suporte: As empresas vencedoras deverão prestar garantia para todos os equipamentos
adquiridos e serviços contratados, de acordo com as especificações do edital, obedecendo forma e prazo de
atendimento/solução;

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços
Aquisição de computadores
Diminuida a estimativa realizada para o edital 90/2021, cujos itens relacionados aos computadores
desktop resultaram desertos, por questões orçamentárias.
Computador Desktop Avançado - 200 unidades;
Computador Desktop Básico - 200 unidades;
Computador Desktop Intermediário - 200 unidades;
Monitor 21" - 600 unidades (de acordo com a quantidade de computadores listados acima).
Notebook - 05 unidades (Diretoria de Comunicação);
Aquisição de equipamentos de data center (CFTV);
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Estimativa realizada pela DTIC.
Aquisição de Pontos de Acesso e injetores PoE;
Estimativa considerando a ARP 32/2021 e o projeto conecta IFSC.
Pontos de Acesso - 261 unidades;
Injetores PoE - 261 unidades;
Aquisição de Switch SAN;
Estimativa realizada com base na quantidade existente (substituição).
Switch SAN - 02 unidades.
Aquisição de OLT (Optical Line Terminal).
Estimativa realizada com base na necessidade para a implantação do projeto.
Equipamento OLT - 02 unidades
Aquisição de um Scanner de Mesa
Estimativa realizada com base na necessidade para a implantação do projeto.
Scanner de mesa - 01 unidade

8. Levantamento de soluções
Não foi realiado levantamento de soluções considerando-se:
1 - Aquisição de computadores: O objetivo desta aquisição é o atendimento a demandas em que se tem recurso
financeiro para a aquisição de bens e para complementar o PE 90/2021 (itens desertos). A Diretoria de TIC do IFSC
fará estudo em 2022 para avaliar a possibilidade de locação de computadores, visto não termos conhecimento de
algum processo público para este tipo de contratação.
2 - Aquisição de câmeras de CFTV:
O IFSC possui 18 unidades (das 23 existentes) com solução própria de CFTV. Esta solução foi adquirida em 2013 e
em anos posteriores e conta com software de gerenciamento, servidor de gravação, câmeras IP e cabeamento
estruturado Cat6. O IFSC possui atualmente 392 câmeras ativadas, 18 servidores de gravação e 1 software base de
gerenciamento com outras 18 instalações nos Câmpus dentro deste modelo.
Outras 05 unidades do IFSC possuem serviço de locação de câmeras CFTV associadas a serviço de Vigilância
Patrimonial Desarmada, Alarme e Controle de Acesso. Neste serviço uma empresa contratada fornece em regime
de comodato todos os equipamentos e cabeamento necessário para a execução do serviço contratado e, em caso
da não renovação de contrato dentro do período de 5 anos ou da execução de novo contrato ao término deste
período, todo o material será retirado.
A equipe de planejamento considerou que o IFSC possui 2 cenários distintos:
Câmpus que investiram em solução própria que ainda funciona adequadamente, de acordo com o modelo
apresentado em 2013. Estes Câmpus precisam expandir a solução, em sua maioria (constatado pelas
requisições) apenas com aquisição de câmeras.
Câmpus que investiram na contratação do serviço de locação e que não manifestaram interesse na
aquisição de equipamentos próprios.
Considerando as duas soluções conclui-se:
São soluções distintas e sem viabilidade de comparação financeira (custos) por utilizarem tecnologias
diferentes;
Para migrar da solução própria para contratação de serviço de locação há a necessidade de um
estudo que avalie a utilização da infraestrutura atual (câmeras, software, cabeamento, gravação) com
a infraestrutura fornecida pela empresa, em sua maioria com equipamentos mais baratos e qualidade
mínima.
Desta forma, considerando que a solução de aquisição já está consolidada na instituição e o objetivo deste
processo é a expansão da mesma, não foi realizada a avaliação de migração de uma solução para outra
para considerar os custos da mesma.
3 - Aquisição de Pontos de Acesso: A avaliação de outros formatos de aquisição/contratação foi publicada no
Estudo Técnico Preliminar realizado para o PE 32/2021. Neste estudo foi avaliado a viabilidade da aquisição de
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bens e não contratação de serviços. Como o IFSC já iniciou a implantação da nova solução, não cabe a alteração
do formato de contratação pela inviabilidade de convivência de equipamentos de fabricantes deiferentes bem como
a dificuldade de gerenciamento.
4 - Aquisição de switch SAN: Não há outro formato viável de contratação.
5 - Aquisição de OLT (Optical Line Terminal): Não há outro formato viável de contratação.
6 - Aquisição de scanner: Não há outro formato viável de contratação.

9. Análise comparativa de soluções
Não se aplica pelo demonstrado no item 8 - Levantamento de Soluções.

10. Registro de soluções consideradas inviáveis
Não se aplica pelo demonstrado no item 8 - Levantamento de Soluções.

11. Análise comparativa de custos (TCO)
Não se aplica pelo demonstrado no item 8 - Levantamento de Soluções.

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada
DESCRIÇÃO

CATMAT

COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
PROCESSADOR
1. 01 (um) microprocessador de 08 (oito) núcleos e 16 (dezesseis) threads ou superior, com
frequência mínima de 2,9 GHz, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em
tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador ofertado deverá ser da geração mais
atual comercializada pelo fabricante do computador no Brasil.
2. O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 17.000 pontos para o desempenho,
tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.
cpubenchmark.net/cpu_list.php;
3. Possuir tecnologia de fabricação de 14 nanômetros;
4. Possuir memória cache mínima de 16 MB;
5. Foi considerado o processador Intel Core i7-10700 como base para o desempenho, porém,
serão aceitos processadores com performance igual ou superior no Performance Test da
Passmark® Software, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark
disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
CHIPSET
Chipset integrado, sendo no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior;
MEMÓRIA
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1. Deverá ser instalado na placa mãe 2 (dois) módulos de memória SO-DIMM, DDR4 ou
superior, velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de 16GB cada; ou 4 (quatro)
módulos de memória 8GB cada;
PLACA DE VÍDEO
1. Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD;
2. A controladora de vídeo deverá possuir no mínimo 02 (duas) interfaces de saída de sinal de
vídeo digital, podendo ser HDMI ou DP (Display Port).
3. Permitir utilizar resolução máxima de até 4096 x 2160;
4. Deverá suportar no mínimo 2 (dois) monitores simultâneos.

463525

INTERFACES
1. Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit
ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com
conector RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q
e 802.1x);
2. Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira
OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)interfaces USB sendo 4
(quatro) interfaces USB 3.0.
UNIDADE DE DISCO ESTADO SÓLIDO
1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de armazenamento instalada, com capacidade mínima de
256GB. Sendo a mesma do tipo SSD M.2 NVMe;
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
1. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada
de100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático, frequência de 50-60hz, potência máxima
de 310 WATTS; 7.2 Implementar PFC (power factor correction) ativo e com eficiência igual
ou superior a 85% (PFC 80+);
2. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site https://www.plugloadsolutions.
com/80PlusPowerSupplies.aspx.
3. Para comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada;
4. Não serão aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender
às exigências descritas para a fonte.
5. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136.
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
1. As demais especificações serão publicadas no Termo de Referência.

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
PROCESSADOR
1. 01 (um) microprocessador de 04 (quatro) núcleos e 08 (oito) threads ou superior, com
frequência mínima de 3,6 GHz, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em
tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador ofertado deverá ser da geração mais
atual comercializada pelo fabricante do computador no Brasil.
2. O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 8700 pontos para o desempenho, tendo
como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.
cpubenchmark.net/cpu_list.php;
3. Possuir tecnologia de fabricação de 14 nanômetros;
4. Possuir memória cache mínima de 8 MB;
5. Foi considerado o processador Intel Core i3-10300 como base para o desempenho, porém,
serão aceitos processadores com performance igual ou superior no Performance Test da
Passmark® Software, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark
disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
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CHIPSET
1. Chipset integrado, sendo no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior;
MEMÓRIA
1. Deverá ser instalado na placa mãe 1 (um) módulo memória SO-DIMM, DDR4 ou superior,
velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de 8GB;
PLACA DE VÍDEO
1. Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD;
2. A controladora de vídeo deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de
vídeo digital, podendo ser HDMI ou DP (Display Port).
3. Permitir utilizar resolução máxima de até 4096 x 2160;
4. Deverá suportar no mínimo 2 (dois) monitores simultâneos.

457072

INTERFACES
1. Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit
ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com
conector RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q
e 802.1x);
2. Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira
OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito) interfaces USB sendo 4
(quatro)interfaces USB 3.0.
UNIDADE DE DISCO ESTADO SÓLIDO
1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de armazenamento instalada, com capacidade mínima de
256GB. Sendo a mesma do tipo SSD M.2 NVMe;
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
1. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de
100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático, frequência de 50-60hz, potência máxima de
310 WATTS;
2. Implementar PFC (power factor correction) ativo e com eficiência igual ou superior a 85%
(PFC 80+);
3. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site https://www.plugloadsolutions.
com/80PlusPowerSupplies.aspx.
4. Para comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada;
5. Não serão aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender
às exigências descritas para a fonte.
6. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136.
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
1. As demais especificações estão publicadas no Termo de Referência.

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
PROCESSADOR
1. 01 (um) microprocessador de 06 (seis) núcleos e 12 (doze) threads ou superior,com
frequência mínima de 2,9 GHz, (com dissipador e cooler apropriados) baseado em
tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador ofertado deverá ser da geração mais
atual comercializada pelo fabricante do computador.
2. O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 10.600 pontos para o desempenho,
tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.
cpubenchmark.net/cpu_list.php;
3. Possuir tecnologia de fabricação de 14 nanômetros;
4.
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4. Possuir memória cache mínima de 12 MB;
5. Foi considerado o processador Intel Core i5-10400 como base para o desempenho, porém,
serão aceitos processadores com performance igual ou superior no Performance Test da
Passmark® Software, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark
disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;
CHIPSET
1. Chipset integrado, sendo no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior;
MEMÓRIA
1. Deverá ser instalado na placa mãe 1 (um) módulo memória SO-DIMM, DDR4 ou superior,
velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de 8GB;
PLACA DE VÍDEO
1. Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD;
2. A controladora de vídeo deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de
vídeo digital, podendo ser HDMI ou DP (Display Port).
3. Permitir utilizar resolução máxima de até 4096 x 2160;
4. Deverá suportar, no mínimo, 2 (dois) monitores simultâneos.

480187

INTERFACES
1. Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit
ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com
conector RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q
e 802.1x);
2. Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira
OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)interfaces USB sendo 4
(quatro) interfaces USB 3.0.
UNIDADE DE DISCO -ESTADO SÓLIDO
1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de armazenamento instalada, com capacidade mínima de
256GB. Sendo a mesma do tipo SSD M.2 NVMe;
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
1. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de
100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático, frequência de 50-60hz, potência máxima de
310 WATTS; Implementar PFC (power factor correction) ativo e com eficiência igual ou
superior a 85% (PFC 80+);
2. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site https://www.plugloadsolutions.
com/80PlusPowerSupplies.aspx.
3. Para comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada;
4. Não serão aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender
às exigências descritas para a fonte.
5. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136.
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
1. As demais especificações estão publicadas no Termo de Referência.

MONITOR 21"
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1. Tela 100% plana de LED;
2. Tamanho de 21 a 22 polegadas;
3. Luminosidade de 250 cd/m²;
4. Taxa de contraste estático 1000:1;
5. Taxa de contraste dinâmica 3.000.000:1;
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6. Suporte de cores de 16 milhões;
7. Resolução de 1920 x 1080 pixels;
8. Conectores de entrada: no mínimo, 02 (duas) entradas digitais HDMI ou DISPLAYPORT;
9. Ângulo de visão: 175° vertical/175° horizontal;
10. Suporte de altura ajustável, inclinação, rotação pivot 90º;
11. Furação VESA 100 mm x 100 mm;
12. Deverá ser entregue cabo de conexão VGA e HDMI (ou DP) e um cabo de alimentação
NBR 14136;
13. Tratamento anti reflexivo. Não sendo aceito adesivos anti reflexivos;
14. Fonte de alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a
240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, frequência 50- 60 Hz;
15. Controles Manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio, Fonte/Auto/Exit;
16. As demais especificações estão publicadas no Termo de Referência.

463272

NOTEBOOK - PROGRAMAÇÃO VISUAL
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
1. Notebook de linha corporativa, novo, entregue em caixa lacrada;
2. Um processador com 4 núcleos, 8 threads, frequência max de 5GHz, cache de 12 MB;
3. Memória de 16 GB, DDR4, 3200 Mhz;
4. Armazenamento SSD de 512 GB PCIe NVMe M.2;
5. Tela Full HD WVA de 15,6";
6. Sistema Operacional Windows 11 Pro Português Brasil;
7. Licença de uso (product key) deve ser fixada em local visível ou gravada na memória
flash da BIOS);
8. Placa de vídeo dedicada GeForce MX450 2GB GDDR5;
9. Cor preta ou prata;
10. Garantia de 3 anos com atendimento on site e de acordo com o termo de referência;
11. Teclado numérico retroiluminado, em português, com leitor de impressão digital;
12. Duas portas USB 3.2 Type A de 1º geração;
13. Um conector de áudio para fones de ouvido/microfone;
14. Uma porta HDMI 1.4;
15. Um leitor de cartão SD;
16. Câmera HD de 1280x720 de 30 fms;
17. Wireless 6, 2x2;
18. Bateria de 4 células;
19. Adaptador CA de 65 W;
20. Bolsa ou mochila para transporte na cor preta ou cinza.

471842

SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS
CARACTERÍSTICAS GERAIS
1. Switch SAN Fibre-Channel para instalação em rack de 19” (dezenove polegadas);
2. Deve possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) portas universais (tipo E e F) Fibre-Channel de
no mínimo 16 (dezesseis) Gbps além de suportar 32 (trinta e dois) Gbps, com 16
(dezesseis) portas habilitadas e com 16 (dezesseis) transceivers de 16 (dezesseis) Gbps
instalados, todos de interface LC (Lucent Connect), distância de operação SWL (ShortWave Lenght);
3. Habilitado/Licenciado para suportar operação em modo Full Fabric em ambiente SAN de
padrão Brocade, permitindo as funcionalidades de ISL Trunking (Inter Switch Link) e
Extended Fabric;
4. Permitir comunicação com outros switches SAN FC ou portas FC de hosts de menor
velocidade de operação, FC 16 (dezesseis) Gbps, 8 (oito) Gbps e 4 (quatro) Gbps;
5. Possuir interface de gerenciamento, padrão ethernet, acessível através de interface web
HTTPS e SSH;
6. Suportar classes de serviços 2, 3 e F (inter switch frames);
7. Possuir interface que permita monitoração de alertas e gerenciamento de tráfego;
8. Devem acompanhar 16 (dezesseis) cordões duplex ópticos LC/LC (Lucent Connector em
ambas as terminações) de fibra multimodo OM4 ou superior, 50 m e 850/1300 nm, com pelo
menos 2,5 (dois vírgula cinco) metros e no máximo 5 (cinco) metros.
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9. Possuir fonte com alimentação variável entre 110-240V, incluindo cabo padrão C14 para
conexão à PDU;
10. A instalação do switch deverá ser realizada seguindo as melhores práticas de
funcionamento e parametrização indicadas pelo fabricante da solução;
11. O escopo mínimo de implementação consiste:
1. Planejamento em conjunto com a CONTRATANTE para definição das configurações
necessárias, como interconexões necessárias para utilização dos equipamentos;
2. Instalação física dos componentes fornecidos;
3. Parametrização inicial;
4. Caso solicitado deverá realizar a integração com fabric de padrão Brocade
compatível (sem custos adicionais);
12. O equipamento deverá ser totalmente integrado de fábrica, não sendo aceitas quaisquer
violações ou alteração no conteúdo das embalagens, que vise inclusão/supressão de itens
/opcionais, para garantir que todas as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela
garantia do fabricante;
13. O Switch SAN ofertado deve ser novo, sem uso e que esteja em linha de produção e
comercialização pelo fabricante e sem previsão de encerramento na data da entrega da
proposta;
14. A licitante deverá comprovar através de declaração do fabricante do Switch ofertado ser
parceiro de negócios autorizado a comercializar tal solução. Além disso deverá comprovar
fornecimento de equipamento de rede similar através de atestado de capacidade técnica
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove o licitante já ter
comercializado solução de rede compatível com o objeto deste edital.
15. Os atestados deverão ser emitidos em papel timbrado da empresa contratante e assinado
por seu representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa
contratada.
16. Garantia de 5 anos com atendimento onsite 8x5, no primeiro dia/hora útil a partir da
abertura do chamado.
17. A empresa vencedora deverá disponibilizar telefone ou email ou portal dela ou do fabricante
para abertura de chamdos.
18. Independente de quem prestará o atendimento a empresa vencedora será responsabilizada
pela solução do mesmo.

244611

CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE
CARACTERÍSTICAS GERAIS
1. Equipamento concentrador adequado para utilização em redes ópticas passivas. É sua
função distribuir o acesso a cada ONT da rede e realizar tarefas de gestão, tais como
controle de acesso, gerência de banda, disponibilização de serviços, etc.
2. Deve receber o tráfego Ethernet através de interfaces de uplink de 1GE ou 10GE e
disponibiliza-lo em sinal óptico de acordo com o padrão GPON (Gigabit Passive Optical
Network), atendendo os requisitos da norma ITUT G.984.
3. Cada interface GPON da OLT deve atender até 64 ONTs, em uma faixa de até 20km,
estabelecendo uma topologia de ponto multiponto.
4. Deve ser do tipo standalone com 1U de altura.
5. Deve atender a um total de até 512 ONTs.
6. Deve apresentar ao menos 8 interfaces GPON SFP;
7. Deve apresentar pelo menos 4 interfaces ópticas de Uplink de 10GbE para a conexão
com a rede Ethernet;
8. Deve possuir no mínimo 120 Gbps de capacidade de switching;
9. Deve possibilitar upgrade de software em serviço (ISSU – In Service Software Upgrade);
10. Deve atender as seguintes características GPON:
10.1. Deve suportar ITUT G.984.4 para Gerência e Controle da Interface da ONT
(OMCI);
10.2. Deve suportar gerência remota da ONT;
10.3. Deve possibilitar descoberta e ranging automático da ONT;
10.4. Deve suportar NSR e SR DBA (G.984.3)
10.5. Deve suportar até 1000 TCONTs e 4000 GEM Ports;
10.6. Deve suportar até 128 ONTs por interface GPON;
10.7. Velocidade de 2.5Gbps em downstream e 1.25Gbps em upstream;
10.8. 20km de faixa de transmissão;
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10.9. Comprimento de onda de transmissão: 1490nm;
10.10. Comprimento de onda de recepção: 1310nm;
11. Deve atender as seguintes características de Layer2:
11.1. Standard Ethernet Bridging;
11.2. Até 64K endereços MAC;
11.3. IEEE 802.3ac – VLAN Tagging;
11.4. IEEE 802.1S – Multiple Spanning Tree;
11.5. IEEE 802.1W – Rapid Spanning Tree;
11.6. IEEE 802.1D – Spanning Tree;
11.7. IEEE 802.1Q – Virtual LANs with Port Based VLANs;
11.8. IEEE 802.1p – Prioritization of Traffic at the Datalink Level;
11.9. IEEE 802.3x – Flow Control;
11.10. Broadcast Storm Filtering;
11.11. Multicast Storm Filtering;
11.12. MAC Static Filter;
11.13. QinQ support;
11.14. Access Control List (ACLs Support);
11.15. Port mirroring;
11.16. Rate Limiting (In/Out);
11.17. Até 4096 VLANs;
11.18. Port/Subnet/Protocolbased VLAN;
11.19. VLAN stacking / translation;
11.20. Link Aggregation (802.3ad);
11.21. Jumbo frame até 12288 bytes;
12. Deve atender as seguintes características de Layer3:
12.1. Roteamento IPv4 e IPv6;
12.2. Roteamento estático;
12.3. Routing Information Protocol (RIP) v1/v2;
12.4. RIPng; e. Open Shortest Path First (OSPF) v2;
12.5. OSPFv3; g. Border Gateway Protocol (BGP) v4;
12.6. Access Control List L3;
12.7. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP);
13. Deve atender as seguintes características de Multicast:
13.1. IGMPv1/v2/v3;
13.2. IGMP FastLeave;
13.3. IGMP Snooping;
13.4. IGMP Proxy;
13.5. IGMP Static Join;
13.6. Multicast Vlan Registration (MVR);
13.7. PIMSM, SSM;
13.8. MLD Snooping;
14. Deve atender as seguintes características de QoS:
14.1. Traffic scheduling (SPQ, WRR);
14.2. 8 filas por porta;
14.3. Limitação condicional de taxa;
14.4. Mapeamento de filas de acordo com ingress/egress port, MAC, 802.1q, 802.1p,
ToS/DSCP, IP SA/DA, TCP/UDP;
14.5. Listas de controle de acesso baseadas nas portas, endereços MAC, EtherType,
IP SA/DA, TCP/UDP;
15. Deve atender as seguintes características de segurança:
15.1. Storm Control para broadcast;
15.2. Storm Control para multicast;
15.3. Storm Control para DLF;
15.4. Bloqueio de tráfego multicast e unicast desconhecidos;
15.5. Gerenciamento OutofBand e InBand;
15.6. IP Source Guard;
15.7. Secure Shell (SSH) v1/v2;
15.8. Autenticação 802.1x (PortBased ou MACBased);
15.9. Autenticação baseada em MAC para VLAN nativa;
15.10. Anti attack for DDOS, TCPSYNflood, UDPfload, ARPflood;
16. Deve atender as seguintes características para gerência da plataforma:
16.1. Serial/Telnet (CLI);

231758
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16.2. SNMP v1/v2/v3;
16.3. DHCP server, client e relay com opção 66 e 82;
16.4. Single IP management;
16.5. RMON; f. Syslog;
16.6. Link Layer Discovery Protocol (LLDP);
16.7. LLDPMED;
17. Deve ser fornecida com duas fontes de alimentação AC redundante, operando em
regime de redundância e balanço de carga;
18. As fontes de alimentação devem ser do tipo hotswappable;
19. Deve operar estavelmente entre a faixa de temperatura de 20 a 60°C;
20. Deve operar estavelmente entre a faixa de umidade relativa de 0 e 90% (sem
condensação);
21. Em termos dimensionais deve apresentar altura máxima de 1U (44mm), seguir padrão
para instalação em rack 19” (440mm), e profundidade inferior a 350mm;
22. Deve apresentar garantia de 36 meses.
23. Certificações necessárias: a. Anatel; b. FCC; c. IEC 100042/3/4/6; d. UL 1950;
24. Acessórios que devem acompanhar o produto: a. Cabo Serial (DB9 – RJ45); b. Cabo de
Alimentação AC (Padrão ABNT14136);
25. Deverão fazer parte deste fornecimento as seguintes interfaces de comunicação:
25.1. 2 interfaces Small Form Pluggable padrão LC Monomodo para tráfego de até
10GBPS;
25.2. 2 interfaces Small Form Pluggable padrão RJ45 para tráfego de até 1GBPS;
25.3. 8 interfaces Small Form Pluggable padrão SC Monomodo classe C+ com taxa
de transmissão de 2,488GBPS em Downstream e 1,244 GBPS em Upstream;
25.4. Todas as interfaces deverão ser do mesmo fabricante da solução ofertada.
26. Deve ser entregue instalada e configurada, a proponente deverá ser credenciada pelo
fabricante do equipamento para esse tipo de serviço, apresentar certificado de
credenciamento do fabricante atualizado.

SCANNER DE MESA PROFISSIONAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Até 30.000 folhas por dia;
2. Até 90 ppm/180 ipm a 200 dpi e 300 dpi (até 80 ppm/160 ipm em cores)* (As velocidades
de digitalização podem variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema
operacional e computador).
3. CCD duplo; Profundidade da saída em tons de cinza de 256 níveis (8 bits); profundidade
da captura em cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de saída de cores de 24 bits (8
x 3);
4. Visor LCD gráfico com botões de controle do operador;
5. 600 dpi de resolução óptica;
6. LED duplo;
7. Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi;
8. Alimentação automática: 305 mm (12 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.) - largura máxima e mínima;
9. Alimentação manual: 305 mm (12 pol.) / 50 mm (2 pol.) - largura máxima e mínima;
10. Alimentação automática: 863,6 mm (34 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.) - comprimento máximo
e mínimo;
11. Alimentação manual: 863,6 mm (34 pol.) / 50 mm (2 pol.) (somente saída traseira);
12. Modo de documentos longos: comprimento máximo de 4,1 metros (160 pol.) (O scanner
deve oferecer suporte ao modo de digitalização contínua);
13. Espessura de papel: papel de 34-413 g/m2 (9-110 lb);
14. Até 250 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lb) - alimentador/elevador;
15. Detecção de multialimentação ultrassônica;
16. Compatível com USB 2.0; USB 3.0;
17. Pacote completo de software incluso;
18. Recurso de geração de imagem - Digitalização Perfect Page; iThresholding;
processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte relativo; corte
dinâmico; eliminação eletrônica de cores; digitalização de fluxo dual; ajuste interativo de cor,
brilho e contraste; orientação automática; detecção automática de cores; suavização de
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cores de segundo plano; preenchimento de bordas da imagem; mescla de imagens;
detecção de folha em branco baseada em conteúdo; filtro de riscos; preenchimento de furos
da imagem; filtro de nitidez;
19. Formatos de arquivos de saída:
20. TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável de uma ou várias folhas;
21. Garantia de 12 meses.
22. Assessórios de mesa digitalizadora incluso (tamanho ofício, A3, etc);
23. Acessório de impressão de documentos (lado posterior, impressão pós-digitalização de
até 40 caracteres alfanuméricos, com 11 posições de impressão);
24. Tensão: bivolt ou 220V;
25. Sistemas operacionais suportados: Windows 10 (32 bits e 64 bits), Windows 8,1 (32 bits
e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits), Windows
Vista SP2 (32 bits e 64 bits), Linux Ubuntu 14.04 (LTS) (32 bits e 64 bits);
26. Suprimentos inclusos: Panos para limpeza de rolos, panos Staticide, kit de suprimentos
(incluí modulo de alimentação, modulo de separação, base de separação, roletes de
transporte frontais);
GRUPO 1 - CFTV
CÂMERA IP TIPO I
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Câmera tipo mini domo de videovigilância pronta para capturar imagens;
2. O equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver deve
disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento,
bem como visualização das imagens geradas pela câmera;
3. Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de
mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari);
4. Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou maior, com varredura
progressiva;
5. Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,20 lux no modo colorido e 0,05 lux
em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0.
6. O sensor de imagens deve operar com resolução de 1920 x 1080 @ 30 fps;
7. A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 100°;
8. Deve possuir tempo do obturador entre 1/30.000s e 1/5s;
9. Deve operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a escolha
do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além disso,
deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco;
10. Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.265 (H.265+, H.265
Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP
(Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena.
11. Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera estampe na imagem
informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada;
12. Deve possuir recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB
para compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de
objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital Wide
Dynamic Range);
13. Deve permitir rotacionar a imagem em 90°, 180° permitindo a instalação da câmera em teto
ou parede. Deve também possuir recurso para espelhamento de imagem;
14. Deve implementar o formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado
verticalmente, em formato retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de
corredores, evitando a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao
monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de banda e
do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos;
15. Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve
possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de
violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na
câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas externas;
16. Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja ele
do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição futura
de licença e software;
17.
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17. Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas;
18. Deve possibilitar a futura implementação de áudio bidirecional. Será aceita solução modular,
ou seja, a câmera poderá suportar áudio mediante a futura instalação de acessório
apropriado (upgrade de hardware). Não é necessário o fornecimento de componentes de
áudio (microfones e/ou módulos de áudio para o caso de soluções modulares) para essa
ocorrência;
19. Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10
/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não
serão aceitos conversores externos;
20. A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a
alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do
equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação quando
alimentado por PoE;
21. O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego.
Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de
transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos;
22. Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de vídeo em
H.265;
23. Deve ser possível obter as imagens da câmera através de softwares de videovigilância;
24. Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para conexão
segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para envio
de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede, Digest Authentication e
NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede;
25. O sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos para
operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implementem o
protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap);
26. Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64
Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é possível a
comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD;
27. Deve estar em conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M.
A fim de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com
os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF;
28. A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela Lei
no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD (Autoridade Nacional
de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar compatível com ONVIF Profile T para
"Secure Streaming".
29. Deve ser possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou
FTP.
30. Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de tentativa
de acesso de usuários;
31. Deve ser de uso interno, com caixa de proteção oferecendo proteção mínima contra água e
poeira, com grau de certificação IP42, e proteção contra impactos com grau de proteção
mínimo de IK08;
32. O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio
fabricante no Brasil;
33. A câmera (ou sua família) deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software
Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode ser
verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools
/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituílo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante
Milestone assegurando a plena compatibilidade.
34. Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010,
que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o equipamento deve ser
100% livre de policloreto de polivinila (PVC);
35. A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado por
declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de assistência técnica
autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor,
importador ou instalador). Os itens referentes a garantia serão descritos no item
“Condições Gerais”;
36. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure)
de 100.000 (cem mil) horas ou mais.
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37. Visando a qualidade e garantia de continuidade de atualizações e suporte, bem como,
responsabilidade acerca da segurança cibernética, é imperativo que o fabricante tenha
pleno domínio dos processos de desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de
hardware quanto de software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.

CÂMERA IP TIPO II
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Câmera fixa, com iluminação IR, de videovigilância pronta para capturar imagens;
2. O equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver deve
disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento,
bem como visualização das imagens geradas pela câmera;
3. Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de
mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari);
4. Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou maior, com
varredura progressiva;
5. Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,20 lux no modo colorido e 0,05 lux
em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0.
6. O sensor de imagens deve operar com resolução de 1920 x 1080 @ 30 fps;
7. A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 100°;
8. Deve possuir recurso de day & night real com filtro de corte de infravermelho removível
automaticamente (ICR);
9. Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta
funcionalidade, com alcance de, no mínimo, 20 metros, embutidos no próprio corpo da
câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência total de luz no ambiente. Não
serão aceitos iluminadores externos à câmera;
10. Deve possuir tempo do obturador entre 1/30.000s e 2s;
11. Deve operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a
escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além
disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco;
12. Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.265 (H.265+, H.
265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP
(Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena;
13. Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera estampe na
imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada;
14. Deve possuir recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo,
110dB, para compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade
de objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital
Wide Dynamic Range);
15. Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e 180°, permitindo a instalação da câmera em
teto ou parede. Deve também possuir recurso para espelhamento de imagem;
16. Deve implementar o formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado
verticalmente, em formato retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de
corredores, evitando a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao
monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de banda e
do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos;
17. Deve possuir funcionalidade de PTZ digital;
18. Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso,
deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar em caso
de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno
na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas externas;
19. Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja
ele do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição
futura de licença e software;
20. Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas;
21. Deve possibilitar a futura implementação de áudio bidirecional. Será aceita solução
modular, ou seja, a câmera poderá suportar áudio mediante a futura instalação de acessório
apropriado (upgrade de hardware). Não é necessário o fornecimento de componentes de
áudio (microfones e/ou módulos de áudio para o caso de soluções modulares) para essa
ocorrência;
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22. Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de
10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma,
não serão aceitos conversores externos;
23. A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a
alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do
equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação quando
alimentado por PoE;
24. O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego.
Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de
transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos;
25. Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de
vídeo em H.265;
26. Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para
conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP
para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede, Digest
Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede;
27. O sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos para
operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implementem o
protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap);
28. Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo,
64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é possível a
comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD;
29. Deve estar em conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile
M. A fim de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade
com os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF;
30. A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela
Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD (Autoridade
Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar compatível com ONVIF
Profile T para "Secure Streaming".
31. Deve ser possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou
FTP;
32. Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de
tentativa de acesso de usuários;
33. Deve ser compatível com uso interno e externo, com caixa de proteção oferecendo
proteção mínima contra água e poeira, com grau de certificação IP66, e proteção contra
impactos com grau de proteção mínimo de IK08;
34. O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio
fabricante no Brasil;
35. A câmera (ou sua família) deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do
software Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode
ser verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools
/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituílo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante
Milestone assegurando a plena compatibilidade.
36. Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de
2010, que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o
equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC);
37. A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado por
declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de assistência técnica
autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor,
importador ou instalador). Os itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições
Gerais”;
38. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First
Failure) de 100.000 (cem mil) horas ou mais.
39. Visando a qualidade e garantia de continuidade de atualizações e suporte, bem como,
responsabilidade acerca da segurança cibernética, é imperativo que o fabricante tenha
pleno domínio dos processos de desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de
hardware quanto de software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.
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CÂMERA IP TIPO III
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
249299
1. Câmera fixa, com iluminação IR, de videovigilância pronta para capturar imagens;
2. O equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver deve
disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento,
bem como visualização das imagens geradas pela câmera;
3. Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de
mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari);
4. Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou maior, com
varredura progressiva;
5. Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,25 lux no modo colorido e 0,05 lux
em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0.
6. O sensor de imagens deve operar com resolução de 1920 x 1080 @ 30 fps;
7. A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 100°;
8. Deve possuir recurso de day & night real com filtro de corte de infravermelho removível
automaticamente (ICR);
9. Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta
funcionalidade, com alcance de, no mínimo, 10 metros, embutidos no próprio corpo da
câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência total de luz no ambiente. Não
serão aceitos iluminadores externos à câmera;
10. Deve possuir tempo do obturador entre 1/20.000s e 1/5s;
11. Deve operar com os modos de compressão M-JPEG e H.264, permitindo a escolha do
modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além disso, deve
permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco;
12. Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.264 (H.264+, H.
264 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP
(Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena.
13. Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera estampe na
imagem informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada;
14. Deve possuir recurso de WDR (Wide Dynamic Range), para compensação automática
contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de objetos com pouca iluminação
próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital Wide Dynamic Range);
15. Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e 180°, permitindo a instalação da câmera em
teto ou parede. Deve também possuir recurso para espelhamento de imagem;
16. Deve implementar o formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado
verticalmente, em formato retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de
corredores, evitando a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao
monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de banda e
do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos;
17. Deve possuir funcionalidade de PTZ digital;
18. Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso,
deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar em caso
de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno
na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas externas;
19. Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja
ele do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição
futura de licença e software;
20. Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas;
21. Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de
10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma,
não serão aceitos conversores externos;
22. Deve possuir conectividade wireless compatível com IEEE 802.11a/b/g/n - 2,4GHz e
5GHz. Será aceita a utilização de antena e/ou dispositivo externo.
23. Deve permitir alimentação DC e ser fornecida com a fonte apropriada.
24. O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego.
Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de
transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos;
25. Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de vídeo
em H.264;
26. Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para
conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 para gerência remota, 802.1X acesso
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seguro à rede, Digest Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio com outros
dispositivos da rede;
27. O sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos para
operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implementem o
protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap);
28. Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo,
64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é possível a
comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD;
29. Deve estar em conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G. A fim de
assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com os padrões
supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF;
30. A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela
Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD (Autoridade
Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar compatível com ONVIF
Profile T para "Secure Streaming".
31. Deve ser possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou
FTP;
32. Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de
tentativa de acesso de usuários;
33. Deve ser compatível com uso interno.
34. O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio
fabricante no Brasil;
35. A câmera deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software Milestone
XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode ser verificado no
endereço https://www.milestonesys.com/community/business-partner- tools/supporteddevices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo.
Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante Milestone
assegurando a plena compatibilidade.
36. Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de
2010, que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o
equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC);
37. A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado por
declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de assistência técnica
autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor,
importador ou instalador). Os itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições
Gerais”;
38. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First
Failure) de 100.000 (cem mil) horas ou mais.
39. Visando a qualidade e garantia de continuidade de atualizações e suporte, bem como,
responsabilidade acerca da segurança cibernética, é imperativo que o fabricante tenha
pleno domínio dos processos de desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de
hardware quanto de software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.

CÂMERA IP TIPO IV
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Câmera tipo domo de videovigilância pronta para capturar imagens;
2. O equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver deve
disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento,
bem como visualização das imagens geradas pela câmera;
3. Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de
mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari);
4. Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/2”, ou maior, com varredura
progressiva;
5. Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,20 lux no modo colorido e 0,05 lux
em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0.
6. A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal maior que 180°;
7. Deve permitir a instalação em perspectiva de 360° de modo que a instalação em teto
forneça a imagem em uma visão geral 360° do plano horizontal com resolução 2016 x 2016
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@ 30 FPS. Deve prover também uma visão panorâmica com resolução de 2560 x 1440 sem
distorção da imagem e uma visão dupla panorâmica com resolução de 2560 x 1920 sem
distorção da imagem;
Deve possuir tempo do obturador entre 1/10.000s e 1s;
Deve operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a escolha
do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além disso,
deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco;
Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.265 (H.265+, H.265
Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP
(Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena;
Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera estampe na imagem
informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada;
Deve possuir recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB,
para compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de
objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital Wide
Dynamic Range);
Deve possuir recurso para espelhamento de imagem;
Deve possuir funcionalidade de PTZ digital;
Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve
possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de
violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na
câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas externas;
Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja ele
do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição futura
de licença e software;
Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas;
Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10
/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não
serão aceitos conversores externos;
A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a
alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do
equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação quando
alimentado por PoE;
O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego.
Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de
transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos;
Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para conexão
segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para envio
de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede, Digest Authentication e
NTP para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede;
O sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos para
operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implementem o
protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap);
Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64
Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é possível a
comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD;
Deve estar em conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M.
A fim de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com
os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF;
A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela Lei
no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD (Autoridade Nacional
de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar compatível com ONVIF Profile T para
"Secure Streaming".
Deve ser possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou
FTP;
Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de tentativa
de acesso de usuários;
Deve ser de uso interno;
O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio
fabricante no Brasil;
A câmera deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software Milestone
XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode ser verificado no
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endereço https://www.milestonesys.com/community/business-partner- tools/supporteddevices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo.
Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante Milestone
assegurando a plena compatibilidade.
Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010,
que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o equipamento deve ser
100% livre de policloreto de polivinila (PVC);
A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado por
declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de assistência técnica
autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor,
importador ou instalador). Os itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições
Gerais”;
Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure)
de 100.000 (cem mil) horas ou mais.
Visando a qualidade e garantia de continuidade de atualizações e suporte, bem como,
responsabilidade acerca da segurança cibernética, é imperativo que o fabricante tenha
pleno domínio dos processos de desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de
hardware quanto de software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.

CÂMERA IP TIPO V
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Câmera fixa tipo bullet de videovigilância pronta para capturar imagens, tratar e enviar
através de rede ethernet;
2. O equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver deve
disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento,
bem como visualização das imagens geradas pela câmera;
3. Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de
mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari);
4. Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD, com tamanho igual ou maior que
1/3’’, varredura progressiva;
5. Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,1 lux no modo colorido e 0,01 lux em
P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE, abertura de íris menor ou igual à F1.6;
6. O sensor deve ser capaz de operar com resolução de 1920 x 1080 @ 60 fps;
7. A lente deve ser varifocal, P-íris, com abertura horizontal variando entre 110° e 40°;
8. Deve possuir recurso de day & night real com filtro de corte de infravermelho removível
automaticamente (ICR);
9. Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta funcionalidade,
embutidos no próprio corpo da câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência
total de luz no ambiente, numa distância de, pelo menos, 40 metros da câmera, com
recurso de ajuste automático da intensidade de iluminação do LED de acordo com a
proximidade do objeto à câmera. Não serão aceitos iluminadores externos a câmera;
10. Deve possuir tempo do obturador entre 1/65.000s e 2s;
11. Deve operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a escolha
do modo de compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além disso,
deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco;
12. Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.265 (H.265+, H.265
Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do GOP
(Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena;
13. Deve permitir a sobreposição de texto de modo que a própria câmera estampe na imagem
informações como largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada;
14. Deve possuir recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 120dB,
para compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de
objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital Wide
Dynamic Range);
15. Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e 180°, permitindo a instalação da câmera em
teto ou parede;
16. Deve implementar o formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado
verticalmente, em formato retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de
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corredores, evitando a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao
monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de banda e
do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos;
Deve possuir funcionalidade de PTZ digital;
Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve
possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de
violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na
câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas externas;
Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja ele
do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição futura
de licença e software;
Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas;
Deve possuir entrada de áudio, com suporte a compressão G.711 ou G.726.
Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10
/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não
serão aceitos conversores externos;
A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a
alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do
equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação quando
alimentado por PoE;
O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego.
Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de
transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos;
Deve permitir a transmissão de, pelo menos, 2 (dois) streamings independentes de vídeo
em H.265;
Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para conexão
segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para envio
de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede e NTP para sincronização
eficaz de relógio com outros dispositivos da rede;
O sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos para
operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não implementem o
protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap);
Deve possuir sensores para integração e automação com outros dispositivos, tipo contato
seco, com pelo menos 1 entrada e 1 saída;
Deve ser possível a atualização de firmware remotamente, através de navegador web ou
FTP;
Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64
Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é possível a
comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD;
Deve estar em conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M.
A fim de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com
os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF;
A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela Lei
no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD (Autoridade Nacional
de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar compatível com ONVIF Profile T para
"Secure Streaming".
Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de tentativa
de acesso de usuários;
Deve ser preparada para uso em ambiente externo, capaz proteger totalmente a câmera da
chuva, poeira, umidade e temperaturas entre 0 e 50 C, com grau de proteção IP66 e grau
de resistência a impactos IK10. Deve permitir a fixação em parede;
O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio
fabricante no Brasil;
A câmera deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software Milestone
XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode ser verificado no
endereço https://www.milestonesys.com/community/business-partner- tools/supporteddevices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo.
Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante Milestone
assegurando a plena compatibilidade.
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37. Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010,
que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o equipamento deve ser
100% livre de policloreto de polivinila (PVC);
38. A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado por
declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de assistência técnica
autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor,
importador ou instalador). Os itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições
Gerais”;
39. Deve possuir MTBF (Mean Time Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure)
de 100.000 (cem mil) horas ou mais.
40. Visando a qualidade e garantia de continuidade de atualizações e suporte, bem como,
responsabilidade acerca da segurança cibernética, é imperativo que o fabricante tenha
pleno domínio dos processos de desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de
hardware quanto de software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.

LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
27464
1. Licença de dispositivo para adição de 1 (uma) câmera ao software VMS Milestone
XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão;

GARANTIA PARA LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Garantia e suporte Milestone Care Plus, pelo período de 3 (três) anos, para licença de
câmera do software Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão;
2. Deve permitir a atualização ilimitada para qualquer nova versão de software e atualizações
para resolução de problemas;

27464

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Renovação de garantia e suporte Milestone Care Plus, pelo período de 3 (três) anos, para o
software base Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão;
2. Deve permitir a atualização ilimitada para qualquer nova versão de software e atualizações
para resolução de problemas;

27464

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS POR CÂMERA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Renovação de garantia e suporte Milestone Care Plus, pelo período de 3 (três) anos, para
licença de câmera do software Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste
órgão;
2. Deve permitir a atualização ilimitada para qualquer nova versão de software e atualizações
para resolução de problemas;

27464

SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM REDE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. O servidor servirá para gerência e gravação das câmeras de tipo IP;
2. O equipamento deve ser novo, de primeiro uso e estar em plena linha de produção;
3. O Servidor ou appliance deve ter a capacidade de processar e armazenar as imagens
obtidas das câmeras IP;
4. Deverá possuir gabinete tipo rack padrão 19" (dezenove polegadas) com altura máxima de
2U (Rack unit), entregue com trilhos e quaisquer outros componentes necessários para
instalação em rack padrão 19" (dezenove polegadas);
5.
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5. Deve possuir, no mínimo, 01 (um) processador X86, operando com clock real a 2.5 GHz, 16
(dezesseis) MB de cache, com, no mínimo, 8 (oito) núcleos físicos e com suporte a 16
(dezesseis) Threads;
6. Deve possuir pelo menos memória instalada de 16GBytes DDR4 SDRAM, dispostas em
dois pentes de 8 Gbytes operando em tecnologia duplo canal, e ser expansível a 128
Gbytes;
7. Deve possuir 04 slots DIMM, suporte para módulos de memória DDR4 3200/2666MHz;
8. Deve possuir, no mínimo, 1 (um) slot PCI Express x16, executando x16 (PCIEX16), e 1 (um)
slot PCI Express x8;
9. Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) interfaces integradas SATA 6Gb/s;
10. Deve possuir; no mínimo; 1 (um) conector M.2 e suporte a SSD PCIe x4 / Geração 3;
11. Deve possuir 02 (duas) unidades de estado sólido (SSD) com capacidade de 240GB SATA
6 GB/s, onde deverá ser instalado o sistema operacional;
12. Deve possuir 04 (quatro) discos rígidos de, no mínimo, 14TB, padrão SATA 6Gb/s. Os
discos devem ser do tipo surveillance, ou seja, específico para soluções de monitoramento.
Não serão aceitos discos de uso geral;
13. Deverá possibilitar a configuração dos discos para uso de RAID tipo 0, 1, 5, podendo ser via
software;
14. Deve possuir interface gráfica de vídeo integrada com, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo;
15. Deve possuir, no mínimo, 2 x portas USB 3.2;
16. Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) Interfaces de rede Gigabit Ethernet;
17. Deve possuir faixa de tensão de entrada de 100 a 240V (automático) à 60Hz, com fonte
interna ao equipamento (não serão aceitos equipamentos que operem em tensão de
entrada em 12V ou 24V);
18. Deve possuir ventilação apropriada a configuração, com fonte de alimentação de, no
mínimo, 500W reais com fator de correção ativo, bivolt;
19. Deve possuir sistema operacional Windows 10 Professional ou superior devidamente
integrado pelo fabricante do equipamento, já instalado e totalmente compatível com o
equipamento e com o software VMS Milestone XProtect Corporate Corporate já existente e
em uso neste órgão. A contratada deverá fornecer a respectiva licença de uso definitiva do
software de sistema operacional;
20. O equipamento cotado deverá estar em linha de produção no momento da licitação, sendo
possível consultar o site do fabricante para verificação das especificações técnicas;
21. Deve possuir garantia do fabricante de, no mínimo, 3 (três) anos. Não será aceita garantia
de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia serão
descritos no item “Condições Gerais”;
22. Todos os componentes do servidor ou appliance devem ser integrados pelo fabricante do
mesmo.

451835

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CÂMERAS IP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Após a instalação deverão ser efetuados testes completos de funcionamento, garantindo
que todos os componentes estão funcionando de acordo com o propósito do projeto.
2. Os testes deverão ser descritos em relatório e anexados à documentação de obra.
3. Devem ser realizados ajustes de hardware e software necessários ao funcionamento das
câmeras a fim de apresentarem a melhor qualidade de imagem possível, de acordo com o
ponto de interesse de monitoramento.
4. Deve ser feita a configuração das máscaras de privacidade por câmera, criação de fluxos
(streamings) de vídeo entre servidor e câmera com perfil para visualização ao vivo e
gravação, zonas de maior ou menor sensibilidade do sensor de movimento, tempo para pré
e pós alarme, tempo para pré e pós detecção de movimento.
5. Todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software componente da solução,
para a versão mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais soluções
deste lote e considerada estável.
6. Compreende ainda a ativação das câmeras no software VMS, bem como quaisquer
configurações necessárias neste.
7. Após a instalação deve ser monitorado pelo prazo mínimo de 24 horas corridas e, se
necessário, deve ser feito ajuste da sensibilidade de detecção de movimento fazendo com
que seja reduzida a geração de falso-positivos ou falso-negativos.

27090
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
1. Devem ser observados os Requisitos dos serviços de instalação descritos neste documento.
2. Deverá ser feita a instalação do servidor em rack 19”, conexão à rede, alimentação elétrica
e parametrização do sistema operacional para receber a instalação do software VMS
Milestone XProtect Corporate que será disponibilizado por este órgão.
3. Após a instalação deverão ser efetuados testes completos de funcionamento, garantindo
que todos os componentes estão funcionando de acordo com o propósito do projeto.
4. Os testes deverão ser descritos em relatório e anexados à documentação de obra.
5. Todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software componente da solução,
para a versão mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais soluções
deste lote e considerada estável.
6. Após a instalação deve ser monitorado pelo prazo mínimo de 24 horas corridas e, se
necessário, deve ser feito ajuste da sensibilidade de detecção de movimento fazendo com
que seja reduzida a geração de falso-positivos ou falso-negativos.

27090

GRUPO 2 - REDE SEM FIO
PONTOS DE ACESSO
CARACTERÍSTICAS GERAIS
1. Ponto de acesso (AP) apropriado para uso externo, que permita acesso dos dispositivos à
rede através da wireless e que possua todas as suas configurações centralizadas na
solução de gerenciamento de redes e segurança;
2. Deve suportar modo de operação centralizado, ou seja, sua operação depende da
solução de gerenciamento de redes e segurança que é responsável por gerenciar as
políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS) e monitoramento da radiofrequência;
3. Deve identificar automaticamente a solução de gerenciamento de redes e segurança ao
qual se conectará;
4. Deve permitir ser gerenciado remotamente através de links WAN;
5. Deve permitir a conexão de dispositivos wireless que implementem os padrões IEEE
802.11a/b/g/n/ac/ax de forma simultânea;
6. Deve possuir capacidade dual-band com rádios 2.4GHz e 5GHz operando
simultaneamente, além de permitir configurações independentes para cada rádio;
7. O ponto de acesso deve possuir rádio Wi-Fi adicional a aqueles que conectam clientes
para funcionar exclusivamente como sensor Wi-Fi com objetivo de identificar interferências
e ameaças de segurança (wIDS/wIPS) em tempo real e com operação 24x7. Caso o ponto
de acesso não possua rádio adicional com tal recurso, será aceita composição do ponto de
acesso e hardware ou ponto de acesso adicional do mesmo fabricante para funcionamento
dedicado para tal operação;
8. Deve possuir rádio BLE (Bluetooth Low Energy) integrado e interno ao equipamento;
9. Deve permitir a conexão de 400 (quatrocentos) clientes wireless simultaneamente;
10. Deve possuir 2 (duas) interfaces Ethernet padrão 10/100/1000Base-T com conector RJ45 para permitir a conexão com a rede LAN;
11. Deve implementar link aggregation de acordo com o padrão IEEE 802.3ad;
12. Deve possuir interface console para gerenciamento local com conexão serial padrão RS232 e conector RJ45 ou USB;
13. Deve permitir sua alimentação através de Power Over Ethernet (PoE) conforme os
padrões 802.3af ou 802.3at. Adicionalmente deve possuir entrada de alimentação 12VDC;
14. O encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem fio deve ocorrer
de forma centralizada através de túnel estabelecido entre o ponto de acesso e a solução de
gerenciamento de redes e segurança. Neste modo todos os pacotes trafegados em um
determinado SSID devem ser tunelados até a solução de gerenciamento de redes e
segurança;
15. Quando o encaminhamento de tráfego dos clientes wireless for tunelado, para garantir a
integridade dos dados, este tráfego deve ser enviado pelo AP para o a solução de
gerenciamento de redes e segurança através de túnel IPSec;
16. Quando o encaminhamento de tráfego dos clientes wireless for tunelado, de forma a
garantir melhor utilização dos recursos, a solução deve suportar recurso conhecido como
Split Tunneling a ser configurado no SSID. Com este recurso, o AP deve suportar a criação
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de listas de exceções com endereços de serviços da rede local que não devem ter os
pacotes enviados pelo túnel até a solução de gerenciamento de redes e segurança, ou seja,
todos os pacotes devem ser tunelados exceto aqueles que tenham como destino os
endereços especificados nas listas de exceção;
17. Adicionalmente, o ponto de acesso deve suportar modo de encaminhamento de tráfego
conhecido como Bridge Mode ou Local Switching. Neste modo todo o tráfego dos
dispositivos conectados em um determinado SSID deve ser comutado localmente na
interface ethernet do ponto de acesso e não devem ser tunelados até a solução de
gerenciamento de redes e segurança;
18. Deve permitir operação em modo Mesh;
19. Deve possuir potência de irradiação mínima de 21dBm em ambas as frequências;
20. Deve suportar, no mínimo, operação MIMO 2x2 com 2 fluxos espaciais permitindo data
rates de até 1200 Mbps em um único rádio;
21. Deve suportar MU-MIMO com operações em Downlink (DL) e Uplink (UL);
22. Deve suportar OFDMA;
23. Deve suportar modulação de até 1024 QAM para os rádios que operam em 2.4 e 5GHz
servindo clientes wireless 802.11ax;
24. Deve suportar recurso de Target Wake Time (TWT) configurado por SSID;
25. Deve suportar BSS Coloring;
26. Deve suportar operação em 5GHz com canais de 20, 40 e 80MHz;
27. Deve possuir sensibilidade mínima de -94dBm quando operando em 5GHz com MCS0
(HT20);
28. Deve possuir antenas internas ao equipamento com ganho mínimo de 4dBi em 2.4GHz
e 5GHz;
29. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve otimizar o
desempenho e a cobertura wireless (RF), realizando automaticamente o ajuste de potência
e a distribuição adequada de canais a serem utilizados;
30. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve implementar
recursos que possibilitem a identificação de interferências provenientes de equipamentos
que operem nas frequências de 2.4GHz e 5GHz;
31. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve implementar
recursos de análise de espectro que possibilitem a identificação de interferências
provenientes de equipamentos não-WiFi e que operem nas frequências de 2.4GHz ou
5GHz;
32. Deve suportar mecanismos para detecção e mitigação automática de pontos de acesso
não autorizados, também conhecidos como Rogue Aps;
33. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve implementar
mecanismos de proteção para identificar ataques à infraestrutura wireless (wIDS/wIPS);
34. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve permitir a
criação de múltiplos domínios de mobilidade (SSID) com configurações distintas de
segurança e rede. Deve ser possível criar até 14 (quatorze) SSIDs com operação
simultânea;
35. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve implementar
os seguintes métodos de autenticação: WPA (TKIP) e WPA2 (AES);
36. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve ser
compatível e implementar o método de autenticação WPA3;
37. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve implementar
o protocolo IEEE 802.1X com associação dinâmica de VLANs para os usuários com base
nos atributos fornecidos pelos servidores RADIUS;
38. Deve suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: EAP-AKA, EAP-SIM, EAPFAST, EAP-TLS, EAP-TTLS e PEAP;
39. Deve implementar o padrão IEEE 802.11r para acelerar o processo de roaming dos
dispositivos através do recurso conhecido como Fast Roaming;
40. Deve implementar o padrão IEEE 802.11k para permitir que um dispositivo conectado à
rede wireless identifique rapidamente outros pontos de acesso disponíveis em sua área
para que ele execute o roaming;
41. Deve implementar o padrão IEEE 802.11v para permitir que a rede influencie as
decisões de roaming do cliente conectado através do fornecimento de informações
complementares, tal como a carga de utilização dos pontos de acesso que estão próximos;
42. Deve implementar o padrão IEEE 802.11e;
43. Deve implementar o padrão IEEE 802.11h;
44. Deve implementar o padrão IEEE 802.3az;

393277
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45. Deve suportar ser gerenciado via SNMP;
46. Deve suportar consultas via REST API;
47. Deve possuir estrutura robusta para operação em ambientes internos e permitir ser
instalado em paredes e tetos. Deve acompanhar os acessórios para fixação;
48. Deve ser capaz de operar em ambientes com temperaturas entre 0 e 45º C;
49. Deve suportar sistema antifurto do tipo Kensington Security Lock ou similar;
50. Deve possuir indicadores luminosos (LED) para indicação de status;
51. O ponto de acesso deverá ser compatível e ser gerenciado pela solução de
gerenciamento de redes e segurança deste processo;
52. Quaisquer licenças e/ou softwares necessários para plena execução de todas as
características descritas neste termo de referência deverão ser fornecidos;
53. Deve possuir certificado emitido pela Wi-Fi Alliance;
54. Garantia de 36 (trinta e seis) meses com suporte técnico 24x7 envio de peças
/equipamentos de reposição em até 3 dias úteis;
Fabricante: Fortinet
Modelo: FortiAP
Part Numbers: 1x FAP-231F-N 1x FC-10-PF231-247-02-36

INJETOR POE
CARACTERÍSTICAS GERAIS
1. Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos PoE onde não há switch
com esta tecnologia;
2. Deve permitir o fornecimento de energia capaz de alimentar os pontos de acesso deste
processo;
3. Deve fornecer no mínimo 30 Watts para alimentação do dispositivo com suporte PoE
atendendo ao padrão IEEE 802.3at;
4. Deve acompanhar cabos de energia e acessórios para o seu perfeito funcionamento;
5. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em
tensões de 110V ou 220V com comutação automática. Deve acompanhar o cabo de
alimentação;
6. Conforme disposto no inciso V, alínea a, do artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril de
2021 (V – atendimento aos princípios: a) da padronização, considerada a compatibilidade
de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;) este equipamento, por questões
de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, deve ser do mesmo fabricante dos demais
equipamentos deste grupo (lote).******** Deverá ser apresentado certificação do produto
ofertado, caso o fabricante tenha aderido à certificação voluntária previstas na Portaria
INMETRO nº 170, de 2012, ou comprovação, por qualquer meio válido, notadamente laudo
pericial, de que o produto possui segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência
energética equivalente àquela necessária para a certificação na forma da Portaria
INMETRO nº 170, de 2012.
Fabricante: Fortinet
Modelo: GPI-130
Part Numbers: 1x GPI-130

426731

13. Estimativa de custo total da contratação
Valor (R$): 8.946.109,90
As cotações a seguir foram selecionadas com base na diferença de 35% entre o maior e o menor preço,
considerando o intervalo de preços. O valor de 35% é uma orientação do Departamento de Compras do IFSC.
Checklist das cotações:
Período de realização da pesquisa de mercado: 26/01/2022 a 12/04/2022;
Fontes de cotação: Fornecedores, Atas de Registro de Preços, Internet e Painel de Preços;
Fornecedores:
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA - CNPJ 89.237.911/0289-08
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INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CNPJ: 07.196.724
/0001-00
CONNECT TELEINFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 14.686.366/0001-70
APPROACH TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 24.376.542-0001/21
MIXX SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA. - CNPJ: 05.206.381/0001-83
SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 078.766.151/0002-23
MACROSOLUTION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 05.003.219/0001-68
Sites consultados:
4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:21.982.891/0001-07
FOUR SERV DA TIJUCA COM. E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 05.229.845-0001/77
DELL Technologies. CNPJ: 72.381.189/0001-10
Atas de Registro de Preços (ARP): Foi utilizada a ARP 32/2021 do IFSC (Rede WiFi).
Foram utilizados preços públicos e privados para referência atualizada de preço e/ou por não apresentar o
mesmo objeto licitado no Painel de Preços (preço público).
As cotações foram realizadas pela área requisitante representada por Benoni de Oliveira Pires – Analista de
TIC, lotado e em exercício na Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. No momento da
elaboração deste ETP o mesmo é ocupante do cargo de Diretor de TIC.
Buscas no portal Painel de Preços: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
Foram utilizados como requisitos de busca (computadores):
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PDM): MICROCOMPUTADOR;
Descrição Complementar: MEMÓRIA RAM, NÚCLEOS POR PROCESSADOR, ARMAZENAMENTO.

ITEM 1

ITEM 2

ITEM 3

UASG: 984223 PE 110/2021 R$ 8.500,00

UASG: 981645 PE 25/2021 R$ 5.000,00

UASG: 788820 PE 36/2021 R$ 5.590,00

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:30

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:20

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:19

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 160192 PE 14/2021 R$ 8.500,00

UASG: 155022 PE 144/2021 R$ 5.430,00

UASG: 462939 PE 30/2021 R$ 5.722,20

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:30

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:20

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:19

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 158125 PE 127/2021 R$ 8.500,00

UASG: 751212 PE 25/2019 R$ 5.500,00

UASG: 389345 PE 06/2021 R$ 5.853,33

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:30

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:20

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:19

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 195004 PE 18/2021 R$ 8.900,00

UASG: 193002 PE 06/2021 R$ 5.656,66

UASG: 927216 PE 01/2021 R$ 5.990,00

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:30

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:20

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:19

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 153176 PE 28/2021 R$ 10.125,00

Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.

UASG: 462264 PE 03/2021 R$ 6.126,66

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:30

CNPJ: 89.237.911/0289-08 - 26/01/2022

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 08:19

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

R$ 4.890,00

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.

Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.

CNPJ: 89.237.911/0289-08 - 26/01/2022

CNPJ: 89.237.911/0289-08 - 26/01/2022

R$ 8.900,00

R$ 5.700,00

R$ 8.904,16

R$ 5.295,33

R$ 5.830,36

Foram utilizados como requisitos de busca (NOTEBOOK):
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PDM): NOTEBOOK;
Descrição Complementar: MEMÓRIA.
Foram utilizados como requisitos de busca (MONITORES):
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PDM): MONITOR;
Descrição Complementar: TAMANHO TELA.
Foram utilizados como requisitos de busca (SWITCH SAN):
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PDM): SWITCH;
Descrição Complementar: SAN;
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ITEM 4

ITEM 5

ITEM 6

UASG: 926804 PE 06/2021 R$ 1.100,00

UASG: 926196 PE 02/2021 R$ 7.370,00

UASG: 926197 PE 92/2021 R$ 110.000,00

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:29

Relatório gerado dia: 12/04/2022 às 10:40

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:58

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 984165 PE 151/2021 R$ 1.180,00

UASG: 153079 PE 75/2021 R$ 7.753,00

UASG: 112408 PE 47/2021 R$ 142.484,50

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:29

Relatório gerado dia: 12/04/2022 às 10:40

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:58

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 926665 PE 06/2021 R$ 1.227,77

UASG: 926164 PE 15/2020 R$ 9.246,00

UASG: 925466 PE 13/2021 R$ 150.000,00

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:29

Relatório gerado dia: 12/04/2022 às 10:40

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:58

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 155908 PE 66/2021 R$ 1.291,40

UASG: 925402 PE 19/2021 R$ 11.480,00

Connect Teleinformática e Consultoria LTDA.

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 09:29

Relatório gerado dia: 12/04/2022 às 10:40

CNPJ: 14.686.366/0001-70 - 27/01/2022

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

R$ 110.600,00

Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.

DELL Technologies.

CNPJ: 89.237.911/0289-08 - 26/01/2022

CNPJ: 72.381.189/0001-10 - 12/04/2022

R$ 1.340,00

R$ 7.709,00
Fonte: https://www.dell.com/pt-br/

R$ 9.047,00

R$ 1.227,83

R$ 128.271,12

Desconsiderara cotação UASG: 926196 PE 02/2021 (item 5) por ficar fora da margem de 35% de variação.
Foram utilizados como requisitos de busca (CONCENTRADOR):
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PDM): CONCENTRADOR;
Foram utilizados como requisitos de busca (SCANNER):
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PDM): SCANNER;

ITEM 7

ITEM 8

ITEM 9

UASG: 158146 PE 02/2021 R$ 119.900,00

UASG: 154043 PE 92/2021 R$ 30.000,00

UASG: 795400 PE 12/2020 R$ 3.900,00

Relatório gerado dia: 16/03/2022 às 16:56

Relatório gerado dia: 24/03/2022 às 11:59

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:44

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Delta Cable Teleinformática COM REP COMS LTDA

UASG: 910813 PE 489/2021 R$ 47.000,00

UASG: 925040 PE 26/2021 R$ 3.921,98

CNPJ/MF: 00.111.511/0005-04 - 20/03/2022

Relatório gerado dia: 24/03/2022 às 11:59

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:44

R$ 158.443,49

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Integrasul Tecnologia da Informação e Comunicação

UASG: 925980 PE 62/2021 R$ 48.766,90

UASG: 160406 PE 02/2020 R$ 3.988,08

CNPJ: 07.196.724/0001-00 - 12/03/2022

Relatório gerado dia: 24/03/2022 às 11:59

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:44

R$ 128.850,00

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

4U Digital Comércio e Serviços LTDA.

UASG: 160132 PE 04/2021 R$ 4.348,94

CNPJ:21.982.891/0001-07 - 24/03/2022

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:44

R$ 39.981,00

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: https://www.4udigital.com.br/
Macrosolution Comércio Importação, Exportação e

Approach Tecnologia LTDA.

Serviços LTDA

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

CNPJ: 05.003.219/0001-68 - 22/03/2022

R$ 4.084,67

R$ 35.600,00
Four Serv da Tijuca Com. e Serviços LTDA.
CNPJ: 05.229.845-0001/77 - 22/03/2022
R$ 4.099,00
Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.
CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022
R$ 4.224,90
Sigmafone Telecomunicações LTDA.
CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022
R$ 4.274,42

R$ 135.731,16

R$ 42.836,97

R$ 4.105,25
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Desconsiderara cotação UASG: 154043 PE 92/2021 (item 8) por ficar fora da margem de 35% de variação.
Foram utilizados como requisitos de busca (CÂMERAS):
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PDM): Câmera Vídeo de Segurança
Descrição Complementar: Câmera Vídeo de Segurança

ITEM 10

ITEM 11

ITEM 12

UASG: 926137 PE 68/2021 R$ 4.800,00

UASG: 443001 PE 14/2021 R$ 4.246,39

UASG: 090023 PE 35/2021 R$ 6.852,00

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:48

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:51

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:53

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 090023 PE 35/2021 R$ 4.859,00

UASG: 160132 PE 04/2021 R$ 4.348,94

UASG: 925869 PE 16/2020 R$ 7.011,60

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:48

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:51

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:53

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 987965 PE 47/2021 R$ 4.900,00

UASG: 928214 PE 01/2021 R$ 4.440,00

UASG: 399003 PE 06/2021 R$ 7.225,00

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:48

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:51

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:53

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 160343 PE 21/2021 R$ 5.073,00

UASG: 160098 PE 26/2021 R$ 4.572,00

UASG: 926137 PE 68/2021 R$ 7.500,00

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:48

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:51

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:53

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 926677 PE 20/2021 R$ 5.112,00

UASG: 090023 PE 54/2021 R$ 7.695,00

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:48

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:53

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Approach Tecnologia LTDA.

Approach Tecnologia LTDA.

Approach Tecnologia LTDA.

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

R$ 4.843,93

R$ 4.540,28

R$ 7.121,69

Four Serv da Tijuca Com. e Serviços LTDA.

Four Serv da Tijuca Com. e Serviços LTDA.

CNPJ: 05.229.845-0001/77 - 22/03/2022

CNPJ: 05.229.845-0001/77 - 22/03/2022

R$ 4.799,00

R$ 7.099,00

Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

R$ 5.587,20

R$ 4.746,10

R$ 7.818,50

Sigmafone Telecomunicações LTDA.

Sigmafone Telecomunicações LTDA.

Sigmafone Telecomunicações LTDA.

CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022

CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022

CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022

R$ 4.441,15

R$ 5.436,70

R$ 7.574,23

R$ 4.935,03

R$ 4.618,63

R$ 7.321,89

Foram utilizados como requisitos de busca (RENOVAÇÃO DE LICENÇAS)
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PDM): SERVICOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC;

ITEM 13

ITEM 14

ITEM 15

UASG: 926137 PE 68/2021 R$ 9.000,00

UASG: 100001 PE 30/2021 R$ 725,00

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:56

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:05

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 160530 PE 03/2021 R$ 9.500,00

UASG: 154055 PE 33/2021 R$ 737,00

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:56

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:05

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 120072 PE 12/2021 R$ 9.600,00
Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:56
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
UASG: 110322 PE 27/2020 R$ 10.000,00
Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 17:56
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
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Approach Tecnologia LTDA.

Approach Tecnologia LTDA.

Approach Tecnologia LTDA.

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

R$ 9.095,71

R$ 1.483,26

R$ 634,13

Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

R$ 10.327,50

R$ 2.335,50

R$ 702,60

Sigmafone Telecomunicações LTDA.

Sigmafone Telecomunicações LTDA.

Sigmafone Telecomunicações LTDA.

CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022

CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022

CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022

R$ 10.427,81

R$ 1.790,11

R$ 770,82

Four Serv da Tijuca Com. e Serviços LTDA.
CNPJ: 05.229.845-0001/77 - 22/03/2022
R$ 8.099,00

R$ 9.506,25

R$ 1.636,68

R$ 702,51

Foi descartada a cotação fornecida pelo CNPJ 05.206.381/0001-83 (Item 14) por extrapolar a faixa de 35% para
mais ou menos.

Foram utilizados como requisitos de busca (RENOVAÇÃO DE LICENÇAS)
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PDM): SERVICOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC;
Foram utilizados como requisitos de busca (SERVIDORES):
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PDM): Servidor;
Descrição Complementar: SERVIDOR\, TIPO:RACK\, PROCESSADORES FÍSICOS:1\, NÚCLEOS
POR PROCESSADOR:4\, MEMÓRIA RAM:16 GB

ITEM 17

ITEM 16

ITEM 18

UASG: 070004 PE 56/2021 R$ 8.713,18

UASG: 194047 PE 27/2021 R$ 800,00

UASG: 160088 PE 13/2021 R$ 58.000,00

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:08

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:17

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:21

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 393001 PE 05/2021 R$ 8.849,50

UASG: 925045 PE 67/2021 R$ 64.500,00

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:08

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:21

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 926681 PE 20/2021 R$ 9.000,00

UASG: 160495 PE 78/2020 R$ 76.800,00

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:08

Relatório gerado dia: 22/03/2022 às 18:21

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
Approach Tecnologia LTDA.
CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022
R$ 78.090,88

Approach Tecnologia LTDA.

Approach Tecnologia LTDA.

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

R$ 8.381,93

R$ 868,09
Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

R$ 1.066,80

R$ 98.225,50

Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

Sigmafone Telecomunicações LTDA.

Sigmafone Telecomunicações LTDA.

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022

CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022

R$ 10.169,80

R$ 1.167,97

R$ 97.507,67

Sigmafone Telecomunicações LTDA.
CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022
R$ 11.298,18
R$ 9.402,09

R$ 975,71

R$ 69.347,72

Foram descartadas as cotaçãos fornecidas pelos CNPJ 05.206.381/0001-83 e 078.766.151/0002-23 por
extrapolarem a faixa de 35% para mais ou menos (itens 17 e 18).
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ITEM 19

ITEM 20

Approach Tecnologia LTDA.

Approach Tecnologia LTDA.

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

CNPJ: 24.376.542-0001/21 - 18/03/2022

R$ 5.279,29

R$ 6.404,53

Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

Mixx Soluções Comércio e Serviços LTDA.

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

CNPJ: 05.206.381/0001-83 - 07/04/2022

R$ 6.763,90

R$ 7.698,40

Sigmafone Telecomunicações LTDA.

Sigmafone Telecomunicações LTDA.

CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022

CNPJ: 078.766.151/0002-23 - 11/04/2022

R$ 9.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.021,59

R$ 6.367,64

Foram utilizados como requisitos de busca (PONTOS DE ACESSO):
Ano: 2021/2022;
Nome do material (PONTOS DE ACESSO).
Foram utilizados como requisitos de busca (INJETORES):
Ano: 2021/2022;
Código Material: 426731.

ITEM 21

ITEM 22

UASG: 29002 PE 101/2021 R$ 5.550,00

UASG: 943001 PE 553/2021 R$ 1.083,00

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 12:15

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 12:25

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 925125 PE 43/2021 R$ 5.800,00

UASG: 158516 ARP 32/2021 R$ 1.200,00

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 12:15
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
UASG: 154042 PE 01/2021 R$ 6.000,00

UASG: 153121 17/2021 R$ 1.380,00

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 12:15

Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 12:25

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

UASG: 153032 PE 95/2021 R$ 6.350,00
Relatório gerado dia: 17/03/2022 às 12:15
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
UASG: 158516 ARP 32/2021 R$ 4.330,00

R$ 5.606,00

R$ 1.221,00

A sequência de itens abaixo não deverá ser observada para proposta de preços. A sequência a ser observada está
publicada no QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

ID

DESCRIÇÃO DOS ITENS

QTD

1

COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO

200

R$ 8.904,16

R$ 1.780.832,00

2

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO

200

R$ 5.295,33

R$ 1.059.066,00

3

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO

200

R$ 5.830,27

R$ 1.166.054,00

4

MONITORES 21”

600

R$ 1.227,83

R$ 736.698,00

5

NOTEBOOK

05

R$ 9.047,00

R$ 45.235,00

6

SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS

02

R$ 128.271,12

R$ 256.542,24

7

CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE

02

R$ 135.731,16

R$ 271.462,32

8

SCANNER DE ALTA PRODUÇÃO - DOCUMENTOS
ATÉ FORMATO A3

01

R$ 42.836,97

R$ 42.836,97
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GRUPO 1 - CFTV
9

Câmera IP Tipo I

50

R$ 4.105,25

R$ 205.262,5

10 Câmera IP Tipo II

40

R$ 4.935,03

R$ 197.401,20

11 Câmera IP Tipo III

10

R$ 4.618,63

R$ 46.186,30

12 Câmera IP Tipo IV

10

R$ 7.321,89

R$ 73.218,90

13 Câmera IP Tipo V

20

R$ 9.506,25

R$ 190.125,00

14 Licença para Adição de Câmera em Softeware VMS

130

R$ 1.636,68

R$ 212.768,40

15 Garantia para Licenças de Adição de Câmera em
Software VMS

130

R$ 702,51

R$ 91.326,30

R$ 9.402,09

R$ 9.402,09

R$ 975,71

R$ 396.138,26

16 Renovação de Garantia para Software VMS
17 Renovação de Garantia para Software VMS por
Câmera

1
406

18 Servidor para Gravação de Vídeo em Rede

3

R$ 69.347,72

R$ 208.043,16

19 Serviço de Instalação de 05 Câmeras IP

26

R$ 6.021,59

R$ 156.561,34

20 Serviço de Instalação de Servidor para Gravação de
Vídeo

3

R$ 6.367,64

R$ 19.102,92

21 PONTO DE ACESSO - REDE SEM FIO

261

R$ 5.606,00

R$ 1.463.166,00

22 INJETOR PoE - REDE SEM FIO

261

R$ 1.221,00

R$ 318.681,00

GRUPO 2 - REDE SEM FIO

14. Justificativa técnica da escolha da solução
Não se aplica pelo demonstrado no item 8 - Levantamento de Soluções.

15. Justificativa econômica da escolha da solução
Não se aplica pelo demonstrado no item 8 - Levantamento de Soluções.

16. Justificativa de Agrupamento de Itens
Grupo 1 - CFTV
A escolha do agrupamento dos itens em grupo visa a plena qualificação da empresa fornecedora que prestará os
serviços de fornecimento, bem como prestará os serviços de suporte durante a vigência do contratado de garantia
dos equipamentos, a total compatibilidade entre os equipamentos solicitados, a redução de custos operacionais e de
infraestrutura física, a capacidade técnica de manter a solução em operação, os recursos humanos disponíveis para
prestarem o devido apoio, treinamento e curva de aprendizagem e o custo total de propriedade.
Grupo 2 - Rede Sem Fio
A aquisição dos itens do grupo 2 visa a expansão da solução contratada através do PE 32/2021 Processo 23292.010214/2021-24. O agrupamento faz-se necessário para que o Ponto de Acesso (AP) e Injetor PoE
sejam do mesmo fabricante, tendo o fornecimento correto de potência para que o AP funcione. Estes itens deverão
der da fabricante FORTINET.

17. Benefícios a serem alcançados com a contratação
Eficácia: Atendimento às demandas específicas das áreas de ensino e administração;
Eficiência: Equipamentos com atualização tecnológica gerando economia de recursos
energéticos e ambientais;
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Efetividade: Formação de profissionais qualificados, atendimento a comunidade externa,
desenvolvimento das atividades cotidianas dos servidores do IFSC; Segurança pessoal e
patrimonial;
Economicidade: Economia com custos de manutenção, aquisição de peças e substituição de
equipamentos.

18. Providências a serem Adotadas
Realizar processo de contratação por pregão eletrônico com geração de ata de registro de preços.

19. Declaração de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

19.1. Justificativa da Viabilidade
A contratação se dará de acordo com os recursos financeiros disponíveis para 2022 e 2023. Objetiva-se com isso
manter ARP válida para a realização dos serviços listados de acordo com a demanda institucional e atender
necessidades pontuais..

20. Responsáveis

KARI DE SOUZA SOARES
Técnico de TIC

EVARISTO MARCOS DE QUADROS JÚNIOR
Analista de TIC

BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Diretor de TIC
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Matriz de Gerenciamento de Riscos
1. Informações Básicas
Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

6/2022

JULIANA VIEIRA DE LIMA

12/04/2022 17:20

Objeto da Matriz de Riscos
Expansão da infraestrutura de dados dos câmpus e reitoria do IFSC

2. Histórico de Revisões
Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados
Número
R-01

1
2
3
P-01
P-02
P-03

C-01
C-02
C-03

Risco
Impugnação
Edital

Risco

R-02

Cancelamento
Itens

P-01
P-02
C-01

Número
R-03

1
P-01
P-02
P-03

Fase

Especificação restritiva, não atendimento a
do
legislação e orçamentação abaixo do preço Seleção do Fornecedor
de mercado;

Alocado para
Administração

Nível do Risco (I x P) Nº Item
Médio

Impactos
Prejuízo para as atividades acadêmicas e admnistrativa.
Considerando o item relativo ao switch SAN o impacto está relacionado ao fato de não se ter equipamento reserva para substituição
em causa de dano.
Considerando o item relacionado ao Scanner de Mesa Profissional o impacto está relacionado a falta de viabilidade de execução
própria de processo seletivo (leitura de cartões resposta).
Ações Preventivas
Elaborar edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017;
Responsável: Equipe Administrativa
Utilizar modelos de edital, TR e Contrato da AGU;
Responsável: Equipe Administrativa
Utilizar preços de referência de mercado e Portal Painel de Preços.
Administrativa,
Responsável: Equipe
Requisitantes, Equipe Técnica
Ações de Contingência
Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24h do recebimento do documento;
Responsável: Pregoeiro
No caso de acatamento da impugnação, retificar imediatamente o edital e republicá- Responsável: Equipe Administrativa
lo.
No caso de cancelamento de itens, iniciar novo processo imediatamente.
Responsável: Equipe Administrativa

Número

1

Causa do Risco

Causa do Risco
de

Fase

Descrição restritiva, preço abaixo do
mercado, desinteresse por parte das Seleção do Fornecedor
licitantes.

Alocado para
Administração

Nível do Risco (I x P) Nº Item
Médio

Impactos
Mesmo impacto relacionado ao risco 1.
Ações Preventivas
Elaborar especificação de acordo com as novas tecnologias e sem direcionamento Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
de marca/modelo.
Utilizar preços de referência de mercado e Portal Painel de Preços.
Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Ações de Contingência
No caso de itens desertos republicá-los. Participar de compras centralizadas e de Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
outros órgãos.
Risco

Causa do Risco

Fase

Alocado para

Nível do Risco (I x P) Nº Item

Recursos
Erro na avaliação da documentação de
Administrativos no habilitação da licitante em consonância Seleção do Fornecedor Administração
Alto
Pregão
com o exigido em edital;
Impactos
Mesmo impacto relacionado ao risco 1.
Ações Preventivas
Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante em consonância com Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
o exigido em edital.
Controle no prazo de recebimento dos documentos via Portal “Compras Responsável: Pregoeiro
Governamentais” ou e-mail.
Publicidade de documentação da licitante arrematante no Portal “Compras Responsável: Fornecedor
Governamentais”.
Ações de Contingência

C-01

Se procedente a intenção de recurso, orientar a licitante que fundamente seu
recurso no máximo em 3 dias úteis.
Assim que aberto o prazo de “decisão do pregoeiro” postar a decisão
imediatamente com toda a fundamentação legal e técnica.
No caso de proceder o recurso da recorrida, voltar a fase do certame para
“Aceitação” já para o próximo dia útil.
No caso de não proceder o recurso, adjudicar imediatamente o objeto ao licitante
vencedor.

C-02
C-03
C-04

Número

1
P-01
P-02
C-01
C-02
Número

1
P-01
C-01
Número

P-01
P-02
C-01

Fase

Risco

Causa do Risco

Fase
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Responsável: Pregoeiro
Responsável: Pregoeiro

Responsável: Pregoeiro - Autoridade competente

Alocado para

Nível do Risco (I x P)

Administração

Alto

Nº Item

Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Alocado para

Nível do Risco (I x P)

Nº Item

Incompatibilidade
entre os objetos
Fabricantes diferentes para uma mesma
adquiridos
de
Planejamento
Administração
Médio
solução.
diferentes marcas e
fornecedores.
Impactos
Impacto seria o mesmo descrito para os riscos de 1 a 4. Mas o planejamento previu este problema e separou em lotes os itens que
poderiam gerar esta incompatibilidade. Por isso considerou-se o risco mínimo.
Ações Preventivas
Separação em grupos específicos.
Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Ações de Contingência
Não há ações de contingência.
Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES

R-05

1

Causa do Risco

Falta de recurso
orçamentário para a
Contingenciamento orçamentário.
Planejamento
aquisição dos itens
do processo.
Impactos
Mesmo impacto relacionado ao risco 1.
Ações Preventivas
Realizar a manutenção local dos computadores em uso estendendo a vída útil.
Para os demais equipamentos não há ações preventivas.
Ações de Contingência
Remanejamento de computadores.
Para os demais equipamentos não há ações de contingência.

R-04

R-06

Risco

Responsável: Pregoeiro

Risco

Causa do Risco

Fase

Alocado para

Nível do Risco (I x P)

Nº Item

Incompatibilidade da
Ter soluções de fabricantes diferentes
solução
com
a
Planejamento
Administração
Médio
(tecnologias que não se comunicam).
infraestrutura atual.
Impactos
Impacto seria o mesmo descrito para os riscos de 1 a 4. Mas o planejamento previu este problema e separou em lotes os itens que
poderiam gerar esta incompatibilidade. Por isso considerou-se o risco mínimo.
Ações Preventivas
Especificação compatível com soluções já implantadas.
Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Indicação de marca/modelo de referência.
Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Ações de Contingência
Não há ações de contingência.
Responsável: BENONI DE OLIVEIRA PIRES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes
Equipe de Planejamento

KARI DE SOUZA SOARES
Tecnico de TIC

EVARISTO MARCOS DE
QUADROS JÚNIOR
Analista de TIC

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Diretor de TIC

JULIANA VIEIRA DE LIMA
Represente Administrativa

117

118

Anexo I do Edital 31009/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº 23292.010041/2022-36

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS
DE DATA CENTER E REDE SEM FIO, E CÂMERAS DE CFTV PARA O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA.

Florianópolis, 25 de abril de 2022
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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Histórico de Revisões

Data

Versão

Descrição

Autor

25/04/2022

1.0

Finalização da primeira versão do documento.

Equipe de
Planejamento

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de
equipamentos de tecnologia da informação e comunicação composta por computadores,
equipamentos de data center e rede sem fio, e câmeras de CFTV.
2.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

O objetivo deste processo não é a contratação de uma solução definida de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), mas de equipamentos que funcionam de forma isolada
(computadores, scanner, concentrador, switch SAN) e equipamentos que complementam
soluções já implantadas (rede sem fio e CFTV).
Desta forma não há vedação para a aquisição de tais equipamentos e cumprem-se os
artigos 3º e 4º da IN SGD/ME nº 1/2019.
O objeto deste processo contempla o quantitativo de bens e serviços necessários para
sua composição, bem como o código do Catálogo de Materiais ou Serviços, disponível no
Portal de Compras do Governo Federal (art. 12, II e 14 da IN SGD/ME nº 1/2019).
2.1 Bens e serviços que compõem a solução
A descrição técnica dos bens e serviços que compõem este processo está publicada no
Quadro de Especificações Mínimas.
ID

DESCRIÇÃO DO BEM E SERVIÇO

CATMAT
CATSER

QTD

Métrica ou
Unidade

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO
06

COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - 2022

463525

200

Unidade

07

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - 2022

457072

200

Unidade

08

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO - 2022

480187

200

Unidade

09

CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE

231758

02

Unidade

13

MONITORES 21”

463272

600

Unidade

14

NOTEBOOK - PROGRAMAÇÃO VISUAL

471842

05

Unidade

18

SCANNER DE MESA PROFISSIONAL

469456

01

Unidade

22

SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS

244611

02

Unidade

LOTE/GRUPO 1: CFTV
01

CÂMERA IP TIPO I

249299

50

Unidade

02

CÂMERA IP TIPO II

249299

40

Unidade

03

CÂMERA IP TIPO III

249299

10

Unidade

04

CÂMERA IP TIPO IV

249299

10

Unidade

05

CÂMERA IP TIPO V

299540

20

Unidade

10

GARANTIA PARA LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM

27464

130

Unidade

Instituto Federal de Santa Catarina
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SOFTWARE VMS
12

LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS

27464

130

Licença

16

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS

27464

1

Unidade

17

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS POR
CÂMERA

27464

406

Unidade

19

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CÂMERAS IP

27090

26

Serviço

20

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA
GRAVAÇÃO DE VÍDEO

27090

03

Serviço

21

SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM REDE

451835

03

Unidade

LOTE/GRUPO 2: Rede sem Fio
11

INJETOR POE

426731

261

Unidade

15

PONTO DE ACESSO INDOOR

393277

261

Unidade

A descrição técnica dos bens e serviços que compõem este processo está publicada no
Quadro de Especificações Mínimas.
2.2 Condições Gerais
Computadores
● Condições do Equipamento
○ Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. Não serão aceitos
equipamentos usados, remanufaturados ou de demonstração. Os
equipamentos deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante,
não sendo aceitos equipamentos com caixas violadas.
○ não submetidos a uso anterior, nem recondicionamento;
○ Deverá ser entregue em caixa lacrada;
○ O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, até a data de entrega da proposta;
○ Deverá ser de uso corporativo comprovado pelo fabricante do mesmo, não
sendo aceitos produtos de utilização doméstica
● Sistema Operacional
○ Uma licença (por unidade entregue) do sistema operacional Windows 11 Pro
(Windows corporativo) 64 bits, no idioma português BR.
○ Deverá ser fornecida uma imagem do disco rígido com o sistema
operacional e drivers já instalados (opção restauração de fábrica);
○ Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis para download no website do FABRICANTE do equipamento;
○ A licença de uso (product key) deve ser fixada em local visível ou gravada
na memória flash da BIOS, possibilitando a leitura quando feito a
reinstalação do Sistema Operacional.
● Gabinete
○ O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido ou
em regime de OEM(original equipment manufacturer).
○ Formato do gabinete (computador): Small Form Factor (SFF) ou Torre;
○ Deverá possuir ventilação frontal e exaustão traseira;
Instituto Federal de Santa Catarina
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○ Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado
ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete.
○ Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;
○ Deverá permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes
internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de
expansão) sem a utilização de ferramentas (toolless), não sendo aceitas
quaisquer adaptações sobre o gabinete original.
○ Acabamento interno composto de superfícies não cortantes;
■ Deverá ser fornecido auto-falante interno ao gabinete capaz de
reproduzir os sons gerados pelo sistema, o mesmo deverá estar
conectado diretamente à placa mãe, sem uso de adaptadores.
● Teclado
○ No mínimo 107 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa;
○ Padrão ABNT2 e conector USB 2.0 ou superior;
○ Regulagem de inclinação do teclado;
○ Bloco numérico separado;
○ Deverá possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador,
ainda que seja de fornecedor (montador) distinto.
○
● Mouse
○ Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito
e central próprio para rolagem;
○ Resolução mínima de 1000 (hum mil) DPI ou superior, conector USB 2.0 ou
superior;
○ Mouse com fio, sem o uso de adaptadores - cabo 1,80 metros;
○ Medidas aproximadas 11 x 6 x 3 cm (Não será aceito Mini Mouse);
○ Deverá possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador,
ainda que seja de fornecedor (montador) distinto.
● Outros Requisitos
○ Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) deverão ser
na cor preta;
○ Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos
os componentes do equipamento, como placa principal, processador,
memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade
leitora de mídia óptica, mouse e teclado, incluindo especificação de marca,
modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e
comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades,
através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo
endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do
proponente;
○ Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser da
marca/modelo/fabricante oferecidos no portal de compras do governo
federal - (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/).
○ Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;
○ As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente
acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem
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○
○

○

○

○

preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e a armazenagem;
Comprovar a eficiência energética do equipamento mediante apresentação
de certificado emitido por instituições públicas ou privadas.
Demonstrar (mediante apresentação de catálogos, especificações, manuais,
etc) que os equipamentos fornecidos, periféricos, acessórios e componentes
da instalação não contém substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados
(PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada pela diretiva da Comunidade Econômica Européia Restriction
of Certain Hazardous Substances RoHS (IN nº 1/2010 -Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão);
Comprovar que o equipamento está em conformidade com a norma IEC
60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO ou
internacional equivalente para segurança do usuário contra incidentes
elétricos e combustão dos materiais elétricos.
Todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos fornecidos que
necessitam de destinação ambientalmente adequada (incluindo embalagens
vazias), deverão ter seu descarte adequado, obedecendo aos
procedimentos de logística reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A empresa
vencedora deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 33 da Lei nº
12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº
7.404 de 23 de dezembro de 2010, principalmente, no que diz respeito à
Logística Reversa.
O FABRICANTE do equipamento aqui licitado deverá fazer parte da Green
Eletron, entidade para logística reversa de produtos eletroeletrônicos,
idealizada pela https://www.greeneletron.org.br/. Ou apresentar Certificação
de Rotulagem Ambiental da ABNT.

● BIOS e Segurança
○ BIOS Plug & Play. O equipamento deve possuir BIOS desenvolvida pelo
mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou tem direitos
copyright sobre essa BIOS atestado pelo fabricante da BIOS. Caso a BIOS
seja ofertada em regime de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar
que o fabricante do equipamento possui livre direito de edição sobre a
mesma, garantindo assim adaptabilidade
○ e manutenibilidade do conjunto adquirido;
○ A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147
baseada nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar sua integridade antes de passar o controle
de execução a mesma.
○ Suporte a UEFI versão 2.1 ou superior;
○ As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante;
○ Com disponibilização do número identificador do equipamento, único para o
fabricante;
○ Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos
de I/O, bem como informar o tipo do processador, tipo e capacidade do disco
rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS;
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○ Suporte a auto diagnóstico de todos os componentes internos do
computador;
○ Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o computador e uma para acesso e alterações das configurações
do BIOS;
○ Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste
dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do
processador com base na utilização da CPU;
○ Chip de segurança do tipo TPM (Trusted Plataform Module) versão 1.2 ou
superior e integrado à placa mãe. Para o atendimento do item TPM não
serão aceitos qualquer tipo de adaptador acoplado ao equipamento, e ainda,
a instalação do chip TPM deve ter sido feita pelo fabricante da placa-mãe,
não sendo admitidos procedimentos de inserção após a manufatura da
placa-mãe (soldas, adaptações, etc.);
○ BIOS tipo flash memory. Firmware deve ser passível de atualização via
software on site;
○ Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da
própria BIOS (número do patrimônio e número de série);
○ Suporte a replicação de configuração do BIOS.
● Garantia
○ O serviço de garantia será exigido da empresa vencedora;
○ Caberá a empresa vencedora acionar o serviço de garantia, para que seja
executado através de sua equipe de helpdesk, do fabricante ou rede de
assistência técnica autorizada pelo mesmo;
○ O Fabricante deverá fornecer lista com rede de assistência técnica
credenciada e localizada em Santa Catarina;
○ O equipamento proposto deverá possuir garantia de 60 meses em regime
9x5 (nove horas por dia e cinco dias por semana) para reposição de peças,
mão de obra e atendimento on-site;
○ O IFSC remeterá à empresa vencedora a lista de equipamentos que
apresentarem defeito, dentro do período de garantia, acompanhado do
número de série de cada equipamento e a descrição do defeito, cabendo à
empresa dar encaminhamento à solicitação. Não será aceito nenhum outro
meio para a solicitação deste serviço de garantia.
○ A EMPRESA VENCEDORA (INDEPENDENTE DE SER FABRICANTE OU
REPRESENTANTE) DEVERÁ FORNECER ENDEREÇO DE E-MAIL e
NÚMERO DE TELEFONE DA ÁREA RESPONSÁVEL POR RECEBER AS
SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO DE GARANTIA DO IFSC.
○ Os chamados técnicos deverão ser iniciados no prazo máximo de 5 (cinco)
dias corridos a partir do momento em que for aberto o chamado, via telefone
ou mensagem eletrônica (e-mail), com os serviços solicitados;
○ O não atendimento ao chamado no prazo estipulado acarretará as
penalidades contidas neste edital.
○ O atendimento deverá ocorrer no local (on site);
○ No caso em que o conserto do equipamento for superior a 15 (quinze) dias
corridos, a empresa vencedora deverá fornecer um novo equipamento em
substituição até que seja resolvido o problema detectado.
○ A contagem dos 15 (quinze) dias se dará a partir do diagnóstico fornecido
por técnico indicado para o suporte;
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○ A empresa vencedora deverá declarar que está ciente destes itens de
garantia e prestará todo o atendimento solicitado.
○ ATENÇÃO: O período de garantia para monitores e notebooks será de 36
meses.
CFTV
● Garantia
◦ Os equipamentos fornecidos deverão estar cobertos por garantia no Brasil,
compreendendo a substituição de peças decorrente de vícios de projeto,
fabricação, construção e montagem, pelo período mínimo especificado
individualmente em cada item, a contar da data de aceite do equipamento pelo
IFSC.
◦ Detectada a necessidade de substituição de peças/equipamentos, o envio do
substituto deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias úteis ou conforme especificado
individualmente em cada item (prevalecendo o de menor prazo). A contratada
deverá arcar com os custos do deslocamento do envio da peça de substituição
e pelo recebimento da peça defeituosa.
● Suporte Técnico
◦ O fabricante deverá disponibilizar estrutura de suporte técnico por meio de
atendimento telefônico, website e e-mail.
◦ A contratada deverá prestar o suporte técnico dos produtos fornecidos, sendo
facultado a ela o escalonamento das questões para o respectivo fabricante,
ficando, entretanto, a contratada responsável pelo gerenciamento do chamado
e prestação de informações à contratante.
◦ A contratada deve indicar, por ocasião do início dos trabalhos, os
procedimentos para abertura de suporte técnico.
● Condições de Entrega
◦ O prazo de entrega dos produtos deverá ocorrer em até no máximo 120 (cento
e vinte) dias corridos (no caso de equipamentos importados) a partir da data de
envio da Autorização de Fornecimento;
◦ A entrega deve ser agendada com antecedência mínima de 24 horas, sob o
risco de não ser autorizada.
◦ Para itens de software, estes devem ser fornecidos com ou sem mídia de
instalação. No caso de não fornecimento de mídia, deve ser indicado local para
download do arquivo de instalação.
● Condições de aceite
◦ Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. Não serão aceitos
equipamentos usados, remanufaturados ou de demonstração. Os
equipamentos deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante, não
sendo aceitos equipamentos com caixas violadas.
◦ O IFSC poderá efetuar consulta do número de série do equipamento, junto ao
fabricante, informando data de compra e empresa adquirente, confirmando a
procedência legal dos equipamentos.
◦ O IFSC também poderá efetuar consulta junto aos órgãos competentes para
certificar a legalidade do processo de importação.
◦ O aceite do bem somente será dado após comprovação da entrega e o efetivo
cumprimento de todas as exigências da presente especificação técnica.
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● Requisitos dos serviços de instalação
◦ As atividades de instalação deverão ser realizadas dentro do horário comercial.
◦ A implantação deverá abranger a configuração de quaisquer funcionalidades
especificadas neste Termo de Referência. Estas informações serão
documentadas no termo de abertura do projeto a ser documentado pela
CONTRATADA após alinhamento do escopo de trabalho entre CONTRATADA e
CONTRATANTE.
◦ Todo o processo de instalação e configuração realizado deverá ser
documentado pela CONTRATADA sob a forma de relatório.
◦ A instalação física compreenderá a desembalagem e montagem de todos os
componentes que integram a especificação dos dispositivos, a instalação física
em ambiente interno ou externo, conexão à rede de dados e alimentação
elétrica dos equipamentos.
◦ A configuração compreenderá a realização dos ajustes de hardware e software
necessários ao funcionamento dos dispositivos a fim de apresentarem a melhor
performance de funcionamento possível.
◦ Deverão ser feitas todas as atualizações de firmware ou qualquer outro
software componente da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a
última compatível com as demais soluções deste lote e considerada estável.
◦ Deverão ser habilitadas todas as licenças que porventura sejam adquiridas e
recursos do equipamento que serão utilizados no projeto.
◦ Deverá ser providenciado todo o acabamento necessário, evitando que restem
fios e cabos expostos, preservando a qualidade estética do ambiente.
Rede Sem fio
Os equipamentos da rede sem fio deverão seguir marca e modelo abaixo:
Item 11: Injetor PoE
Fabricante: Fortinet
Modelo: GPI-130
Part Numbers: 1x GPI-130
Item 15: Ponto de Acesso
Fabricante: Fortinet
Modelo: FortiAP
Part Numbers: 1x FAP-231F-N 1x FC-10-PF231-247-02-36
Justificativa: Em dezembro/2021 o IFSC iniciou a implantação de uma nova solução de
rede sem fio após a execução do Pregão Eletrônico 32/2021 em que a fabricante Fortinet
teve seus equipamentos aceitos. Para que não haja incompatibilidade de soluções faz-se
mister que a empresa vencedora deste certame forneça os equipamentos alinhados à
solução citada.
3.

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1 Contextualização e Justificativa da Contratação
Expandir a rede de dados compreendendo a aquisição de computadores, câmeras IP
para CFTV e pontos de acesso para rede sem fio; substituição do cabeamento metálico
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da reitoria por fibra óptica a partir da aquisição de um Terminal de Linha Óptica (OLT);
Substituição de 2 switches SAN que vem apresentando instabilidade desde janeiro de
2021.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC – possui
23 unidades, sendo 22 Câmpus (unidades de ensino) e 01 Reitoria (unidade
administrativa).
A aquisição de computadores acontece anualmente para ampliação e/ou substituição de
equipamentos obsoletos, sem suporte e garantia. Os computadores são utilizados por
alunos e servidores, em laboratórios e setores administrativos e de ensino.
Os dados institucionais são processados em servidores tipo blade e armazenados em
storages. Para manter a ligação entre estes equipamentos faz-se necessário o uso de
switches tipo SAN. Os switches atuais (02) estão sem serviços de suporte e garantia e
faz-se necessário a aquisição de novos equipamentos para evitar a interrupção dos
serviços.
Desde 2013 o IFSC possui infraestrutura robusta de rede sem fio. Em 2021 foi iniciado um
projeto para substituição da solução atual. Em face da expectativa de aquisição dos
equipamentos em Ata publicada, faz-se necessário a geração de nova ata para aquisição
de equipamentos tipo pontos de acesso e injetores PoE.
O prédio da reitoria do IFSC foi inaugurado em 2011. Seu cabeamento estruturado é do
tipo par metálico. Com o objetivo de utilizar efetivamente a infraestrutura de link de
Internet contratado, faz-se importante a substituição deste cabeamento por fibra óptica e
para isso é necessário a aquisição de um equipamento do tipo OLT.
O IFSC executa processo de exame de classificação para o ingresso de alunos. Para
isso, para leitura de cartões resposta, faz-se necessário a aquisição de um scanner de
mesa.
Por fim, considerando o objeto total deste projeto, busca-se ampliar a segurança física e
patrimonial através da aquisição de câmeras de CFTV, solução já implantada na
instituição.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de
1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
3.2 Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais
ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS
ID
Objetivos Estratégicos
PDI - Plano Quinquenal de Infraestrutura
PETIC - Garantir infraestrutura adequada para manter e suportar as soluções
OE.06
de TIC
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ID
01
02
03
04
05

ALINHAMENTO AO PDTIC - 2021-2022
Ação do PDTIC
Meta do PDTIC associada
Aquisição de computadores
Aquisição de 60% dos computadores;
Aquisição de equipamentos de data
Sem meta definida.
center (CFTV)
Aquisição de Pontos de Acesso
Aquisição de 43,5% da solução;
Aquisição de Switch SAN
Aquisição de 100%;
Aquisição de OLT (Fibra óptica)
Aquisição de 100%;
ALINHAMENTO AO PAC - 2022
Descrição

Item
7902 a 7913
8223
8216 a 8217
8633
8634
3.3

Aquisição de computadores
CFTV
Aquisição de Pontos de Acesso
Aquisição de Switch SAN
Aquisição de OLT (Fibra óptica)

Estimativa da demanda

● Aquisição de computadores
○ Diminuída a estimativa realizada para o edital 90/2021, cujos itens
relacionados aos computadores desktop resultaram desertos, por questões
orçamentárias.
■ Computador Desktop Avançado - 200 unidades;
■ Computador Desktop Básico - 200 unidades;
■ Computador Desktop Intermediário - 200 unidades;
■ Monitor 21" - 600 unidades (de acordo com a quantidade de
computadores listados acima).
■ Notebook - 05 unidades (Diretoria de Comunicação);
● Aquisição de equipamentos de data center (CFTV);
○ Estimativa realizada pela DTIC.
● Aquisição de Pontos de Acesso e injetores PoE;
○ Estimativa considerando a ARP 32/2021 e o projeto conecta IFSC.
■ Pontos de Acesso - 261 unidades;
■ Injetores PoE - 261 unidades;
● Aquisição de Switch SAN;
○ Estimativa realizada com base na quantidade existente (substituição).
■ Switch SAN - 02 unidades;
● Aquisição de OLT (Optical Line Terminal).
○ Estimativa realizada com base na necessidade para a implantação do
projeto.
■ Equipamento OLT - 02 unidades;
● Aquisição de um Scanner de Mesa
○ Estimativa realizada com base na necessidade para a implantação do
projeto.
■ Scanner de mesa - 01 unidade.
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3.4 Parcelamento da Solução de TIC
● Grupo 1 - CFTV A escolha do agrupamento dos itens em grupo visa a plena
qualificação da empresa fornecedora que prestará os serviços de fornecimento,
bem como prestará os serviços de suporte durante a vigência do contrato de
garantia dos equipamentos, a total compatibilidade entre os equipamentos
solicitados, a redução de custos operacionais e de infraestrutura física, a
capacidade técnica de manter a solução em operação, os recursos humanos
disponíveis para prestarem o devido apoio, treinamento e curva de aprendizagem e
o custo total de propriedade.
● Grupo 2 - Rede Sem Fio A aquisição dos itens do grupo 2 visa a expansão da
solução contratada através do PE 32/2021 - Processo 23292.010214/2021-24. O
agrupamento faz-se necessário para que o Ponto de Acesso (AP) e Injetor PoE
sejam do mesmo fabricante, tendo o fornecimento correto de potência para que o
AP funcione. Estes itens deverão ser da fabricante FORTINET.
3.5 Resultados e Benefícios a Serem Alcançados
●
●
●
●
●
●

Ampliação do parque computacional do IFSC;
Conexão da rede de dados;
Expansão da infraestrutura de rede sem fio do IFSC;
Melhoria no tráfego de rede da Reitoria;
Segurança física e patrimonial;
Autonomia no processo de exame de classificação.

4.ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1 Requisitos de Negócio
O conjunto de bens a serem adquiridos atenderão a demanda institucional
atendendo especialmente os alunos matriculados nos cursos do IFSC através da:
● Ampliação e substituição do parque de informática;
● Expansão da solução de rede sem fio melhorando cobertura e conexão à Internet;
● Ampliação da solução de monitoramento por CFTV, aumentando a segurança de
alunos e servidores;
● Autonomia na execução de exames de classificação;
● Manutenção de serviços e sistemas oferecidos à comunidade acadêmica.
4.2 Requisitos de Capacitação
Não se aplica este requisito porque o processo é de aquisição de bens comuns
(computadores, pontos de acesso, scanner) e de bens específicos cuja instalação e
configuração será realizada pela empresa fornecedora (switch SAN, câmeras, OLT).
4.3 Requisitos Legais
A contratação deverá estar em conformidade com a legislação que rege os
processos de contratação no setor público (Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 suas
alterações e regulamentações).
4.4 Requisitos de Manutenção
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Todos os bens possuem garantia por período de 36 a 60 meses. Após este período
poderá ser contratado expansão de suporte, desde que vantajoso para o IFSC.

4.5
Requisitos Temporais
Os bens e serviços deverão ser entregues da seguinte forma:
● Itens importados - 120 dias corridos;
● Itens nacionais - 60 dias corridos;
● Licenças e extensões de garantia - 15 dias corridos;
● Serviços - deverão ser executados em até 30 dias corridos após a entrega dos
bens a eles vinculados.
4.6 Requisitos de Segurança e Privacidade
Este requisito tem aplicação limitada aos seguintes bens:
● Switch SAN, OLT (Optical Line Terminal) e serviços de CFTV - A entrega total
inclui serviço de instalação e configuração. A empresa vencedora deverá zelar
pelo ambiente e equipamentos a que terá contato físico. Não haverá acesso a
dados institucionais. A instalação e configuração será supervisionada por um
analista ou técnico de TIC.
4.7 Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
Atendimento à legislação ambiental brasileira para produção e descarte de
materiais. Os bens, objetos deste processo, não devem conter substâncias
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenilpolibromados (PBDEs).
4.8 Requisitos de Arquitetura Tecnológica
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.9 Requisitos de Projeto e de Implementação
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.10 Requisitos de Implantação
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.11 Requisitos de Garantia e Manutenção
Os requisitos de garantia e manutenção estão explicitados na descrição de cada
item no Quadro de Especificações Mínimas e nos subitens 2.2.
4.12 Requisitos de Experiência Profissional
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.13 Requisitos de Formação da Equipe
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Não se aplica pelo objeto do processo.
4.14 Requisitos de Metodologia de Trabalho
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.15 Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.16 Outros Requisitos Aplicáveis
Não se aplica pelo objeto do processo.
5. RESPONSABILIDADES
5.1

Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

● Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de
Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de
Referência;
● Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
● Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
quando aplicável;
● Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato;
● Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento da solução de TIC;
● Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC
por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;
● Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e, posterior, recebimento definitivo;
5.2

Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

● Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no subitem 6.1.1 deste Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
● Os bens deverão ser entregues acompanhados de manual do usuário, com uma
versão em português ou inglês, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;
● As licenças de software e extensões de garantia deverão ser entregues conforme
especificação por e-mail ou através de download em portal do fabricante, em até
15 (quinze) dias corridos a partir da emissão de Autorização de Fornecimento.
● Os bens importados deverão ser entregues em até 120 dias corridos a partir da
emissão da Autorização de Fornecimento pelo IFSC, podendo ser prorrogados
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●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

por mais 30 dias corridos a partir de solicitação formal, desde que comprovada a
não responsabilidade da empresa vencedora por este atraso.
Os bens nacionais deverão ser entregues em até 60 dias corridos a partir da
emissão da Autorização de Fornecimento pelo IFSC.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
o objeto com avarias ou defeitos;
Materiais entregues em desacordo com o Edital e não retirados em até 05 (cinco)
dias úteis após comunicação formal do IFSC, serão descartados. Este prazo
poderá ser prorrogado, desde que formalizado, justificado e aceito pelo IFSC.
Esta prorrogação somente será aceita caso seja feita dentro do prazo da
notificação.
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, durante o
fornecimento do material, ainda que involuntariamente, às instalações do prédio,
máquinas, equipamentos e demais bens do IFSC, substituindo os referidos bens
por outros semelhantes em prazo que lhe será expressamente combinado pela
Contratante.
Todos os itens constantes da nota de empenho devem ser entregues no mesmo
momento, nas condições e locais conforme consta deste Anexo (não será aceita a
entrega parcelada dos itens).
Retirar a nota de empenho em até 03 (três) dias úteis, após a convocação.
Cumprir o prazo de garantia de acordo com o especificado em cada item neste
Termo de Referência ou conforme o prazo estabelecido na proposta de preços,
caso este seja maior que o mínimo estabelecido.
Os problemas apresentados durante o prazo de garantia devem ser solucionados
em até 30 (trinta) dias corridos.
Arcar com todos os custos para cumprimento da garantia, inclusive no caso de
necessidade de transporte (técnicos ou equipamentos).
A Contratada assume o compromisso de receber as Autorizações de
Fornecimento (AF’s) e Empenhos pelo e-mail institucional informado na
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o IFSC
considerará como recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega.
Assumindo o compromisso de avisar o IFSC quando houver mudança do e-mail.
Manter atualizado seu cadastro no órgão através do envio do documento
preenchido referente ao Anexo III deste edital sempre que houver mudanças em
seus dados cadastrais.

5.3 Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de
preços
● Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de
Registro de Preços;
● Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições,
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produtos ou preços registrados;
● Definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes e não
participantes, contendo:
○ As formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone,
e-mail, ou sistema informatizado, quando disponível; e
○ Definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a
indicação de prazo e responsável.
● Definir mecanismos de controle de fornecimento da solução de TIC, observando,
dentre outros:
○ A definição da produtividade ou da capacidade mínima de fornecimento da
solução de TIC;
○ As regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solução de TIC aos
órgãos participantes e não participantes, contendo prazos e formas de
negociação e redistribuição da demanda, quando esta ultrapassar a
produtividade definida ou a capacidade mínima de fornecimento e for requerida
pela contratada; e
○ As regras para a substituição da solução registrada na Ata de Registro de
Preços, garantida a realização de Prova de Conceito, em função de fatores
supervenientes que tornem necessária e imperativa a substituição da solução
tecnológica;
6.

MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1

Rotinas de Execução

6.1.1 Locais de Entrega

CÂMPUS

ENDEREÇO

Câmpus Araranguá

Av. XV de Novembro, s/nº – Bairro Aeroporto – CEP: 88900-000
– Araranguá – SC – Fone: (48) 3311-5000; e-mail:
compras.ararangua@ifsc.edu.br.

Câmpus Caçador

Av. Fahdo Thomé, 3000, Champagnat – Caçador – SC –
89500-000,
Fone:
(49)
3561-5700;
e-mail:
compras.cdr@ifsc.edu.br.

Câmpus Canoinhas

AV. Expedicionários, 2150 – Bairro Campo do Água Verde – CEP
89460-000 – Canoinhas SC: Fone: (47) 3627-4500; e-mail:
compras.canoinhas@ifsc.edu.br.

Cerfead

Rua Duarte Schutel, 99 – Centro – Florianópolis/SC – CEP
88015-640;e-mail: compras@ifsc.edu.br; Fone: (48) 3131-8816.

Câmpus Chapecó

Av. Nereu Ramos, 3450 D – Bairro Seminário – Chapecó/SC
CEP:
89813-000
–
Fone: (49) 3313-1240; e-mail:
compras.chapeco@ifsc.edu.br.

Câmpus Criciúma

SC 443, km 01, nº. 845 – Bairro Vila Rica – Criciúma – SC – CEP
88813-600; Esquina com Rua Antônio Daré; Fone: (48)
3462-5000; e-mail: compras.criciuma@ifsc.edu.br.
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Câmpus Florianópolis

Câmpus
Florianópolis-Continente

Câmpus Garopaba

Av. Mauro Ramos, 950 – Centro – Florianópolis/SC. CEP:
88020-300 – Almoxarifado, Fone: (48) 3211-6000; e-mail:
compras.fpolis@ifsc.edu.br.
Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros – Florianópolis/SC – CEP:
88.075-010;
Fone
(48)
3877-8400;
e-mail:
compras.continente@ifsc.edu.br.
Rua Maria Aparecida Barbosa, nº 153, Loteamento Vila de
Campo – Bairro Campo Duna – Garopaba – SC – CEP
88495-000;
Fone
(48)
3254-7330;
e-mail:
compras.garopaba@ifsc.edu.br.

Câmpus Gaspar

Rua Adriano Kormann, 510 – Bairro Bela Vista – Gaspar – SC;
CEP
89110-971;
Fone:
(47)
3318-3700;
e-mail:
compras.gaspar@ifsc.edu.br.

Câmpus Itajaí

Av. Vereador Abrahão João Francisco, 3899, Bairro Ressacada –
Itajaí – SC; CEP 88307-303; Fone: (47) 3390-1200; e-mail:
compras.itj@ifsc.edu.br.

Câmpus Jaraguá do Sul –
Rau

Rua dos Imigrantes, nº 445 – Bairro Rau – 89254-430 – Jaraguá
do Sul; Fone: (47) 3276-9600; e-mail: compras.gw@ifsc.edu.br

Câmpus Jaraguá do Sul

Av. Getúlio Vargas, nº 830 – Centro – Jaraguá do Sul – CEP:
89251-000,
Fone:
(47)
3276-8700;
e-mail:
compras.jar@ifsc.edu.br.

Câmpus Joinville

Rua Pavão, 1337 – Loteamento Novo Horizonte – Bairro Costa e
Silva, Joinville/SC – CEP: 89220-618 – Fone: (47) 3431-5600;
e-mail: compras.joinville@ifsc.edu.br.

Câmpus Lages

Rua Heitor Villa-Lobos, s/n – Bairro São Francisco – Lages –
CEP
88506-400,
Fone:
(49)
3221-4200;
e-mail:
compras.lages@ifsc.edu.br.

Câmpus Palhoça-Bilíngue

Rua João Bernardino da Rosa – Bairro Cidade Universitária
Pedra Branca – Palhoça – SC – CEP 88137-010; Fone: (48)
3341-9700; e-mail: compras.phb@ifsc.edu.br.

Câmpus São Carlos

Rua Aloísio Stoffell, 1271 – Jardim Alvorada – São Carlos/SC –
CEP
89885-000;
Fone:
(49)
3325-4149;
e-mail:
compras.sca@ifsc.edu.br

Câmpus São José

R. José Lino Kretzer, 608 – Bairro Praia Comprida – CEP:
88103-310 São José – SC; Fones: (48) 3381-2800 e Fax:
3381-2812; e-mail: compras.sje@ifsc.edu.br

Câmpus São Lourenço do
Oeste

Rua Aderbal Ramos da Silva, 496-514 – Bairro Progresso. São
Lourenço do Oeste – CEP 89990 000; Fones: (049) 3344-8495;
e-mail: compras.slo@ifsc.edu.br.

Câmpus
Oeste

Rua 22 de Abril, s/n – Bairro São Luiz – São Miguel do Oeste –
SC
89900-970,
Fone:
(49)3631-0400;
e-mail:
compras.smo@ifsc.edu.br.

São Miguel do
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Câmpus Tubarão

BR 101 Sul, km 336 – Fone: (48) 3301-9101; E-mail:
compras.tub@ifsc.edu.br

Câmpus Urupema

Estrada do Senadinho s/n – Centro – Urupema – SC –
88625-970,
Fone:
(49)
3236-3100;
e-mail:
compras.urupema@ifsc.edu.br.

Câmpus Xanxerê

Rua Euclides Hack, 1603 – Bairro Veneza – Xanxerê – SC –
89820-000;
Fone:
(49)
3441-7900;
e-mail:
compras.xxe@ifsc.edu.br.

Reitoria

Av. 14 de julho 150 – Coqueiros – Florianópolis – SC –
CEP:88075-010
–
Fones:
(48)
3877-9000;
e-mail:
compras@ifsc.edu.br.

6.2
Procedimentos para encaminhamento e controle de solicitações
● Os câmpus do IFSC deverão solicitar saldo para para a Diretoria de TIC
(dtic@ifsc.edu.br) e Coordenadoria de Registro de Preços (srp@ifsc.edu.br);
● A solicitação de empenho seguirá os trâmites internos do IFSC;
● Para adesão a ARP por órgãos não participantes deverá ser enviado email para
Coordenadoria de Registro de Preços (srp@ifsc.edu.br) além dos trâmites
normais para adesão.
● A Coordenadoria de Registro de Preços fará o controle das solicitações.
6.3
Prazos, horários de fornecimento de bens ou prestação de serviços
● Os prazos para entregas respeitarão o que está descrito no subitem 5.2 deste
Termo de Referência;
● As entregas deverão respeitar o horário comercial - 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00;
6.4
Forma de pagamento
● O pagamento deverá ser efetuado integral até o 15º (décimo quinto) dia útil após
o aceite definitivo do material, em sua totalidade, e atesto da Nota Fiscal ou
Documento de Cobrança, através de ordem bancária, para crédito em banco, com
o código da agência e o número da conta-corrente que forem indicados pelo
contratado.
○ Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
● Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que
o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
● A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº
8.666, de 1993.
○ Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da
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Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como,
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº
3, de 26 de abril de 2018.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
○ Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela máxima autoridade da contratante.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
○ A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
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fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6 / 100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
● A Nota fiscal/fatura ou documento de cobrança deverá ser sempre emitida com o
CNPJ do Câmpus requisitante, conforme descrição abaixo:
CÂMPUS

CNPJ

Araranguá

11.402.887/0008-37

Caçador

11.402.887/0018-09

Canoinhas

11.402.887/0012-13

Chapecó

11.402.887/0007-56

Continente

11.402.887/0004-03

Criciúma

11.402.887/0009-18

Florianópolis

11.402.887/0002-41

Garopaba

11.402.887/0021-04

Gaspar

11.402.887/0010-51

Jaraguá do Sul - Rau

11.402.887/0019-90

Itajaí

11.402.887/0013-02

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

138

Jaraguá do Sul

11.402.887/0005-94

Joinville

11.402.887/0006-75

Lages

11.402.887/0011-32

Palhoça Bilíngue

11.402.887/0015-66

Reitoria

11.402.887/0001-60

São José

11.402.887/0003-22

São Miguel do Oeste

11.402.887/0014-85

Tubarão

11.402.887/0020-23

Urupema

11.402.887/0016-47

Xanxerê

11.402.887/0017-28

Para o Câmpus Avançado de São Lourenço do Oeste, a Nota Fiscal deverá ser emitida
no CNPJ da Reitoria, sendo os materiais entregues no respectivo Câmpus.
● Poderá haver a emissão de mais de uma Nota fiscal/fatura ou documento de
cobrança para cada Nota de Empenho ou apenas uma Nota fiscal/fatura ou
documento de cobrança e, para acompanhar as mercadorias para os Câmpus,
notas de remessa de materiais, aceitas pela fiscalização estadual.
6.5
Do reajuste
● Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
○ Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão
de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à
espécie.
6.6
Mecanismos formais de comunicação
● O canal de comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE será o
e-mail srp@ifsc.edu.br;
● Para formalizar as solicitações será utilizada a Autorização de Fornecimento
acompanhado do empenho vinculado a mesma.
7.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Este processo não contempla contrato, visto referir-se a aquisição de bens comuns. Os
serviços contidos neste processo estão vinculados a bens adquiridos e não são
continuados.
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7.1
Critérios de Aceitação
● Os bens serão recebidos provisoriamente no momento de sua entrega, por
servidor(a) do IFSC devidamente identificado, para efeito de posterior verificação
de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.
● Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 20 (vinte) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.
● Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
● Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
● Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
● O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
● A contratada se obriga a entregar todo o material, no mesmo momento, na
quantidade informada na Autorização de Fornecimento (AF). Somente poderá ser
aceita a entrega parcial, nas hipóteses abaixo, sob pena de devolução de todo
material, no caso do empenho/AF não estar completa:
○ O material só poderá ser entregue parcialmente, se a licitante encaminhar
justificativa, solicitando o cancelamento dos itens pendentes juntamente ao
material, para ser avaliada pela Administração e posterior aplicação de
penalidades;
○ A Administração poderá solicitar a antecipação da entrega de parte dos
materiais constantes da Autorização de Fornecimento, somente se a licitante
conseguir atender ao pedido.
7.2
Sanções Administrativas
● Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
○ inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
○ ensejar o retardamento da execução do objeto;
○ falhar ou fraudar na execução do contrato;
○ comportar-se de modo inidôneo;
○ cometer fraude fiscal;
● Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
○ Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
○ multas (que deverão ser recolhidas em favor do Instituto Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia de Santa Catarina, a ser preenchido de acordo com
instruções fornecidas pela Contratante):
■ de 1% (um por cento) sobre o valor total do somatório dos itens entregues
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com atraso (AF), por dia de atraso na entrega do material, limitados a
10%(dez por cento) do mesmo valor.
■ de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Autorização de
Fornecimento (AF), por infração a qualquer cláusula ou condição do
Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na
reincidência.
■ de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preços
vencedora, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em
assinar a Ata de Registro de Preço ou deixar de apresentar os
documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.
■ de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preço, no caso
de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por
culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente das demais
sanções cabíveis;
■ de 10% (dez por cento) sobre o valor total do somatório dos itens
entregues em desacordo, por apresentação de marca e/ou modelo que
não estão de acordo com a especificação do edital e apresentada na
proposta de preço da licitante;
■ de 10% (dez por cento) do valor total do somatório dos itens entregues
em desacordo com o Edital e a proposta de preços aceita na sessão do
pregão;
■ de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no
caso de não-substituição do material no prazo determinado no Termo de
Referência, caso não estaria de acordo com a especificação exigida em
Edital, limitada a incidência a 10 (dez) dias úteis. Após o décimo dia e a
critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material e/ou
a sua substituição, de forma a configurar, nessa hipótese inexecução
parcial da obrigação assumida;
■ de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços,
no caso de cancelamento integral da ata por ato unilateral da
administração, motivada por culpa da Contratada ou a pedido da mesma;
■ Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
■ Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no
subitem 7.2 deste Termo de Referência.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
○ tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
○ tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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○ demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e
cobrados judicialmente.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada
pela autoridade competente.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa. O processamento do PAR não interfere no seguimento
regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de
danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

O detalhamento da estimativa de preços encontra-se no Estudo Técnico Preliminar, anexo
a este processo. Em anexo também estão disponíveis as cotações realizadas.

ID

DESCRIÇÃO DO BEM E SERVIÇO

QTD

UNIDADE DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

VALOR TOTAL
MÁXIMO

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO
06

COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - 2022

200

Unidade

R$ 8.904,16

R$ 1.780.832,00

07

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - 2022

200

Unidade

R$ 5.295,33

R$ 1.059.066,00

08

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO - 2022

200

Unidade

R$ 5.830,27

R$ 1.166.054,00

09

CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE

02

Unidade

R$ 135.731,16

R$ 271.462,32

13

MONITORES 21”

600

Unidade

R$ 1.227,83

R$ 736.698,00
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14

NOTEBOOK - PROGRAMAÇÃO VISUAL

05

Unidade

R$ 9.047,00

R$ 45.235,00

18

SCANNER DE MESA PROFISSIONAL

01

Unidade

R$ 42.836,97

R$ 42.836,97

22

SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS

02

Unidade

R$ 128.271,12

R$ 256.542,24

LOTE/GRUPO 1: CFTV
01

CÂMERA IP TIPO I

50

Unidade

R$ 4.105,25

R$ 205.262,50

02

CÂMERA IP TIPO II

40

Unidade

R$ 4.935,03

R$ 197.401,20

03

CÂMERA IP TIPO III

10

Unidade

R$ 4.618,63

R$ 46.186,30

04

CÂMERA IP TIPO IV

10

Unidade

R$ 7.321,89

R$ 73.218,90

05

CÂMERA IP TIPO V

20

Unidade

R$ 9.506,25

R$ 190.125,00

10

GARANTIA PARA LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM
SOFTWARE VMS

130

Unidade

R$ 1.636,68

R$ 212.768,40

12

LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS

130

Licença

R$ 702,51

R$ 91.326,30

16

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS

1

Unidade

R$ 9.402,09

R$ 9.402,09

17

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS POR
CÂMERA

406

Unidade

R$ 975,71

R$ 396.138,26

19

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CÂMERAS IP

26

Serviço

R$ 69.347,72

R$ 208.043,16

20

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO
DE VÍDEO

03

Serviço

R$ 6.021,59

R$ 156.561,34

21

SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM REDE

03

Unidade

R$ 6.367,64

R$ 19.102,92

LOTE/GRUPO 2: Rede sem Fio
11

INJETOR POE

261

Unidade

R$ 5.606,00

R$ 1.463.166,00

15

PONTO DE ACESSO INDOOR

261

Unidade

R$ 1.221,00

R$ 318.681,00

9.ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Por tratar-se de Registro de Preço a fonte de recursos será informada no momento da
contratação.

10.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1 Regime, Tipo e Modalidade da Licitação
De acordo com o Art. 1º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, esta licitação
deve ser realizada na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, com julgamento pelo
critério de menor preço por item/lote para o sistema de registro de preços.
10.2 Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de
Preferência
Decreto nº 7.174/2010
Art. 3o Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas aquisições de bens de
informática e automação, o instrumento convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
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…
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação dos seguintes requisitos:
…
b) compatibilidade eletromagnética;
…
Itens: 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 18, 21 e 22

Art. 5o Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da
Lei nº 8.248, de 1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte
ordem:
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o
Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;
II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder
Executivo Federal.
Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao
disposto nos incisos do caput terão prioridade no exercício do direito de preferência em
relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso.
Itens produzidos no Brasil: 06, 07, 08, 13, 14 e 21.
Lei Complementar nº 123, de 2006
Preferência para me/epp: Itens 14 e 18 (valor dos itens).
10.3

Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação

10.3.1As licitantes deverão apresentar Atestados de Capacidade Técnica para
comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o
item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
10.3.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o
item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
10.3.2.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão
dizer respeito a serviços executados com as seguintes características
mínimas:
10.3.2.2.1 Instalação e configuração de câmeras IP em software Milestone
versão 2017 R1 11.1a compilação 3254;
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

144

10.3.2.2.2 Instalação e configuração de servidores para uso de software
Milestone Base 2017 R1 11.1a compilação 3254;
10.3.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato
social vigente;
10.3.3 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante;
10.3.4 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
10.3.5 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de
forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação,
nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

11.
DA EQUIPE
APROVAÇÃO

DE

PLANEJAMENTO

DA

CONTRATAÇÃO

E

DA

Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Termo de Referência ou Projeto
Básico será assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade
máxima da Área de TIC, e aprovado pela autoridade competente.

____________________
Integrante
Requisitante

____________________
Integrante
Técnico
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Administrativo
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Autoridade Máxima da Área de TIC

Benoni de Oliveira Pires
Diretor de TIC

Florianópolis, 25 de Abril de 2022.
Aprovo,

Autoridade Competente

Thiego Rippel Pinheiro
Chefe do Departamento de Compras

Florianópolis, 25 de Abril de 2022.
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Quadro de especificações mínimas
Licitação: 23292.010041/2022-36 - PE 31009/2022 - REI
Assunto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFTV E REDE SEM FIO.

Item

Descrição

Unidade

Quant.

Preço Unit.
(R$)

Valor Total (R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

6

COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - 2022 Características Mínimas -->
PROCESSADOR 01 (um) microprocessador de 08 (oito) núcleos e 16
(dezesseis) threads ou superior, com frequência mínima de 2,9 GHz, (com
dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o
modelo do processador ofertado deverá ser da geração mais atual
comercializada pelo fabricante do computador no Brasil. O processador deverá
atingir índice de, no mínimo, 17.000 pontos para o desempenho, tendo como
referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Possuir tecnologia de fabricação de
14 nanômetros; Possuir memória cache mínima de 16 MB; Foi considerado o
processador Intel Core i7-10700 como base para o desempenho, porém, serão
aceitos processadores com performance igual ou superior no Performance Test
da Passmark® Software, tendo como referência a base de dados Passmark CPU
Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; CHIPSET
Chipset integrado, sendo no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior;
MEMÓRIA Deverá ser instalado na placa mãe 2 (dois) módulos de memória SODIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de
16GB cada; ou 4 (quatro) módulos de memória 8GB cada; PLACA DE VÍDEO
Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD; A controladora de vídeo
deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de vídeo digital,
podendo ser HDMI ou DP (Display Port). Permitir utilizar resolução máxima de UNIDADE
até 4096 x 2160; Deverá suportar no mínimo 2 (dois) monitores simultâneos.
INTERFACES Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de
1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan
em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); Controladora de
som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira OU
conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)interfaces USB
sendo 4 (quatro) interfaces USB 3.0. UNIDADE DE DISCO -ESTADO SÓLIDO
Deverá possuir 01 (uma) unidade de armazenamento instalada, com capacidade
mínima de 256GB. Sendo a mesma do tipo SSD M.2 NVMe; FONTE DE
ALIMENTAÇÃO Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada
com tensões de entrada de100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático,
frequência de 50-60hz, potência máxima de 310 WATTS; 7.2 Implementar PFC
(power factor correction) ativo e com eficiência igual ou superior a 85% (PFC
80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; Não serão aceitos
adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às
exigências descritas para a fonte. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem
seguir a norma NBR 14136. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES As demais
especificações estão publicadas no Termo de Referência.

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf
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8.904,16

1.780.832,00
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Item

Descrição

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
Unidade

Quant.

Preço Unit.
(R$)

Valor Total (R$)

7

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - 2022 Características Mínimas →
PROCESSADOR 01 (um) microprocessador de 04 (quatro) núcleos e 08 (oito)
threads ou superior, com frequência mínima de 3,6 GHz, (com dissipador e cooler
apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador
ofertado deverá ser da geração mais atual comercializada pelo fabricante do
computador no Brasil. O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 8700
pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark
CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Possuir
tecnologia de fabricação de 14 nanômetros; Possuir memória cache mínima de 8
MB; Foi considerado o processador Intel Core i3-10300 como base para o
desempenho, porém, serão aceitos processadores com performance igual ou
superior no Performance Test da Passmark® Software, tendo como referência a
base
de
dados
Passmark
CPU
Mark
disponível
no
site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; CHIPSET Chipset integrado, sendo
no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior; MEMÓRIA Deverá ser
instalado na placa mãe 1 (um) módulo memória SO-DIMM, DDR4 ou superior,
velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de 8GB; PLACA DE VÍDEO
Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD; A controladora de vídeo
deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de vídeo digital,
podendo ser HDMI ou DP (Display Port). Permitir utilizar resolução máxima de
até 4096 x 2160; Deverá suportar no mínimo 2 (dois) monitores simultâneos.
INTERFACES Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de UNIDADE
1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan
em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); Controladora de
som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira OU
conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito) interfaces USB
sendo 4 (quatro)interfaces USB 3.0. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO Unidade de
disco rígido interna com capacidade de armazenamento de 500 Gigabytes ou
superior; Interface tipo SATA 3.0 de 6 GB/s, cache de 32 MB ou superior;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM ou configuração superior. FONTE DE
ALIMENTAÇÃO Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada
com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático,
frequência de 50-60hz, potência máxima de 310 WATTS; Implementar PFC
(power factor correction) ativo e com eficiência igual ou superior a 85% (PFC
80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; Não serão aceitos
adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às
exigências descritas para a fonte. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem
seguir a norma NBR 14136. ESPECIFICIDADES Garantia de 3 anos. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES As demais especificações estão publicadas no Termo de
Referência.

200

5.295,33

1.059.066,00

8

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO - 2022 Características Mínimas -->
PROCESSADOR 01 (um) microprocessador de 06 (seis) núcleos e 12 (doze)
threads ou superior,com frequência mínima de 2,9 GHz, (com dissipador e cooler
apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador
ofertado deverá ser da geração mais atual comercializada pelo fabricante do
computador. O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 10.600 pontos
para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU
Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Possuir
tecnologia de fabricação de 14 nanômetros; Possuir memória cache mínima de
12 MB; Foi considerado o processador Intel Core i5-10400 como base para o
desempenho, porém, serão aceitos processadores com performance igual ou
superior no Performance Test da Passmark® Software, tendo como referência a
base
de
dados
Passmark
CPU
Mark
disponível
no
site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; CHIPSET Chipset integrado, sendo
no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior; MEMÓRIA Deverá ser
instalado na placa mãe 1 (um) módulo memória SO-DIMM, DDR4 ou superior,
velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de 8GB; PLACA DE VÍDEO
Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD; A controladora de vídeo
deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de vídeo digital,
podendo ser HDMI ou DP (Display Port). Permitir utilizar resolução máxima de
até 4096 x 2160; Deverá suportar, no mínimo, 2 (dois) monitores simultâneos. UNIDADE
INTERFACES Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de
1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan
em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); Controladora de
som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira OU
conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)interfaces USB
sendo 4 (quatro) interfaces USB 3.0. UNIDADE DE DISCO -ESTADO SÓLIDO
Deverá possuir 01 (uma) unidade de armazenamento instalada, com capacidade
mínima de 256GB. Sendo a mesma do tipo SSD M.2 NVMe; FONTE DE
ALIMENTAÇÃO Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada
com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático,
frequência de 50-60hz, potência máxima de 310 WATTS; Implementar PFC
(power factor correction) ativo e com eficiência igual ou superior a 85% (PFC
80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; Não serão aceitos
adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às
exigências descritas para a fonte. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem
seguir a norma NBR 14136. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES As demais
especificações estão publicadas no Termo de Referência.

200

5.830,27

1.166.054,00
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Unidade

Quant.

9

CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE Características Técnicas Mínimas:
1. Equipamento concentrador adequado para utilização em redes ópticas
passivas. É sua função distribuir o acesso a cada ONT da rede e realizar tarefas
de gestão, tais como controle de acesso, gerência de banda, disponibilização de
serviços, etc. 2. Deve receber o tráfego Ethernet através de interfaces de uplink
de 1GE ou 10GE e disponibiliza-lo em sinal óptico de acordo com o padrão
GPON (Gigabit Passive Optical Network), atendendo os requisitos da norma
ITUT G.984. 3. Cada interface GPON da OLT deve atender até 64 ONTs, em uma
faixa de até 20km, estabelecendo uma topologia de ponto multiponto. 4. Deve ser
do tipo standalone com 1U de altura. 5. Deve atender a um total de até 512
ONTs. 6. Deve apresentar ao menos 8 interfaces GPON SFP; 7. Deve apresentar
pelo menos 4 interfaces ópticas de Uplink de 10GbE para a conexão com a rede
Ethernet; 8. Deve possuir no mínimo 120 Gbps de capacidade de switching; 9.
Deve possibilitar upgrade de software em serviço (ISSU – In Service Software
Upgrade); 10. Deve atender as seguintes características GPON: a. Deve suportar
ITUT G.984.4 para Gerência e Controle da Interface da ONT (OMCI); b. Deve
suportar gerência remota da ONT; c. Deve possibilitar descoberta e ranging
automático da ONT; d. Deve suportar NSR e SR DBA (G.984.3) e. Deve suportar
até 1000 TCONTs e 4000 GEM Ports; f. Deve suportar até 128 ONTs por
interface GPON; g. Velocidade de 2.5Gbps em downstream e 1.25Gbps em
upstream; h. 20km de faixa de transmissão; i. Comprimento de onda de
transmissão: 1490nm; j. Comprimento de onda de recepção: 1310nm; 11. Deve
atender as seguintes características de Layer2: a. Standard Ethernet Bridging; b.
Até 64K endereços MAC; c. IEEE 802.3ac – VLAN Tagging; d. IEEE 802.1S –
Multiple Spanning Tree; e. IEEE 802.1W – Rapid Spanning Tree; f. IEEE 802.1D
– Spanning Tree; g. IEEE 802.1Q – Virtual LANs with Port Based VLANs; h. IEEE
802.1p – Prioritization of Traffic at the Datalink Level; i. IEEE 802.3x – Flow
Control; j. Broadcast Storm Filtering; k. Multicast Storm Filtering; l. MAC Static
Filter; m. QinQ support; n. Access Control List (ACLs Support); o. Port mirroring;
p. Rate Limiting (In/Out); q. Até 4096 VLANs; r. Port/Subnet/Protocolbased VLAN;
s. VLAN stacking / translation; t. Link Aggregation (802.3ad); u. Jumbo frame até
12288 bytes; 12. Deve atender as seguintes características de Layer3: a.
Roteamento IPv4 e IPv6; b. Roteamento estático; c. Routing Information Protocol
(RIP) v1/v2; d. RIPng; e. Open Shortest Path First (OSPF) v2; f. OSPFv3; g.
Border Gateway Protocol (BGP) v4; h. Access Control List L3; i. Virtual Router
Redundancy Protocol (VRRP); 13. Deve atender as seguintes características de
Multicast: a. IGMPv1/v2/v3; b. IGMP FastLeave; c. IGMP Snooping; d. IGMP UNIDADE
Proxy; e. IGMP Static Join; f. Multicast Vlan Registration (MVR); g. PIMSM, SSM;
h. MLD Snooping; 14. Deve atender as seguintes características de QoS a.
Traffic scheduling (SPQ, WRR); b. 8 filas por porta; c. Limitação condicional de
taxa; d. Mapeamento de filas de acordo com ingress/egress port, MAC, 802.1q,
802.1p, ToS/DSCP, IP SA/DA, TCP/UDP; e. Listas de controle de acesso
baseadas nas portas, endereços MAC, EtherType, IP SA/DA, TCP/UDP; 15.
Deve atender as seguintes características de segurança: a. Storm Control para
broadcast; b. Storm Control para multicast; c. Storm Control para DLF; d.
Bloqueio de tráfego multicast e unicast desconhecidos; e. Gerenciamento
OutofBand e InBand; f. IP Source Guard; g. Secure Shell (SSH) v1/v2; h.
Autenticação 802.1x (PortBased ou MACBased); i. Autenticação baseada em
MAC para VLAN nativa; j. Anti attack for DDOS, TCPSYNflood, UDPfload,
ARPflood; 16. Deve atender as seguintes características para gerência da
plataforma: a. Serial/Telnet (CLI); b. SNMP v1/v2/v3; c. DHCP server, client e
relay com opção 66 e 82; d. Single IP management; e. RMON; f. Syslog; g. Link
Layer Discovery Protocol (LLDP); h. LLDPMED; 17. Deve ser fornecida com duas
fontes de alimentação AC redundante, operando em regime de redundância e
balanço de carga; 18. As fontes de alimentação devem ser do tipo hotswappable;
19. Deve operar estavelmente entre a faixa de temperatura de 20 a 60°C; 20.
Deve operar estavelmente entre a faixa de umidade relativa de 0 e 90% (sem
condensação); 21. Em termos dimensionais deve apresentar altura máxima de
1U (44mm), seguir padrão para instalação em rack 19” (440mm), e profundidade
inferior a 350mm; 22. Deve apresentar garantia de 36 meses. 23. Certificações
necessárias: a. Anatel; b. FCC; c. IEC 100042/3/4/6; d. UL 1950; 24. Acessórios
que devem acompanhar o produto: a. Cabo Serial (DB9 – RJ45); b. Cabo de
Alimentação AC (Padrão ABNT14136); 25. Deverão fazer parte deste
fornecimento as seguintes interfaces de comunicação: a. 2 interfaces Small Form
Pluggable padrão LC Monomodo para tráfego de até 10GBPS; b. 2 interfaces
Small Form Pluggable padrão RJ45 para tráfego de até 1GBPS; c. 8 interfaces
Small Form Pluggable padrão SC Monomodo classe C+ com taxa de transmissão
de 2,488GBPS em Downstream e 1,244 GBPS em Upstream; d. Todas as
interfaces deverão ser do mesmo fabricante da solução ofertada. 26. Deve ser
entregue instalada e configurada, a proponente deverá ser credenciada pelo
fabricante do equipamento para esse tipo de serviço, apresentar certificado de
credenciamento do fabricante atualizado na proposta comercial sob pena de
desclassificação

2

13

MONITORES 21” Características Mínimas --> 1. Tela 100% plana de LED; 2.
Tamanho de 21 a 22 polegadas; 3. Luminosidade de 250 cd/m²; 4. Taxa de
contraste estático 1000:1; 5. Taxa de contraste dinâmica 3.000.000:1; 6. Suporte
de cores de 16 milhões; 7. Resolução de 1920 x 1080 pixels; 8. Conectores de
entrada: 01 (um) VGA, 01 (um) HDMI e 01 (um) DISPLAYPORT; 9. Ângulo de
visão: 175° vertical/175° horizontal 10. Suporte de altura ajustável, inclinação,
rotação pivot 90º; 11. Furação VESA 100 mm x 100 mm; 12. Deverá ser entregue UNIDADE
cabo de conexão VGA e HDMI (ou DP) e um cabo de alimentação NBR 14136;
13. Tratamento anti reflexivo. Não sendo aceito adesivos anti reflexivos; 14.
Fonte de alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de
100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, frequência 50- 60 Hz; 15.
Controles Manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio, Fonte/Auto/Exit; 16.
As demais especificações estão publicadas no Termo de Referência.

600
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14

NOTEBOOK - PROGRAMAÇÃO VISUAL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 Notebook de linha corporativa, novo, entregue em caixa lacrada; 2 - Um
processador com 4 núcleos, 8 threads, frequência max de 5GHz, cache de 12
MB; 3 - Memória de 16 GB, DDR4, 3200 Mhz; 4 - Armazenamento SSD de 512
GB PCIe NVMe M.2; 5 - Tela Full HD WVA de 15,6"; 6 - Sistema Operacional
Windows 11 Pro Português Brasil (licença de uso (product key) deve ser fixada
em local visível ou gravada na memória flash da BIOS); 7 - Placa de vídeo
dedicada GeForce MX450 2GB GDDR5; 8 - Cor preta ou prata; 9 - Garantia de 3 UNIDADE
anos com atendimento on site e de acordo com o termo de referência; 10 Teclado numérico retroiluminado, em português, com leitor de impressão digital;
11 - Duas portas USB 3.2 Type A de 1º geração; 12 - Um conector de áudio para
fones de ouvido/microfone; 13 - Uma porta HDMI 1.4; 14 - Um leitor de cartão
SD; 15 - Câmera HD de 1280x720 de 30 fms; 16 - Wireless 6, 2x2; 17 - Bateria
de 4 células; 18 - Adaptador CA de 65 W; 19 - Bolsa ou mochila para transporte
na cor preta ou cinza.

5

9.047,00

45.235,00

18

SCANNER DE MESA PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MÍNIMAS 1 - Até 30.000 folhas por dia; 2 - Até 90 ppm/180 ipm a 200 dpi e 300
dpi (até 80 ppm/160 ipm em cores)* (As velocidades de digitalização podem
variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema operacional e
computador). 3 - CCD duplo; Profundidade da saída em tons de cinza de 256
níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3);
profundidade de bit de saída de cores de 24 bits (8 x 3); 4 - Visor LCD gráfico
com botões de controle do operador; 5 - 600 dpi de resolução óptica; 6 - LED
duplo; 7 - Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi; 8
- Alimentação automática: 305 mm (12 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.) - largura máxima
e mínima; 9 - Alimentação manual: 305 mm (12 pol.) / 50 mm (2 pol.) - largura
máxima e mínima; 10 - Alimentação automática: 863,6 mm (34 pol.) / 63,5 mm
(2,5 pol.) - comprimento máximo e mínimo; 11 - Alimentação manual: 863,6 mm
(34 pol.) / 50 mm (2 pol.) (somente saída traseira); 12 - Modo de documentos
longos: comprimento máximo de 4,1 metros (160 pol.) (O scanner deve oferecer
suporte ao modo de digitalização contínua); 13 - Espessura de papel: papel de
34-413 g/m2 (9-110 lb); 14 - Até 250 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lb) alimentador/elevador; 15 - Detecção de multialimentação ultrassônica; 16 Compatível com USB 2.0; USB 3.0; 17 - Pacote completo de software incluso; 18 UNIDADE
- Recurso de geração de imagem - Digitalização Perfect Page; iThresholding;
processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte
relativo; corte dinâmico; eliminação eletrônica de cores; digitalização de fluxo
dual; ajuste interativo de cor, brilho e contraste; orientação automática; detecção
automática de cores; suavização de cores de segundo plano; preenchimento de
bordas da imagem; mescla de imagens; detecção de folha em branco baseada
em conteúdo; filtro de riscos; preenchimento de furos da imagem; filtro de nitidez;
19 - Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF
pesquisável de uma ou várias folhas; 20 - Garantia de 12 meses. 21 Assessórios de mesa digitalizadora incluso (tamanho ofício, A3, etc); 22 Acessório de impressão de documentos (lado posterior, impressão pósdigitalização de até 40 caracteres alfanuméricos, com 11 posições de impressão);
23 - Tensão: bivolt ou 220V; 24 - Sistemas operacionais suportados: Windows 10
(32 bits e 64 bits), Windows 8,1 (32 bits e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits),
Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits), Windows Vista SP2 (32 bits e 64 bits), Linux
Ubuntu 14.04 (LTS) (32 bits e 64 bits); 25 - Suprimentos inclusos: Panos para
limpeza de rolos, panos Staticide, kit de suprimentos (incluí modulo de
alimentação, modulo de separação, base de separação, roletes de transporte
frontais);

1

42.836,97

42.836,97
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SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS Características Gerais: 1 Switch SAN Fibre-Channel para instalação em rack de 19” (dezenove
polegadas); 2 - Deve possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) portas universais (tipo
E e F) Fibre-Channel de no mínimo 16 (dezesseis) Gbps além de suportar 32
(trinta e dois) Gbps, com 16 (dezesseis) portas habilitadas e com 16 (dezesseis)
transceivers de 16 (dezesseis) Gbps instalados, todos de interface LC (Lucent
Connect), distância de operação SWL (Short-Wave Lenght); 3 Habilitado/Licenciado para suportar operação em modo Full Fabric em ambiente
SAN de padrão Brocade, permitindo as funcionalidades de ISL Trunking (Inter
Switch Link) e Extended Fabric; 4 - Permitir comunicação com outros switches
SAN FC ou portas FC de hosts de menor velocidade de operação, FC 16
(dezesseis) Gbps, 8 (oito) Gbps e 4 (quatro) Gbps; 5 - Possuir interface de
gerenciamento, padrão ethernet, acessível através de interface web HTTPS e
SSH; 6 - Suportar classes de serviços 2, 3 e F (inter switch frames); 7 - Possuir
interface que permita monitoração de alertas e gerenciamento de tráfego; 8 Devem acompanhar 16 (dezesseis) cordões duplex ópticos LC/LC (Lucent
Connector em ambas as terminações) de fibra multimodo OM4 ou superior, 50
μm e 850/1300 nm, com pelo menos 2,5 (dois vírgula cinco) metros e no máximo
5 (cinco) metros. 9 - Possuir fonte com alimentação variável entre 110-240V,
incluindo cabo padrão C14 para conexão à PDU; 10 - A instalação do switch
deverá ser realizada seguindo as melhores práticas de funcionamento e
parametrização indicadas pelo fabricante da solução; 11 - O escopo mínimo de UNIDADE
implementação consiste: 11.1 - Planejamento em conjunto com a
CONTRATANTE para definição das configurações necessárias, como
interconexões necessárias para utilização dos equipamentos; 11.2 - Instalação
física dos componentes fornecidos; 11.3 - Parametrização inicial; 11.4 - Caso
solicitado deverá realizar a integração com fabric de padrão Brocade compatível;
12 - O equipamento deverá ser totalmente integrado de fábrica, não sendo
aceitas quaisquer violações ou alteração no conteúdo das embalagens, que vise
inclusão/supressão de itens/opcionais, para garantir que todas as partes e peças
sejam homologadas e cobertas pela garantia do fabricante; 13 - O Switch SAN
ofertado deve ser novo, sem uso e que esteja em linha de produção e
comercialização pelo fabricante e sem previsão de encerramento na data da
entrega da proposta; 14 - A licitante deverá comprovar através de declaração do
fabricante do Switch ofertado ser parceiro de negócios autorizado a comercializar
tal solução. Além disso deverá comprovar fornecimento de equipamento de rede
similar através de atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica
de direito público ou privado que comprove o licitante já ter comercializado
solução de rede compatível com o objeto deste edital. Os atestados deverão ser
emitidos em papel timbrado da empresa contratante e assinado por seu
representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa
contratada. 15 - Garantia de 5 anos e suporte 5 x 8 com atendimento na primeira
hora comercial.

Quant.
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2

128.271,12

256.542,24

50

4.105,25

205.262,50
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LOTE/GRUPO 1: CFTV
1

CÂMERA IP TIPO I Características técnicas mínimas: 1 - Câmera tipo mini domo UNIDADE
de videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O equipamento deve possuir
webserver interno ao equipamento. Este webserver deve disponibilizar, através
de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento, bem como
visualização das imagens geradas pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o
equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de mercado (Microsoft
Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em
estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou maior, com varredura progressiva;
5 - Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,20 lux no modo
colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris
menor ou igual à F2.0. 6 - O sensor de imagens deve operar com resolução de
1920 x 1080 @ 30 fps; 7 - A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal
maior que 100°; 8 - Deve possuir tempo do obturador entre 1/30.000s e 1/5s; 9 Deve operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo
a escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do
equipamento. Além disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e
balanço de branco; 10 - Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação
inteligente em H.265 (H.265+, H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve
também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável
de acordo com a movimentação na cena. 11 - Deve permitir a sobreposição de
texto, de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como
largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 12 - Deve possuir
recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB para
compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de
objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR
(Digital Wide Dynamic Range); 13 - Deve permitir rotacionar a imagem em 90°,
180° permitindo a instalação da câmera em teto ou parede. Deve também possuir
recurso para espelhamento de imagem; 14 - Deve implementar o formato de
imagem que permite um stream de vídeo orientado verticalmente, em formato
retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de corredores, evitando
a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao
monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de
banda e do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos; 15 - Deve ser
possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso,
deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar
em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem
ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de
softwares ou ferramentas externas; 16 - Deve suportar a adição de recursos
analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja ele do mesmo fabricante da
câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição futura de licença e
software; 17 - Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros
sistemas; 18 - Deve possibilitar a futura implementação de áudio bidirecional.
Será aceita solução modular, ou seja, a câmera poderá suportar áudio mediante
a futura instalação de acessório apropriado (upgrade de hardware). Não é
necessário o fornecimento de componentes de áudio (microfones e/ou módulos
de áudio para o caso de soluções modulares) para essa ocorrência; 19 - Deve
possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de
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10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente.
Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 20 - A interface ethernet
deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a alimentação
do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do
equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação
quando alimentado por PoE; 21 - O equipamento deve implementar QoS (Quality
of Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve implementar
mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a
imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 22 - Deve
permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de
vídeo em H.265; 23 - Deve ser possível obter as imagens da câmera através de
softwares de videovigilância; 24 - Deve suportar os protocolos RTP para
transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para conexão segura ao equipamento,
SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para envio de
mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede, Digest
Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio com outros
dispositivos da rede; 25 - A sistema operacional da câmera, assim como seu
hardware, devem estar prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos
equipamentos que não implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo
estando em roadmap); 26 - Deve possuir slot que permita a inserção de cartão
SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos
para os casos onde não é possível a comunicação com o servidor de gravação.
Não é necessário o fornecimento do cartão SD; 27 - Deve estar em conformidade
com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M. A fim de assegurar
que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com os padrões
supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF; 28 - A fim de
garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela
Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD
(Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar
compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 29 - Deve ser possível
a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou FTP. 30 Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de
tentativa de acesso de usuários; 31 - Deve ser de uso interno, com caixa de
proteção oferecendo proteção mínima contra água e poeira, com grau de
certificação IP42, e proteção contra impactos com grau de proteção mínimo de
IK08; 32 - O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada
pelo próprio fabricante no Brasil; 33 - A câmera (ou sua família) deverá constar
na lista de equipamentos compatíveis do software Milestone XProtect Corporate,
já existente e em uso neste órgão, conforme pode ser verificado no endereço
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supporteddevices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo.
Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante
Milestone assegurando a plena compatibilidade. 34 - Em conformidade com a
Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina
que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o
equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 35 - A
câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado
por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de
assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de
terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia
serão descritos no item “Condições Gerais”; 36 - Deve possuir MTBF (Mean Time
Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil)
horas ou mais. 37 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de
atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança
cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos processos de
desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de
software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.
2

CÂMERA IP TIPO II Características técnicas mínimas: 1 - Câmera fixa, com UNIDADE
iluminação IR, de videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O
equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver
deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento
do equipamento, bem como visualização das imagens geradas pela câmera; 3 Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web
padrão de mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple
Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou
maior, com varredura progressiva; 5 - Deve possuir sensibilidade mínima igual ou
inferior a 0,20 lux no modo colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com
50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0. 6 - O sensor de imagens deve
operar com resolução de 1920 x 1080 @ 30 fps; 7 - A lente deve ser do tipo írisfixa e abertura horizontal maior que 100°; 8 - Deve possuir recurso de day & night
real com filtro de corte de infravermelho removível automaticamente (ICR); 9 Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta
funcionalidade, com alcance de, no mínimo, 20 metros, embutidos no próprio
corpo da câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência total de luz no
ambiente. Não serão aceitos iluminadores externos à câmera; 10 - Deve possuir
tempo do obturador entre 1/30.000s e 2s; 11 - Deve operar com os modos de
compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a escolha do modo de
compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além disso, deve
permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 12 - Deve
possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.265 (H.265+,
H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o
comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável de acordo com a
movimentação na cena; 13 - Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que
a própria câmera estampe na imagem informações como largura de banda e taxa
de frames do segundo utilizada; 14 - Deve possuir recurso de WDR (Wide
Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB, para compensação
automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de objetos com
pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital Wide
Dynamic Range); 15 - Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e 180°,
permitindo a instalação da câmera em teto ou parede. Deve também possuir
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recurso para espelhamento de imagem; 16 - Deve implementar o formato de
imagem que permite um stream de vídeo orientado verticalmente, em formato
retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de corredores, evitando
a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao
monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de
banda e do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos; 17 - Deve
possuir funcionalidade de PTZ digital; 18 - Deve ser possível aplicar máscara de
privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve possuir funcionalidade
para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de violação da
câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na
câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas
externas; 19 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao
equipamento, seja ele do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes,
através da simples adição futura de licença e software; 20 - Deve possuir
arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 21 - Deve possibilitar a
futura implementação de áudio bidirecional. Será aceita solução modular, ou seja,
a câmera poderá suportar áudio mediante a futura instalação de acessório
apropriado (upgrade de hardware). Não é necessário o fornecimento de
componentes de áudio (microfones e/ou módulos de áudio para o caso de
soluções modulares) para essa ocorrência; 22 - Deve possuir 1 (uma) interface
ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10/100 Mbps. O
equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não
serão aceitos conversores externos; A interface ethernet deve ser compatível
com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a alimentação do equipamento
através do cabo UTP. 23 - Este recurso deve ser nativo do equipamento, estar
habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação quando alimentado
por PoE; 24 - O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para
priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de
limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a imagem transmitida
adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 25 - Deve permitir a transmissão
de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de vídeo em H.265; 26 - Deve
suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para
conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência
remota, SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso
seguro à rede, Digest Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio
com outros dispositivos da rede; 27 - A sistema operacional da câmera, assim
como seu hardware, devem estar prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não
serão aceitos equipamentos que não implementem o protocolo IPv6 nativamente
(mesmo estando em roadmap); 28 - Deve possuir slot que permita a inserção de
cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos
vídeos para os casos onde não é possível a comunicação com o servidor de
gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD; 29 - Deve estar em
conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M. A fim
de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade
com os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF;
30 - A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados,
promulgada pela Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações
da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá
estar compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 31 - Deve ser
possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou
FTP; 32 - Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados
os logs de tentativa de acesso de usuários; 33 - Deve ser compatível com uso
interno e externo, com caixa de proteção oferecendo proteção mínima contra
água e poeira, com grau de certificação IP66, e proteção contra impactos com
grau de proteção mínimo de IK08; 34 - O fabricante das câmeras deve possuir
assistência técnica oficializada pelo próprio fabricante no Brasil; 35 - A câmera
(ou sua família) deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software
Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode
ser verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/businesspartner- tools/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro
que venha a substituí-lo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita
declaração do fabricante Milestone assegurando a plena compatibilidade. 36 Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro
de 2010, que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e
15448-2, o equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 37
- A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos
comprovado por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro
de assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia
de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia
serão descritos no item “Condições Gerais”; 38 - Deve possuir MTBF (Mean Time
Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil)
horas ou mais. 39 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de
atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança
cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos processos de
desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de
software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.
3

CÂMERA IP TIPO III Características técnicas mínimas: 1 - Câmera fixa, com UNIDADE
iluminação IR, de videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O
equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver
deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento
do equipamento, bem como visualização das imagens geradas pela câmera; 3 Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web
padrão de mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple
Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou
maior, com varredura progressiva; 5 - Deve possuir sensibilidade mínima igual ou
inferior a 0,25 lux no modo colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com
50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0. 6 - O sensor de imagens deve
operar com resolução de 1920 x 1080 @ 30 fps; 7 - A lente deve ser do tipo írisfixa e abertura horizontal maior que 100°; 8 - Deve possuir recurso de day & night
real com filtro de corte de infravermelho removível automaticamente (ICR); 9 -

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf

10

4.618,63

46.186,30

7/14

4/12/22, 4:45 PM
Item

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Descrição

Unidade

Quant.

Preço Unit.
(R$)

Valor Total (R$)

153

Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta
funcionalidade, com alcance de, no mínimo, 10 metros, embutidos no próprio
corpo da câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência total de luz no
ambiente. Não serão aceitos iluminadores externos à câmera; 10 - Deve possuir
tempo do obturador entre 1/20.000s e 1/5s; 11 - Deve operar com os modos de
compressão M-JPEG e H.264, permitindo a escolha do modo de compressão de
imagens durante a instalação do equipamento. Além disso, deve permitir
configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 12 - Deve possuir
tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.264 (H.264+, H.264
Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do
GOP (Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena.
13 - Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera
estampe na imagem informações como largura de banda e taxa de frames do
segundo utilizada; 14 - Deve possuir recurso de WDR (Wide Dynamic Range),
para compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a
qualidade de objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito
o DWDR (Digital Wide Dynamic Range); 15 - Deve permitir rotacionar a imagem
em 90° e 180°, permitindo a instalação da câmera em teto ou parede. Deve
também possuir recurso para espelhamento de imagem; 16 - Deve implementar o
formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado verticalmente, em
formato retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de corredores,
evitando a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao
monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de
banda e do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos; 17 - Deve
possuir funcionalidade de PTZ digital; 18 - Deve ser possível aplicar máscara de
privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve possuir funcionalidade
para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de violação da
câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na
câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas
externas; 19 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao
equipamento, seja ele do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes,
através da simples adição futura de licença e software; 20 - Deve possuir
arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 21 - Deve possuir 1
(uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10/100
Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta
forma, não serão aceitos conversores externos; 22 - Deve possuir conectividade
wireless compatível com IEEE 802.11a/b/g/n - 2,4GHz e 5GHz. Será aceita a
utilização de antena e/ou dispositivo externo. 23 - Deve permitir alimentação DC
e ser fornecida com a fonte apropriada. 24 - O equipamento deve implementar
QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve
implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão,
devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 25
- Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes
de vídeo em H.264; 26 - Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de
vídeo, HTTPS e SSL para conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3
para gerência remota, 802.1X acesso seguro à rede, Digest Authentication e NTP
para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 27 - O
sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos
para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não
implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 28 Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no
mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é
possível a comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o
fornecimento do cartão SD; 29 - Deve estar em conformidade com a
Especificações ONVIF Profile S e Profile G. A fim de assegurar que as futuras
atualizações do produto manterão a conformidade com os padrões supracitados,
o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF; 30 - A fim de garantir
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela Lei no
13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD (Autoridade
Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar compatível com
ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 31 - Deve ser possível a atualização
de firmware remotamente através de navegador web ou FTP; 32 - Deve possuir
sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de tentativa de
acesso de usuários; 33 - Deve ser compatível com uso interno. 34 - O fabricante
das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio fabricante
no Brasil; 35 - A câmera deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do
software Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão,
conforme
pode
ser
verificado
no
endereço
https://www.milestonesys.com/community/business-partnertools/supporteddevices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo.
Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante
Milestone assegurando a plena compatibilidade. 36 - Em conformidade com a
Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina
que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o
equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 37 - A
câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado
por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de
assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de
terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia
serão descritos no item “Condições Gerais”; 38 - Deve possuir MTBF (Mean Time
Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil)
horas ou mais. 39 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de
atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança
cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos processos de
desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de
software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.
4

CÂMERA IP TIPO IV Características técnicas mínimas: 1 - Câmera tipo domo de UNIDADE
videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O equipamento deve possuir
webserver interno ao equipamento. Este webserver deve disponibilizar, através
de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento, bem como
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visualização das imagens geradas pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o
equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de mercado (Microsoft
Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em
estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/2”, ou maior, com varredura progressiva;
5 - Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,20 lux no modo
colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris
menor ou igual à F2.0. 6 - A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal
maior que 180°; 7 - Deve permitir a instalação em perspectiva de 360° de modo
que a instalação em teto forneça a imagem em uma visão geral 360° do plano
horizontal com resolução 2016 x 2016 @ 30 FPS. Deve prover também uma
visão panorâmica com resolução de 2560 x 1440 sem distorção da imagem e
uma visão dupla panorâmica com resolução de 2560 x 1920 sem distorção da
imagem; 8 - Deve possuir tempo do obturador entre 1/10.000s e 1s; 9 - Deve
operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a
escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do
equipamento. Além disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e
balanço de branco; 10 - Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação
inteligente em H.265 (H.265+, H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve
também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável
de acordo com a movimentação na cena; 11 - Deve permitir a sobreposição de
texto, de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como
largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 12 - Deve possuir
recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB, para
compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de
objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR
(Digital Wide Dynamic Range); 13 - Deve possuir recurso para espelhamento de
imagem; 14 - Deve possuir funcionalidade de PTZ digital; 15 - Deve ser possível
aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve possuir
funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de
violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso
interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou
ferramentas externas; 16 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de
vídeo internos ao equipamento, seja ele do mesmo fabricante da câmera ou de
outros fabricantes, através da simples adição futura de licença e software; 17 Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 18 - Deve
possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de
10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente.
Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 19 - A interface ethernet
deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a alimentação
do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do
equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação
quando alimentado por PoE; 20 - O equipamento deve implementar QoS (Quality
of Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve implementar
mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a
imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 21 - Deve
suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para
conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência
remota, SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso
seguro à rede, Digest Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio
com outros dispositivos da rede; 22 - O sistema operacional da câmera, assim
como seu hardware, devem estar prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não
serão aceitos equipamentos que não implementem o protocolo IPv6 nativamente
(mesmo estando em roadmap); 23 - Deve possuir slot que permita a inserção de
cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos
vídeos para os casos onde não é possível a comunicação com o servidor de
gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD; 24 - Deve estar em
conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M. A fim
de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade
com os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF;
25 - A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados,
promulgada pela Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações
da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá
estar compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 26 - Deve ser
possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou
FTP; 27 - Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados
os logs de tentativa de acesso de usuários; 28 - Deve ser de uso interno; 29 - O
fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio
fabricante no Brasil; 30 - A câmera deverá constar na lista de equipamentos
compatíveis do software Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso
neste
órgão,
conforme
pode
ser
verificado
no
endereço
https://www.milestonesys.com/community/business-partnertools/supporteddevices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo.
Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante
Milestone assegurando a plena compatibilidade. 31 - Em conformidade com a
Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina
que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o
equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 32 - A
câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado
por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de
assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de
terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia
serão descritos no item “Condições Gerais”; 33 - Deve possuir MTBF (Mean Time
Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil)
horas ou mais. 34 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de
atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança
cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos processos de
desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de
software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.
5

CÂMERA IP TIPO V Características técnicas mínimas: 1 - Câmera fixa tipo bullet UNIDADE
de videovigilância pronta para capturar imagens, tratar e enviar através de rede
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ethernet; 2 - O equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento.
Este webserver deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e
gerenciamento do equipamento, bem como visualização das imagens geradas
pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer
navegador web padrão de mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla
Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou
CCD, com tamanho igual ou maior que 1/3’’, varredura progressiva; 5 - Deve
possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,1 lux no modo colorido e 0,01
lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE, abertura de íris menor ou igual à
F1.6; 6 - O sensor deve ser capaz de operar com resolução de 1920 x 1080 @ 60
fps; 7 - A lente deve ser varifocal, P-íris, com abertura horizontal variando entre
110° e 40°; 8 - Deve possuir recurso de day & night real com filtro de corte de
infravermelho removível automaticamente (ICR); 9 - Deve possuir iluminação
artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta funcionalidade, embutidos no
próprio corpo da câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência total
de luz no ambiente, numa distância de, pelo menos, 40 metros da câmera, com
recurso de ajuste automático da intensidade de iluminação do LED de acordo
com a proximidade do objeto à câmera. Não serão aceitos iluminadores externos
a câmera; 10 - Deve possuir tempo do obturador entre 1/65.000s e 2s; 11 - Deve
operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a
escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do
equipamento. Além disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e
balanço de branco; 12 - Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação
inteligente em H.265 (H.265+, H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve
também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável
de acordo com a movimentação na cena; 13 - Deve permitir a sobreposição de
texto de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como
largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 14 - Deve possuir
recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 120dB, para
compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de
objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR
(Digital Wide Dynamic Range); 15 - Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e
180°, permitindo a instalação da câmera em teto ou parede; 16 - Deve
implementar o formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado
verticalmente, em formato retrato, com taxa de proporção 9:16 para
monitoramento de corredores, evitando a captura e o armazenamento de
imagens de áreas desnecessárias ao monitoramento, como as paredes vazias,
permitindo um melhor uso da largura de banda e do espaço disponível para o
armazenamento dos vídeos; 17 - Deve possuir funcionalidade de PTZ digital; 18 Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além
disso, deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para
alarmar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais
funcionalidades devem ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não
dependerem de softwares ou ferramentas externas; 19 - Deve suportar a adição
de recursos analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja ele do mesmo
fabricante da câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição futura
de licença e software; 20 - Deve possuir arquitetura aberta para integração com
outros sistemas; 21 - Deve possuir entrada de áudio, com suporte a compressão
G.711 ou G.726. 22 - Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45,
operando nas velocidades de 10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a
pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não serão aceitos conversores externos;
23 - A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE),
permitindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso
deve ser nativo do equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua
configuração e operação quando alimentado por PoE; 24 - O equipamento deve
implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente,
deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de
transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede
estabelecidos; 25 - Deve permitir a transmissão de, pelo menos, 2 (dois)
streamings independentes de vídeo em H.265; 26 - Deve suportar os protocolos
RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para conexão segura ao
equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para envio
de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede e NTP para
sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 27 - O sistema
operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos para
operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não
implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 28 Deve possuir sensores para integração e automação com outros dispositivos, tipo
contato seco, com pelo menos 1 entrada e 1 saída; 29 - Deve ser possível a
atualização de firmware remotamente, através de navegador web ou FTP; 30 Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no
mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é
possível a comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o
fornecimento do cartão SD; 31 - Deve estar em conformidade com a
Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M. A fim de assegurar que
as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com os padrões
supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF; 32 - A fim de
garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela
Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD
(Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar
compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 33 - Deve possuir
sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de tentativa de
acesso de usuários; 34 - Deve ser preparada para uso em ambiente externo,
capaz proteger totalmente a câmera da chuva, poeira, umidade e temperaturas
entre 0⁰ e 50⁰ C, com grau de proteção IP66 e grau de resistência a impactos
IK10. Deve permitir a fixação em parede; 35 - O fabricante das câmeras deve
possuir assistência técnica oficializada pelo próprio fabricante no Brasil; 36 - A
câmera deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software
Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode
ser verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/businesspartner- tools/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro
que venha a substituí-lo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita
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declaração do fabricante Milestone assegurando a plena compatibilidade. 37 Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro
de 2010, que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e
15448-2, o equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 38
- A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos
comprovado por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro
de assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia
de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia
serão descritos no item “Condições Gerais”;

10

GARANTIA PARA LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS
Características técnicas mínimas: 1 - Garantia e suporte Milestone Care Plus,
pelo período de 3 (três) anos, para licença de câmera do software Milestone UNIDADE
XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão; 2 - Deve permitir a
atualização ilimitada para qualquer nova versão de software e atualizações para
resolução de problemas;

130

702,51

91.326,30

12

LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS Características
técnicas mínimas: 1 - Licença de dispositivo para adição de 1 (uma) câmera ao LICENÇA
software VMS Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão;

130

1.636,68

212.768,40

16

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS Características técnicas
mínimas: 1 - Renovação de garantia e suporte Milestone Care Plus, pelo período
de 3 (três) anos, para o software base Milestone XProtect Corporate já existente UNIDADE
e em uso neste órgão; 2 - Deve permitir a atualização ilimitada para qualquer
nova versão de software e atualizações para resolução de problemas;

1

9.402,09

9.402,09

17

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS POR CÂMERA
Características técnicas mínimas: 1 - Renovação de garantia e suporte Milestone
Care Plus, pelo período de 3 (três) anos, para licença de câmera do software UNIDADE
Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão; 2 - Deve
permitir a atualização ilimitada para qualquer nova versão de software e
atualizações para resolução de problemas;

406

975,71

396.138,26

19

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CÂMERAS IP Características técnicas
mínimas: 1 - Devem ser observados os Requisitos dos serviços de instalação
descritos neste documento. 2 - Após a instalação deverão ser efetuados testes
completos de funcionamento, garantindo que todos os componentes estão
funcionando de acordo com o propósito do projeto. 3 - Os testes deverão ser
descritos em relatório e anexados à documentação de obra. 4 - Devem ser
realizados ajustes de hardware e software necessários ao funcionamento das
câmeras a fim de apresentarem a melhor qualidade de imagem possível, de
acordo com o ponto de interesse de monitoramento. 5 - Deve ser feita a
configuração das máscaras de privacidade por câmera, criação de fluxos
(streamings) de vídeo entre servidor e câmera com perfil para visualização ao SERVIÇO
vivo e gravação, zonas de maior ou menor sensibilidade do sensor de
movimento, tempo para pré e pós alarme, tempo para pré e pós detecção de
movimento. 6 - Todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software
componente da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a última
compatível com as demais soluções deste lote e considerada estável. 7 Compreende ainda a ativação das câmeras no software VMS, bem como
quaisquer configurações necessárias neste. 8 - Após a instalação deve ser
monitorado pelo prazo mínimo de 24 horas corridas e, se necessário, deve ser
feito ajuste da sensibilidade de detecção de movimento fazendo com que seja
reduzida a geração de falso-positivos ou falso-negativos.

26

6.021,59

156.561,34

20

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO
Características técnicas mínimas: 1 - Devem ser observados os requisitos dos
serviços de instalação descritos neste documento. 2 - Deverá ser feita a
instalação do servidor em rack 19”, conexão à rede, alimentação elétrica e
parametrização do sistema operacional para receber a instalação do software
VMS Milestone XProtect Corporate que será disponibilizado por este órgão. 3 Após a instalação deverão ser efetuados testes completos de funcionamento,
garantindo que todos os componentes estão funcionando de acordo com o SERVIÇO
propósito do projeto. 4 - Os testes deverão ser descritos em relatório e anexados
à documentação de obra. 5 - Todas as atualizações de firmware ou qualquer
outro software componente da solução, para a versão mais atualizada disponível
ou a última compatível com as demais soluções deste lote é considerada estável.
6 - Após a instalação deve ser monitorado pelo prazo mínimo de 24 horas
corridas e, se necessário, deve ser feito ajuste da sensibilidade de detecção de
movimento fazendo com que seja reduzida a geração de falso-positivos ou falsonegativos.

3

6.367,64

19.102,92
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SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM REDE Características técnicas
mínimas: 1 - O servidor servirá para gerência e gravação das câmeras de tipo IP;
2 - O equipamento deve ser novo, de primeiro uso e estar em plena linha de
produção; 3 - O Servidor ou appliance deve ter a capacidade de processar e
armazenar as imagens obtidas das câmeras IP; 4 - Deverá possuir gabinete tipo
rack padrão 19" (dezenove polegadas) com altura máxima de 2U (Rack unit),
entregue com trilhos e quaisquer outros componentes necessários para
instalação em rack padrão 19" (dezenove polegadas); 5 - Deve possuir, no
mínimo, 01 (um) processador X86, operando com clock real a 2.5 GHz, 16
(dezesseis) MB de cache, com, no mínimo, 8 (oito) núcleos físicos e com suporte
a 16 (dezesseis) Threads; 6 - Deve possuir pelo menos memória instalada de
16GBytes DDR4 SDRAM, dispostas em dois pentes de 8 Gbytes operando em
tecnologia duplo canal, e ser expansível a 128 Gbytes; 7 - Deve possuir 04 slots
DIMM, suporte para módulos de memória DDR4 3200/2666MHz; 8 - Deve
possuir, no mínimo, 1 (um) slot PCI Express x16, executando x16 (PCIEX16), e 1
(um) slot PCI Express x8; 9 - Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) interfaces
integradas SATA 6Gb/s; 10 - Deve possuir; no mínimo; 1 (um) conector M.2 e
suporte a SSD PCIe x4 / Geração 3; 11 - Deve possuir 02 (duas) unidades de
estado sólido (SSD) com capacidade de 240GB SATA 6 GB/s, onde deverá ser
instalado o sistema operacional; 12 - Deve possuir 04 (quatro) discos rígidos de,
no mínimo, 14TB, padrão SATA 6Gb/s. Os discos devem ser do tipo surveillance,
ou seja, específico para soluções de monitoramento. Não serão aceitos discos de UNIDADE
uso geral; 13 - Deverá possibilitar a configuração dos discos para uso de RAID
tipo 0, 1, 5, podendo ser via software; 14 - Deve possuir interface gráfica de vídeo
integrada com, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo; 15 - Deve possuir, no mínimo,
2 x portas USB 3.2; 16 - Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) Interfaces de rede
Gigabit Ethernet; 17 - Deve possuir faixa de tensão de entrada de 100 a 240V
(automático) à 60Hz, com fonte interna ao equipamento (não serão aceitos
equipamentos que operem em tensão de entrada em 12V ou 24V); 18 - Deve
possuir ventilação apropriada a configuração, com fonte de alimentação de, no
mínimo, 500W reais com fator de correção ativo, bivolt; 19 - Deve possuir sistema
operacional Windows 10 Professional ou superior devidamente integrado pelo
fabricante do equipamento, já instalado e totalmente compatível com o
equipamento e com o software VMS Milestone XProtect Corporate Corporate já
existente e em uso neste órgão. A contratada deverá fornecer a respectiva
licença de uso definitiva do software de sistema operacional; 20 - O equipamento
cotado deverá estar em linha de produção no momento da licitação, sendo
possível consultar o site do fabricante para verificação das especificações
técnicas; 21 - Deve possuir garantia do fabricante de, no mínimo, 3 (três) anos.
Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os
itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 22 Todos os componentes do servidor ou appliance devem ser integrados pelo
fabricante do mesmo.

Quant.

3

Preço Unit.
(R$)

69.347,72

Valor Total (R$)
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208.043,16

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.805.536,37
LOTE/GRUPO 2: Rede sem Fio

11

15

INJETOR POE – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E
SEGURANÇA 1. Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos
PoE onde não há switch com esta tecnologia; 2. Deve permitir o fornecimento de
energia capaz de alimentar os pontos de acesso deste processo 3. Deve fornecer
no mínimo 30 Watts para alimentação do dispositivo com suporte PoE atendendo
ao padrão IEEE 802.3at; 4. Deve acompanhar cabos de energia e acessórios
para o seu perfeito funcionamento; 5. Deve ser fornecido com fonte de
alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V
com comutação automática. Deve acompanhar o cabo de alimentação; 6.
Conforme disposto no inciso V, alínea a, do artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril UNIDADE
de 2021 (V – atendimento aos princípios: a) da padronização, considerada a
compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;) este
equipamento, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia,
deve ser do mesmo fabricante dos demais equipamentos deste grupo
(lote).******** Deverá ser apresentado certificação do produto ofertado, caso o
fabricante tenha aderido à certificação voluntária previstas na Portaria INMETRO
nº 170, de 2012, ou comprovação, por qualquer meio válido, notadamente laudo
pericial, de que o produto possui segurança, compatibilidade eletromagnética e
eficiência energética equivalente àquela necessária para a certificação na forma
da Portaria INMETRO nº 170, de 2012.
PONTO DE ACESSO INDOOR – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES UNIDADE
E SEGURANÇA 1. Ponto de acesso (AP) apropriado para uso externo, que
permita acesso dos dispositivos à rede através da wireless e que possua todas
as suas configurações centralizadas na solução de gerenciamento de redes e
segurança; 2. Deve suportar modo de operação centralizado, ou seja, sua
operação depende da solução de gerenciamento de redes e segurança que é
responsável por gerenciar as políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS)
e monitoramento da radiofrequência; 3. Deve identificar automaticamente a
solução de gerenciamento de redes e segurança ao qual se conectará; 4. Deve
permitir ser gerenciado remotamente através de links WAN; 5. Deve permitir a
conexão de dispositivos wireless que implementem os padrões IEEE
802.11a/b/g/n/ac/ax de forma simultânea; 6. Deve possuir capacidade dual-band
com rádios 2.4GHz e 5GHz operando simultaneamente, além de permitir
configurações independentes para cada rádio; 7. O ponto de acesso deve possuir
rádio Wi-Fi adicional a aqueles que conectam clientes para funcionar
exclusivamente como sensor Wi-Fi com objetivo de identificar interferências e
ameaças de segurança (wIDS/wIPS) em tempo real e com operação 24x7. Caso
o ponto de acesso não possua rádio adicional com tal recurso, será aceita
composição do ponto de acesso e hardware ou ponto de acesso adicional do
mesmo fabricante para funcionamento dedicado para tal operação; 8. Deve
possuir rádio BLE (Bluetooth Low Energy) integrado e interno ao equipamento; 9.
Deve permitir a conexão de 400 (quatrocentos) clientes wireless
simultaneamente; 10. Deve possuir 2 (duas) interfaces Ethernet padrão
10/100/1000Base-T com conector RJ-45 para permitir a conexão com a rede
LAN; 11. Deve implementar link aggregation de acordo com o padrão IEEE
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802.3ad; 12. Deve possuir interface console para gerenciamento local com
conexão serial padrão RS-232 e conector RJ45 ou USB; 13. Deve permitir sua
alimentação através de Power Over Ethernet (PoE) conforme os padrões 802.3af
ou 802.3at. Adicionalmente deve possuir entrada de alimentação 12VDC; 14. O
encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem fio deve
ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido entre o ponto de
acesso e a solução de gerenciamento de redes e segurança. Neste modo todos
os pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser tunelados até a
solução de gerenciamento de redes e segurança; 15. Quando o encaminhamento
de tráfego dos clientes wireless for tunelado, para garantir a integridade dos
dados, este tráfego deve ser enviado pelo AP para o a solução de gerenciamento
de redes e segurança através de túnel IPSec; 16. Quando o encaminhamento de
tráfego dos clientes wireless for tunelado, de forma a garantir melhor utilização
dos recursos, a solução deve suportar recurso conhecido como Split Tunneling a
ser configurado no SSID. Com este recurso, o AP deve suportar a criação de
listas de exceções com endereços de serviços da rede local que não devem ter
os pacotes enviados pelo túnel até a solução de gerenciamento de redes e
segurança, ou seja, todos os pacotes devem ser tunelados exceto aqueles que
tenham como destino os endereços especificados nas listas de exceção; 17.
Adicionalmente, o ponto de acesso deve suportar modo de encaminhamento de
tráfego conhecido como Bridge Mode ou Local Switching. Neste modo todo o
tráfego dos dispositivos conectados em um determinado SSID deve ser
comutado localmente na interface ethernet do ponto de acesso e não devem ser
tunelados até a solução de gerenciamento de redes e segurança; 18. Deve
permitir operação em modo Mesh; 19. Deve possuir potência de irradiação
mínima de 21dBm em ambas as frequências; 20. Deve suportar, no mínimo,
operação MIMO 2x2 com 2 fluxos espaciais permitindo data rates de até 1200
Mbps em um único rádio; 21. Deve suportar MU-MIMO com operações em
Downlink (DL) e Uplink (UL); 22. Deve suportar OFDMA; 23. Deve suportar
modulação de até 1024 QAM para os rádios que operam em 2.4 e 5GHz servindo
clientes wireless 802.11ax; 24. Deve suportar recurso de Target Wake Time
(TWT) configurado por SSID; 25. Deve suportar BSS Coloring; 26. Deve suportar
operação em 5GHz com canais de 20, 40 e 80MHz; 27. Deve possuir
sensibilidade mínima de -94dBm quando operando em 5GHz com MCS0 (HT20);
28. Deve possuir antenas internas ao equipamento com ganho mínimo de 4dBi
em 2.4GHz e 5GHz; 29. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes
e segurança, deve otimizar o desempenho e a cobertura wireless (RF),
realizando automaticamente o ajuste de potência e a distribuição adequada de
canais a serem utilizados; 30. Em conjunto com a solução de gerenciamento de
redes e segurança, deve implementar recursos que possibilitem a identificação
de interferências provenientes de equipamentos que operem nas frequências de
2.4GHz e 5GHz; 31. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e
segurança, deve implementar recursos de análise de espectro que possibilitem a
identificação de interferências provenientes de equipamentos não-WiFi e que
operem nas frequências de 2.4GHz ou 5GHz; 32. Deve suportar mecanismos
para detecção e mitigação automática de pontos de acesso não autorizados,
também conhecidos como Rogue Aps; 33. Em conjunto com a solução de
gerenciamento de redes e segurança, deve implementar mecanismos de
proteção para identificar ataques à infraestrutura wireless (wIDS/wIPS); 34. Em
conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve permitir a
criação de múltiplos domínios de mobilidade (SSID) com configurações distintas
de segurança e rede. Deve ser possível criar até 14 (quatorze) SSIDs com
operação simultânea; 35. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes
e segurança, deve implementar os seguintes métodos de autenticação: WPA
(TKIP) e WPA2 (AES); 36. Em conjunto com a solução de gerenciamento de
redes e segurança, deve ser compatível e implementar o método de autenticação
WPA3; 37. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança,
deve implementar o protocolo IEEE 802.1X com associação dinâmica de VLANs
para os usuários com base nos atributos fornecidos pelos servidores RADIUS;
38. Deve suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: EAP-AKA, EAPSIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS e PEAP; 39. Deve implementar o padrão
IEEE 802.11r para acelerar o processo de roaming dos dispositivos através do
recurso conhecido como Fast Roaming; 40. Deve implementar o padrão IEEE
802.11k para permitir que um dispositivo conectado à rede wireless identifique
rapidamente outros pontos de acesso disponíveis em sua área para que ele
execute o roaming; 41. Deve implementar o padrão IEEE 802.11v para permitir
que a rede influencie as decisões de roaming do cliente conectado através do
fornecimento de informações complementares, tal como a carga de utilização dos
pontos de acesso que estão próximos; 42. Deve implementar o padrão IEEE
802.11e; 43. Deve implementar o padrão IEEE 802.11h; 44. Deve implementar o
padrão IEEE 802.3az; 45. Deve suportar ser gerenciado via SNMP; 46. Deve
suportar consultas via REST API; 47. Deve possuir estrutura robusta para
operação em ambientes internos e permitir ser instalado em paredes e tetos.
Deve acompanhar os acessórios para fixação; 48. Deve ser capaz de operar em
ambientes com temperaturas entre 0 e 45º C; 49. Deve suportar sistema antifurto
do tipo Kensington Security Lock ou similar; 50. Deve possuir indicadores
luminosos (LED) para indicação de status; 51. O ponto de acesso deverá ser
compatível e ser gerenciado pela solução de gerenciamento de redes e
segurança deste processo; 52. Quaisquer licenças e/ou softwares necessários
para plena execução de todas as características descritas neste termo de
referência deverão ser fornecidos; 53. Deve possuir certificado emitido pela Wi-Fi
Alliance; 54. Garantia de 36 (trinta e seis) meses com suporte técnico 24x7 envio
de peças/equipamentos de reposição em até 3 dias úteis; 55. Conforme disposto
no inciso V, alínea a, do artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril de 2021 (V –
atendimento aos princípios: a) da padronização, considerada a compatibilidade
de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;) este equipamento, por
questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, deve ser do mesmo
fabricante dos demais equipamentos deste grupo (lote).

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.781.847,00

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf

13/14

4/12/22, 4:45 PM

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Valor Total do Processo: R$ 8.946.109,90
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Edital 31009/2022

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE
DATA CENTER E REDE SEM FIO, E CÂMERAS DE CFTV PARA O INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA.
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PREGÃO ELETRÔNICO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31009/2022
(Processo Administrativo n.° 23292.010041/2022-36)
Torna-se público que o(a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina, por meio do Departamento de Compras, sediado à rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, CEP:
88075-010, Florianópolis-SC, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002,da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do
Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução
Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26
de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão:
Horário:
Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br
Critério de Julgamento: menor preço/ por item/por grupo
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário
1 DO OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de
equipamentos de tecnologia da informação e comunicação composta por computadores,
equipamentos de data center e rede sem fio, e câmeras de CFTV, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2 A licitação será dividida em itens e grupos. Os grupos serão formados por um ou mais
itens, conforme tabela constante do Termo de Referência. Faculta-se ao licitante a
participação em quantos itens e grupos forem de seu interesse Na participação nos
grupos, deverá oferecer proposta para todos os itens que os compõem.
1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item e/ou do grupo, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4 Cada serviço ou produto do lote deverá estar discriminado em itens separados nas
propostas de preços, de modo a permitir a identificação do seu preço individual na
composição do preço global, e a eventual incidência sobre cada item das margens de
preferência para produtos e serviços que atendam às Normas Técnicas Brasileiras - NTB
1.5 Este processo é composto por 7 itens individuais e 2 grupos, sendo que o grupo 1 (CFTV)
contém 12 itens e o grupo 2 (Rede sem Fio) contém 2 itens. Os itens de cada grupo
deverão ser do mesmo fabricante. Para o grupo 2 deverá ser observada, além da
especificação, a marca/modelo do item (ver ETP), para que não haja incompatibilidade
entre os itens e a solução já implantada do IFSC.
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1.6 Os itens deste processo não compõem solução única de tecnologia da informação e
comunicação. São equipamentos para complementação de soluções já implantadas, como
CFTV, Rede sem fio e itens separados para atendimentos específicos, como substituição
de equipamentos, execução de serviços, entre outros. O detalhamento encontra-se no
Estudo Técnico Preliminar (ETP).
2

DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3 DO CREDENCIAMENTO
3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor
do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1 A não observância do disposto no
desclassificação no momento da habilitação

subitem

anterior

poderá

ensejar

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1

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

4.1.2 Para os itens 14 e 18 a participação é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.
4.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006, bem como para bens e serviços produzidos no país
e bens produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma do art. 3º da Lei
nº 8.248, de 1991 e art. 8º do Decreto nº 7.174, de 2010.
4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:
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4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
4.2.2

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

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
4.2.6

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.
4.3 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.4.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de
maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão
contratante.
4.5 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados,
quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como
serviços de execução e de avaliação, mensuração ou apoio à fiscalização.
4.6 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49.
4.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;
4.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.
4.6.2

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
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4.6.3 que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.6.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.6.6

que a proposta foi elaborada de forma independente.

4.6.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso
III do art. 5º da Constituição Federal;
4.6.8 que os equipamentos e serviços são fornecidos por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.6.9 que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir
dos critérios de preferência.
4.6.9.1 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.
4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento.
5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art, 43, §1º, da LC nº 123, de 2006.
5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
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5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.

6 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
6.1.1

valor unitário e total do item;

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência, além da marca e modelo no caso de aquisição de bens;
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos equipamentos e serviços, apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo
deste Edital;
6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.
6.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento do quanto demandado e
executado, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de
adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do
art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
6.4 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso
de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas
as orientações a seguir:
6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante
toda a execução contratual;
6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução,
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
6.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao
pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
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6.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de fornecer os equipamentos e serviços nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.
6.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 100 (cem) dias, a contar da data de
sua apresentação.
6.10
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas
no Termo de Referência.
7.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
7.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item/lote.

7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
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7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance
final e fechado.
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o que
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.11.1. Não havendo, pelo menos, três ofertas nas condições definidas neste item
poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até
o máximo de três, oferecer um lance final e fechado até cinco minutos, o qual será
sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance final fechado e classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até no
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo, observando-se,
após, o item anterior.
7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender as exigências de habilitação
7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempos
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
7.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
7.19.

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

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
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identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538,
de 2015.
7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
7.25. Será assegurado o direito de preferência previsto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de
1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de
2010, nos seguintes termos:
7.25.1. Após a aplicação das regras de preferência para microempresas e empresas de
pequeno porte, caberá a aplicação das regras de preferência, sucessivamente, para:
7.25.1.1.
bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de
acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder
Executivo Federal;
7.25.1.2.

bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

7.25.1.3.
bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida
pelo Poder Executivo Federal, nos termos do art. 5º e 8º do Decreto 7.174, de
2010 e art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991.
7.25.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 7.25.1.1, na ordem
de classificação, serão convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo
lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado
vencedor do certame.
7.25.3. Caso a preferência não seja exercida na forma do item 7.25.1.1, por qualquer
motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item
7.25.1.2, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de
preferência, aplicando-se a mesma regra para o item 7.25.1.3 caso esse direito não
seja exercido.
7.25.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte
que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão
prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas
na mesma situação.
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7.26. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, ao objeto executado:
7.27.1. por empresas brasileiras;
7.27.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
7.27.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital..
7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de, no mínimo,
duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.29.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
8.2.
A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio
da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à
sua proposta final, conforme anexo deste Edital.
8.3.
A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação
do Pregoeiro, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor e será analisada
pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.
8.4.
A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, desde que não contrariem as exigências legais.
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8.5.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do
Anexo VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:
8.5.1.

não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2.

contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.5.3.

não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU –
Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta
de preços ou menor lance que:
8.5.4.1.1.
for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.5.4.1.2.
apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais
como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
8.6.
Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item
9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
8.7.
Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.
8.8.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.
8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de
diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
8.9.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 horas sob pena de não
aceitação da proposta.
8.9.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;
8.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
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8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.11. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na
Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação
aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que não haja majoração do preço.
8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas.
8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação
de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando
não cabível esse regime.
8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante da solução ou da
área especializada no objeto.
8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
8.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
8.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.18. O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que
apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, certificação
do produto ofertado, caso o fabricante tenha aderido à certificação voluntária previstas na
Portaria INMETRO nº 170, de 2012, ou comprovação, por qualquer meio válido,
notadamente laudo pericial, de que o produto possui segurança, compatibilidade
eletromagnética e eficiência energética equivalente àquela necessária para a certificação
na forma da Portaria INMETRO nº 170, de 2012, conforme exigido no Termo de
Referência.
8.19. O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que
apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, comprovação
de que os bens de informática e/ou automação ofertados não contêm substâncias
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs). b.1) A comprovação poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova, em especial laudo pericial, que ateste
que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.
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9. Da HABILITAÇÃO
9.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.2.1.
O Licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
9.2.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
9.2.1. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.3.
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira
e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018.
9.3.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data
prevista para recebimento das propostas;
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9.3.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.3.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto
10.024, de 2019.
9.4.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 horas sob
pena de inabilitação.
9.5.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante a apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
9.6.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.7.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.8.
Ressalvado o disposto do item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
9.9.

Habilitação jurídica:

9.9.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.9.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.9.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
9.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.9.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
9.10.

Regularidade fiscal e trabalhista:
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9.10.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.10.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
9.10.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.10.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.10.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
9.10.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.10.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;
9.11.

Qualificação Técnica:

9.11.1. As licitantes deverão apresentar Atestados de Capacidade Técnica para
comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio
da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
9.11.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.
9.11.3. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer
respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:
9.11.3.1.

Instalação e configuração de câmeras IP em software Milestone versão
2017 R1 11.1a compilação 3254

9.11.3.2.
Instalação e configuração de servidores para uso de software
Milestone Base 2017 R1 11.1a compilação 3254
9.11.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
9.11.5. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante;
9.11.6. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
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executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG
n. 5, de 2017.
9.11.7. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço,
a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade
técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.
9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
duas horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
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10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. A proposta final deverá ser datada, terá validade de 100 dias, deverá conter, no
mínimo: Nome da empresa, CNPJ, Representante legal, CPF do mesmo, Número de
telefone válido, e endereço eletrônico (e-mail) válido, além da descrição do item
ofertado, seu valor unitário e total, sua quantidade e sua unidade de fornecimento;
10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for
o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11. DOS RECURSOS
11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
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11.2.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.2.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1.

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

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data
de seu recebimento.
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15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.
15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
fornecer a solução com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art.
3º da Lei nº 8.666, de 1993;
16.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
16.1. Será dispensada a celebração do instrumento formal de contrato, substituído nesta
aquisição por:
16.1.1. O edital e seus anexos;
16.1.2. A proposta final do fornecedor;
16.1.3. A ata de registro de preços;
16.1.4. A nota de empenho e autorização de fornecimento;
16.1.5. A nota fiscal.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 3 (três.) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou para aceitar a nota de empenho, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
16.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
16.5.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 meses.

16.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Sicaf para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.
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16.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
16.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais
cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
contrato ou a ata de registro de preços.
17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
18. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
18.1. O modelo de execução do contrato, contemplando os critérios de recebimento e
aceitação do objeto, os procedimentos de testes e inspeção e os critérios de fiscalização,
com base nos níveis mínimos de serviço/níveis de qualidade definidos, estão previstos no
Termo de Referência.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obrigações (deveres e responsabilidades) da Contratante e da Contratada e do
órgão gerenciador da ata de registro de preços são as estabelecidas no Termo de
Referência.
20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.
20.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este
Edital.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
21.1.3. apresentar documentação falsa;
21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
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21.1.6. não mantiver a proposta;
21.1.7. cometer fraude fiscal;
21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.
21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.
21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e
quando não houver disposição específica no Termo de Referência, às seguintes sanções:
21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.4.2. Multa de 10 % (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
21.4.4.1.
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa neste Edital.
21.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
21.5.

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

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
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21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo
de Referência.
22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.
22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do
Decreto n° 7.892/213.
23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
23.2. A
impugnação
poderá
ser
realizada
por
forma
eletrônica,
pelo
e-maillicitacoes@ifsc.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da
Reitoria do IFSC, rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Fpolis/SC - 88075-010 - Setor de
PROTOCOLO.
23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.
23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado
no Edital.
23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contados da data do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos
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23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1.

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

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.5.

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

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.11. O

Edital
está
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
https://www.gov.br/compras/pt-br/ e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Fpolis/SC 88075-010 (Departamento de Compras do
IFSC), nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, mesmo endereço e período no
qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1.

ANEXO I - Termo de Referência;

24.12.2.

ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços, se for o caso.
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Florianópolis, 20 de abril de 2022

Aloísio Silva Junior
Pró-Reitor de Administração do IFSC
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Anexo I do Edital 31009/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº 23292.010041/2022-36

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS
DE DATA CENTER E REDE SEM FIO, E CÂMERAS DE CFTV PARA O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA.

Florianópolis, 25 de abril de 2022
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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Histórico de Revisões

Data

Versão

Descrição

Autor

25/04/2022

1.0

Finalização da primeira versão do documento.

Equipe de
Planejamento
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1.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de
equipamentos de tecnologia da informação e comunicação composta por computadores,
equipamentos de data center e rede sem fio, e câmeras de CFTV.
2.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

O objetivo deste processo não é a contratação de uma solução definida de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), mas de equipamentos que funcionam de forma isolada
(computadores, scanner, concentrador, switch SAN) e equipamentos que complementam
soluções já implantadas (rede sem fio e CFTV).
Desta forma não há vedação para a aquisição de tais equipamentos e cumprem-se os
artigos 3º e 4º da IN SGD/ME nº 1/2019.
O objeto deste processo contempla o quantitativo de bens e serviços necessários para
sua composição, bem como o código do Catálogo de Materiais ou Serviços, disponível no
Portal de Compras do Governo Federal (art. 12, II e 14 da IN SGD/ME nº 1/2019).
2.1 Bens e serviços que compõem a solução
A descrição técnica dos bens e serviços que compõem este processo está publicada no
Quadro de Especificações Mínimas.
ID

DESCRIÇÃO DO BEM E SERVIÇO

CATMAT
CATSER

QTD

Métrica ou
Unidade

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO
06

COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - 2022

463525

200

Unidade

07

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - 2022

457072

200

Unidade

08

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO - 2022

480187

200

Unidade

09

CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE

231758

02

Unidade

13

MONITORES 21”

463272

600

Unidade

14

NOTEBOOK - PROGRAMAÇÃO VISUAL

471842

05

Unidade

18

SCANNER DE MESA PROFISSIONAL

469456

01

Unidade

22

SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS

244611

02

Unidade

LOTE/GRUPO 1: CFTV
01

CÂMERA IP TIPO I

249299

50

Unidade

02

CÂMERA IP TIPO II

249299

40

Unidade

03

CÂMERA IP TIPO III

249299

10

Unidade

04

CÂMERA IP TIPO IV

249299

10

Unidade

05

CÂMERA IP TIPO V

299540

20

Unidade

10

GARANTIA PARA LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM

27464

130

Unidade
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SOFTWARE VMS
12

LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS

27464

130

Licença

16

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS

27464

1

Unidade

17

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS POR
CÂMERA

27464

406

Unidade

19

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CÂMERAS IP

27090

26

Serviço

20

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA
GRAVAÇÃO DE VÍDEO

27090

03

Serviço

21

SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM REDE

451835

03

Unidade

LOTE/GRUPO 2: Rede sem Fio
11

INJETOR POE

426731

261

Unidade

15

PONTO DE ACESSO INDOOR

393277

261

Unidade

A descrição técnica dos bens e serviços que compõem este processo está publicada no
Quadro de Especificações Mínimas.
2.2 Condições Gerais
Computadores
● Condições do Equipamento
○ Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. Não serão aceitos
equipamentos usados, remanufaturados ou de demonstração. Os
equipamentos deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante,
não sendo aceitos equipamentos com caixas violadas.
○ não submetidos a uso anterior, nem recondicionamento;
○ Deverá ser entregue em caixa lacrada;
○ O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, até a data de entrega da proposta;
○ Deverá ser de uso corporativo comprovado pelo fabricante do mesmo, não
sendo aceitos produtos de utilização doméstica
● Sistema Operacional
○ Uma licença (por unidade entregue) do sistema operacional Windows 11 Pro
(Windows corporativo) 64 bits, no idioma português BR.
○ Deverá ser fornecida uma imagem do disco rígido com o sistema
operacional e drivers já instalados (opção restauração de fábrica);
○ Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis para download no website do FABRICANTE do equipamento;
○ A licença de uso (product key) deve ser fixada em local visível ou gravada
na memória flash da BIOS, possibilitando a leitura quando feito a
reinstalação do Sistema Operacional.
● Gabinete
○ O gabinete deverá ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido ou
em regime de OEM(original equipment manufacturer).
○ Formato do gabinete (computador): Small Form Factor (SFF) ou Torre;
○ Deverá possuir ventilação frontal e exaustão traseira;
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○ Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado
ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete.
○ Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;
○ Deverá permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes
internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de
expansão) sem a utilização de ferramentas (toolless), não sendo aceitas
quaisquer adaptações sobre o gabinete original.
○ Acabamento interno composto de superfícies não cortantes;
■ Deverá ser fornecido auto-falante interno ao gabinete capaz de
reproduzir os sons gerados pelo sistema, o mesmo deverá estar
conectado diretamente à placa mãe, sem uso de adaptadores.
● Teclado
○ No mínimo 107 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa;
○ Padrão ABNT2 e conector USB 2.0 ou superior;
○ Regulagem de inclinação do teclado;
○ Bloco numérico separado;
○ Deverá possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador,
ainda que seja de fornecedor (montador) distinto.
○
● Mouse
○ Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito
e central próprio para rolagem;
○ Resolução mínima de 1000 (hum mil) DPI ou superior, conector USB 2.0 ou
superior;
○ Mouse com fio, sem o uso de adaptadores - cabo 1,80 metros;
○ Medidas aproximadas 11 x 6 x 3 cm (Não será aceito Mini Mouse);
○ Deverá possuir impressa a logomarca do fabricante do microcomputador,
ainda que seja de fornecedor (montador) distinto.
● Outros Requisitos
○ Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado e mouse) deverão ser
na cor preta;
○ Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos
os componentes do equipamento, como placa principal, processador,
memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade
leitora de mídia óptica, mouse e teclado, incluindo especificação de marca,
modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e
comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades,
através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações
obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo
endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do
proponente;
○ Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser da
marca/modelo/fabricante oferecidos no portal de compras do governo
federal - (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/).
○ Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;
○ As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente
acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem
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○
○

○

○

○

preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e a armazenagem;
Comprovar a eficiência energética do equipamento mediante apresentação
de certificado emitido por instituições públicas ou privadas.
Demonstrar (mediante apresentação de catálogos, especificações, manuais,
etc) que os equipamentos fornecidos, periféricos, acessórios e componentes
da instalação não contém substâncias perigosas como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados
(PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada pela diretiva da Comunidade Econômica Européia Restriction
of Certain Hazardous Substances RoHS (IN nº 1/2010 -Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão);
Comprovar que o equipamento está em conformidade com a norma IEC
60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO ou
internacional equivalente para segurança do usuário contra incidentes
elétricos e combustão dos materiais elétricos.
Todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos fornecidos que
necessitam de destinação ambientalmente adequada (incluindo embalagens
vazias), deverão ter seu descarte adequado, obedecendo aos
procedimentos de logística reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A empresa
vencedora deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 33 da Lei nº
12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº
7.404 de 23 de dezembro de 2010, principalmente, no que diz respeito à
Logística Reversa.
O FABRICANTE do equipamento aqui licitado deverá fazer parte da Green
Eletron, entidade para logística reversa de produtos eletroeletrônicos,
idealizada pela https://www.greeneletron.org.br/. Ou apresentar Certificação
de Rotulagem Ambiental da ABNT.

● BIOS e Segurança
○ BIOS Plug & Play. O equipamento deve possuir BIOS desenvolvida pelo
mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou tem direitos
copyright sobre essa BIOS atestado pelo fabricante da BIOS. Caso a BIOS
seja ofertada em regime de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar
que o fabricante do equipamento possui livre direito de edição sobre a
mesma, garantindo assim adaptabilidade
○ e manutenibilidade do conjunto adquirido;
○ A BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147
baseada nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar sua integridade antes de passar o controle
de execução a mesma.
○ Suporte a UEFI versão 2.1 ou superior;
○ As atualizações devem ser disponibilizadas no site do fabricante;
○ Com disponibilização do número identificador do equipamento, único para o
fabricante;
○ Implementar recursos de auto reconhecimento dos periféricos e dispositivos
de I/O, bem como informar o tipo do processador, tipo e capacidade do disco
rígido, tamanho da memória RAM e a versão da BIOS;
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○ Suporte a auto diagnóstico de todos os componentes internos do
computador;
○ Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o computador e uma para acesso e alterações das configurações
do BIOS;
○ Com suporte a SMBIOS (System Management BIOS) e ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface) que proverá, tecnologia de ajuste
dinâmico do consumo de energia através do controle do clock do
processador com base na utilização da CPU;
○ Chip de segurança do tipo TPM (Trusted Plataform Module) versão 1.2 ou
superior e integrado à placa mãe. Para o atendimento do item TPM não
serão aceitos qualquer tipo de adaptador acoplado ao equipamento, e ainda,
a instalação do chip TPM deve ter sido feita pelo fabricante da placa-mãe,
não sendo admitidos procedimentos de inserção após a manufatura da
placa-mãe (soldas, adaptações, etc.);
○ BIOS tipo flash memory. Firmware deve ser passível de atualização via
software on site;
○ Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da
própria BIOS (número do patrimônio e número de série);
○ Suporte a replicação de configuração do BIOS.
● Garantia
○ O serviço de garantia será exigido da empresa vencedora;
○ Caberá a empresa vencedora acionar o serviço de garantia, para que seja
executado através de sua equipe de helpdesk, do fabricante ou rede de
assistência técnica autorizada pelo mesmo;
○ O Fabricante deverá fornecer lista com rede de assistência técnica
credenciada e localizada em Santa Catarina;
○ O equipamento proposto deverá possuir garantia de 60 meses em regime
9x5 (nove horas por dia e cinco dias por semana) para reposição de peças,
mão de obra e atendimento on-site;
○ O IFSC remeterá à empresa vencedora a lista de equipamentos que
apresentarem defeito, dentro do período de garantia, acompanhado do
número de série de cada equipamento e a descrição do defeito, cabendo à
empresa dar encaminhamento à solicitação. Não será aceito nenhum outro
meio para a solicitação deste serviço de garantia.
○ A EMPRESA VENCEDORA (INDEPENDENTE DE SER FABRICANTE OU
REPRESENTANTE) DEVERÁ FORNECER ENDEREÇO DE E-MAIL e
NÚMERO DE TELEFONE DA ÁREA RESPONSÁVEL POR RECEBER AS
SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO DE GARANTIA DO IFSC.
○ Os chamados técnicos deverão ser iniciados no prazo máximo de 5 (cinco)
dias corridos a partir do momento em que for aberto o chamado, via telefone
ou mensagem eletrônica (e-mail), com os serviços solicitados;
○ O não atendimento ao chamado no prazo estipulado acarretará as
penalidades contidas neste edital.
○ O atendimento deverá ocorrer no local (on site);
○ No caso em que o conserto do equipamento for superior a 15 (quinze) dias
corridos, a empresa vencedora deverá fornecer um novo equipamento em
substituição até que seja resolvido o problema detectado.
○ A contagem dos 15 (quinze) dias se dará a partir do diagnóstico fornecido
por técnico indicado para o suporte;
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○ A empresa vencedora deverá declarar que está ciente destes itens de
garantia e prestará todo o atendimento solicitado.
○ ATENÇÃO: O período de garantia para monitores e notebooks será de 36
meses.
CFTV
● Garantia
◦ Os equipamentos fornecidos deverão estar cobertos por garantia no Brasil,
compreendendo a substituição de peças decorrente de vícios de projeto,
fabricação, construção e montagem, pelo período mínimo especificado
individualmente em cada item, a contar da data de aceite do equipamento pelo
IFSC.
◦ Detectada a necessidade de substituição de peças/equipamentos, o envio do
substituto deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias úteis ou conforme especificado
individualmente em cada item (prevalecendo o de menor prazo). A contratada
deverá arcar com os custos do deslocamento do envio da peça de substituição
e pelo recebimento da peça defeituosa.
● Suporte Técnico
◦ O fabricante deverá disponibilizar estrutura de suporte técnico por meio de
atendimento telefônico, website e e-mail.
◦ A contratada deverá prestar o suporte técnico dos produtos fornecidos, sendo
facultado a ela o escalonamento das questões para o respectivo fabricante,
ficando, entretanto, a contratada responsável pelo gerenciamento do chamado
e prestação de informações à contratante.
◦ A contratada deve indicar, por ocasião do início dos trabalhos, os
procedimentos para abertura de suporte técnico.
● Condições de Entrega
◦ O prazo de entrega dos produtos deverá ocorrer em até no máximo 120 (cento
e vinte) dias corridos (no caso de equipamentos importados) a partir da data de
envio da Autorização de Fornecimento;
◦ A entrega deve ser agendada com antecedência mínima de 24 horas, sob o
risco de não ser autorizada.
◦ Para itens de software, estes devem ser fornecidos com ou sem mídia de
instalação. No caso de não fornecimento de mídia, deve ser indicado local para
download do arquivo de instalação.
● Condições de aceite
◦ Os equipamentos deverão ser novos e sem uso. Não serão aceitos
equipamentos usados, remanufaturados ou de demonstração. Os
equipamentos deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante, não
sendo aceitos equipamentos com caixas violadas.
◦ O IFSC poderá efetuar consulta do número de série do equipamento, junto ao
fabricante, informando data de compra e empresa adquirente, confirmando a
procedência legal dos equipamentos.
◦ O IFSC também poderá efetuar consulta junto aos órgãos competentes para
certificar a legalidade do processo de importação.
◦ O aceite do bem somente será dado após comprovação da entrega e o efetivo
cumprimento de todas as exigências da presente especificação técnica.
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● Requisitos dos serviços de instalação
◦ As atividades de instalação deverão ser realizadas dentro do horário comercial.
◦ A implantação deverá abranger a configuração de quaisquer funcionalidades
especificadas neste Termo de Referência. Estas informações serão
documentadas no termo de abertura do projeto a ser documentado pela
CONTRATADA após alinhamento do escopo de trabalho entre CONTRATADA e
CONTRATANTE.
◦ Todo o processo de instalação e configuração realizado deverá ser
documentado pela CONTRATADA sob a forma de relatório.
◦ A instalação física compreenderá a desembalagem e montagem de todos os
componentes que integram a especificação dos dispositivos, a instalação física
em ambiente interno ou externo, conexão à rede de dados e alimentação
elétrica dos equipamentos.
◦ A configuração compreenderá a realização dos ajustes de hardware e software
necessários ao funcionamento dos dispositivos a fim de apresentarem a melhor
performance de funcionamento possível.
◦ Deverão ser feitas todas as atualizações de firmware ou qualquer outro
software componente da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a
última compatível com as demais soluções deste lote e considerada estável.
◦ Deverão ser habilitadas todas as licenças que porventura sejam adquiridas e
recursos do equipamento que serão utilizados no projeto.
◦ Deverá ser providenciado todo o acabamento necessário, evitando que restem
fios e cabos expostos, preservando a qualidade estética do ambiente.
Rede Sem fio
Os equipamentos da rede sem fio deverão seguir marca e modelo abaixo:
Item 11: Injetor PoE
Fabricante: Fortinet
Modelo: GPI-130
Part Numbers: 1x GPI-130
Item 15: Ponto de Acesso
Fabricante: Fortinet
Modelo: FortiAP
Part Numbers: 1x FAP-231F-N 1x FC-10-PF231-247-02-36
Justificativa: Em dezembro/2021 o IFSC iniciou a implantação de uma nova solução de
rede sem fio após a execução do Pregão Eletrônico 32/2021 em que a fabricante Fortinet
teve seus equipamentos aceitos. Para que não haja incompatibilidade de soluções faz-se
mister que a empresa vencedora deste certame forneça os equipamentos alinhados à
solução citada.
3.

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1 Contextualização e Justificativa da Contratação
Expandir a rede de dados compreendendo a aquisição de computadores, câmeras IP
para CFTV e pontos de acesso para rede sem fio; substituição do cabeamento metálico
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da reitoria por fibra óptica a partir da aquisição de um Terminal de Linha Óptica (OLT);
Substituição de 2 switches SAN que vem apresentando instabilidade desde janeiro de
2021.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC – possui
23 unidades, sendo 22 Câmpus (unidades de ensino) e 01 Reitoria (unidade
administrativa).
A aquisição de computadores acontece anualmente para ampliação e/ou substituição de
equipamentos obsoletos, sem suporte e garantia. Os computadores são utilizados por
alunos e servidores, em laboratórios e setores administrativos e de ensino.
Os dados institucionais são processados em servidores tipo blade e armazenados em
storages. Para manter a ligação entre estes equipamentos faz-se necessário o uso de
switches tipo SAN. Os switches atuais (02) estão sem serviços de suporte e garantia e
faz-se necessário a aquisição de novos equipamentos para evitar a interrupção dos
serviços.
Desde 2013 o IFSC possui infraestrutura robusta de rede sem fio. Em 2021 foi iniciado um
projeto para substituição da solução atual. Em face da expectativa de aquisição dos
equipamentos em Ata publicada, faz-se necessário a geração de nova ata para aquisição
de equipamentos tipo pontos de acesso e injetores PoE.
O prédio da reitoria do IFSC foi inaugurado em 2011. Seu cabeamento estruturado é do
tipo par metálico. Com o objetivo de utilizar efetivamente a infraestrutura de link de
Internet contratado, faz-se importante a substituição deste cabeamento por fibra óptica e
para isso é necessário a aquisição de um equipamento do tipo OLT.
O IFSC executa processo de exame de classificação para o ingresso de alunos. Para
isso, para leitura de cartões resposta, faz-se necessário a aquisição de um scanner de
mesa.
Por fim, considerando o objeto total deste projeto, busca-se ampliar a segurança física e
patrimonial através da aquisição de câmeras de CFTV, solução já implantada na
instituição.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de
1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
3.2 Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais
ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS
ID
Objetivos Estratégicos
PDI - Plano Quinquenal de Infraestrutura
PETIC - Garantir infraestrutura adequada para manter e suportar as soluções
OE.06
de TIC
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ID
01
02
03
04
05

ALINHAMENTO AO PDTIC - 2021-2022
Ação do PDTIC
Meta do PDTIC associada
Aquisição de computadores
Aquisição de 60% dos computadores;
Aquisição de equipamentos de data
Sem meta definida.
center (CFTV)
Aquisição de Pontos de Acesso
Aquisição de 43,5% da solução;
Aquisição de Switch SAN
Aquisição de 100%;
Aquisição de OLT (Fibra óptica)
Aquisição de 100%;
ALINHAMENTO AO PAC - 2022
Descrição

Item
7902 a 7913
8223
8216 a 8217
8633
8634
3.3

Aquisição de computadores
CFTV
Aquisição de Pontos de Acesso
Aquisição de Switch SAN
Aquisição de OLT (Fibra óptica)

Estimativa da demanda

● Aquisição de computadores
○ Diminuída a estimativa realizada para o edital 90/2021, cujos itens
relacionados aos computadores desktop resultaram desertos, por questões
orçamentárias.
■ Computador Desktop Avançado - 200 unidades;
■ Computador Desktop Básico - 200 unidades;
■ Computador Desktop Intermediário - 200 unidades;
■ Monitor 21" - 600 unidades (de acordo com a quantidade de
computadores listados acima).
■ Notebook - 05 unidades (Diretoria de Comunicação);
● Aquisição de equipamentos de data center (CFTV);
○ Estimativa realizada pela DTIC.
● Aquisição de Pontos de Acesso e injetores PoE;
○ Estimativa considerando a ARP 32/2021 e o projeto conecta IFSC.
■ Pontos de Acesso - 261 unidades;
■ Injetores PoE - 261 unidades;
● Aquisição de Switch SAN;
○ Estimativa realizada com base na quantidade existente (substituição).
■ Switch SAN - 02 unidades;
● Aquisição de OLT (Optical Line Terminal).
○ Estimativa realizada com base na necessidade para a implantação do
projeto.
■ Equipamento OLT - 02 unidades;
● Aquisição de um Scanner de Mesa
○ Estimativa realizada com base na necessidade para a implantação do
projeto.
■ Scanner de mesa - 01 unidade.
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3.4 Parcelamento da Solução de TIC
● Grupo 1 - CFTV A escolha do agrupamento dos itens em grupo visa a plena
qualificação da empresa fornecedora que prestará os serviços de fornecimento,
bem como prestará os serviços de suporte durante a vigência do contrato de
garantia dos equipamentos, a total compatibilidade entre os equipamentos
solicitados, a redução de custos operacionais e de infraestrutura física, a
capacidade técnica de manter a solução em operação, os recursos humanos
disponíveis para prestarem o devido apoio, treinamento e curva de aprendizagem e
o custo total de propriedade.
● Grupo 2 - Rede Sem Fio A aquisição dos itens do grupo 2 visa a expansão da
solução contratada através do PE 32/2021 - Processo 23292.010214/2021-24. O
agrupamento faz-se necessário para que o Ponto de Acesso (AP) e Injetor PoE
sejam do mesmo fabricante, tendo o fornecimento correto de potência para que o
AP funcione. Estes itens deverão ser da fabricante FORTINET.
3.5 Resultados e Benefícios a Serem Alcançados
●
●
●
●
●
●

Ampliação do parque computacional do IFSC;
Conexão da rede de dados;
Expansão da infraestrutura de rede sem fio do IFSC;
Melhoria no tráfego de rede da Reitoria;
Segurança física e patrimonial;
Autonomia no processo de exame de classificação.

4.ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1 Requisitos de Negócio
O conjunto de bens a serem adquiridos atenderão a demanda institucional
atendendo especialmente os alunos matriculados nos cursos do IFSC através da:
● Ampliação e substituição do parque de informática;
● Expansão da solução de rede sem fio melhorando cobertura e conexão à Internet;
● Ampliação da solução de monitoramento por CFTV, aumentando a segurança de
alunos e servidores;
● Autonomia na execução de exames de classificação;
● Manutenção de serviços e sistemas oferecidos à comunidade acadêmica.
4.2 Requisitos de Capacitação
Não se aplica este requisito porque o processo é de aquisição de bens comuns
(computadores, pontos de acesso, scanner) e de bens específicos cuja instalação e
configuração será realizada pela empresa fornecedora (switch SAN, câmeras, OLT).
4.3 Requisitos Legais
A contratação deverá estar em conformidade com a legislação que rege os
processos de contratação no setor público (Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 suas
alterações e regulamentações).
4.4 Requisitos de Manutenção
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Todos os bens possuem garantia por período de 36 a 60 meses. Após este período
poderá ser contratado expansão de suporte, desde que vantajoso para o IFSC.

4.5
Requisitos Temporais
Os bens e serviços deverão ser entregues da seguinte forma:
● Itens importados - 120 dias corridos;
● Itens nacionais - 60 dias corridos;
● Licenças e extensões de garantia - 15 dias corridos;
● Serviços - deverão ser executados em até 30 dias corridos após a entrega dos
bens a eles vinculados.
4.6 Requisitos de Segurança e Privacidade
Este requisito tem aplicação limitada aos seguintes bens:
● Switch SAN, OLT (Optical Line Terminal) e serviços de CFTV - A entrega total
inclui serviço de instalação e configuração. A empresa vencedora deverá zelar
pelo ambiente e equipamentos a que terá contato físico. Não haverá acesso a
dados institucionais. A instalação e configuração será supervisionada por um
analista ou técnico de TIC.
4.7 Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
Atendimento à legislação ambiental brasileira para produção e descarte de
materiais. Os bens, objetos deste processo, não devem conter substâncias
perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenilpolibromados (PBDEs).
4.8 Requisitos de Arquitetura Tecnológica
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.9 Requisitos de Projeto e de Implementação
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.10 Requisitos de Implantação
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.11 Requisitos de Garantia e Manutenção
Os requisitos de garantia e manutenção estão explicitados na descrição de cada
item no Quadro de Especificações Mínimas e nos subitens 2.2.
4.12 Requisitos de Experiência Profissional
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.13 Requisitos de Formação da Equipe
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

197

Não se aplica pelo objeto do processo.
4.14 Requisitos de Metodologia de Trabalho
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.15 Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade
Não se aplica pelo objeto do processo.
4.16 Outros Requisitos Aplicáveis
Não se aplica pelo objeto do processo.
5. RESPONSABILIDADES
5.1

Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

● Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de
Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de
Referência;
● Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
● Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis, comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
quando aplicável;
● Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato;
● Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento da solução de TIC;
● Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC
por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;
● Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e, posterior, recebimento definitivo;
5.2

Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

● Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no subitem 6.1.1 deste Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
● Os bens deverão ser entregues acompanhados de manual do usuário, com uma
versão em português ou inglês, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;
● As licenças de software e extensões de garantia deverão ser entregues conforme
especificação por e-mail ou através de download em portal do fabricante, em até
15 (quinze) dias corridos a partir da emissão de Autorização de Fornecimento.
● Os bens importados deverão ser entregues em até 120 dias corridos a partir da
emissão da Autorização de Fornecimento pelo IFSC, podendo ser prorrogados
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●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

por mais 30 dias corridos a partir de solicitação formal, desde que comprovada a
não responsabilidade da empresa vencedora por este atraso.
Os bens nacionais deverão ser entregues em até 60 dias corridos a partir da
emissão da Autorização de Fornecimento pelo IFSC.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
o objeto com avarias ou defeitos;
Materiais entregues em desacordo com o Edital e não retirados em até 05 (cinco)
dias úteis após comunicação formal do IFSC, serão descartados. Este prazo
poderá ser prorrogado, desde que formalizado, justificado e aceito pelo IFSC.
Esta prorrogação somente será aceita caso seja feita dentro do prazo da
notificação.
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, durante o
fornecimento do material, ainda que involuntariamente, às instalações do prédio,
máquinas, equipamentos e demais bens do IFSC, substituindo os referidos bens
por outros semelhantes em prazo que lhe será expressamente combinado pela
Contratante.
Todos os itens constantes da nota de empenho devem ser entregues no mesmo
momento, nas condições e locais conforme consta deste Anexo (não será aceita a
entrega parcelada dos itens).
Retirar a nota de empenho em até 03 (três) dias úteis, após a convocação.
Cumprir o prazo de garantia de acordo com o especificado em cada item neste
Termo de Referência ou conforme o prazo estabelecido na proposta de preços,
caso este seja maior que o mínimo estabelecido.
Os problemas apresentados durante o prazo de garantia devem ser solucionados
em até 30 (trinta) dias corridos.
Arcar com todos os custos para cumprimento da garantia, inclusive no caso de
necessidade de transporte (técnicos ou equipamentos).
A Contratada assume o compromisso de receber as Autorizações de
Fornecimento (AF’s) e Empenhos pelo e-mail institucional informado na
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o IFSC
considerará como recebido, iniciando a contagem do prazo de entrega.
Assumindo o compromisso de avisar o IFSC quando houver mudança do e-mail.
Manter atualizado seu cadastro no órgão através do envio do documento
preenchido referente ao Anexo III deste edital sempre que houver mudanças em
seus dados cadastrais.

5.3 Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de
preços
● Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de
Registro de Preços;
● Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições,
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produtos ou preços registrados;
● Definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes e não
participantes, contendo:
○ As formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone,
e-mail, ou sistema informatizado, quando disponível; e
○ Definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a
indicação de prazo e responsável.
● Definir mecanismos de controle de fornecimento da solução de TIC, observando,
dentre outros:
○ A definição da produtividade ou da capacidade mínima de fornecimento da
solução de TIC;
○ As regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solução de TIC aos
órgãos participantes e não participantes, contendo prazos e formas de
negociação e redistribuição da demanda, quando esta ultrapassar a
produtividade definida ou a capacidade mínima de fornecimento e for requerida
pela contratada; e
○ As regras para a substituição da solução registrada na Ata de Registro de
Preços, garantida a realização de Prova de Conceito, em função de fatores
supervenientes que tornem necessária e imperativa a substituição da solução
tecnológica;
6.

MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1

Rotinas de Execução

6.1.1 Locais de Entrega

CÂMPUS

ENDEREÇO

Câmpus Araranguá

Av. XV de Novembro, s/nº – Bairro Aeroporto – CEP: 88900-000
– Araranguá – SC – Fone: (48) 3311-5000; e-mail:
compras.ararangua@ifsc.edu.br.

Câmpus Caçador

Av. Fahdo Thomé, 3000, Champagnat – Caçador – SC –
89500-000,
Fone:
(49)
3561-5700;
e-mail:
compras.cdr@ifsc.edu.br.

Câmpus Canoinhas

AV. Expedicionários, 2150 – Bairro Campo do Água Verde – CEP
89460-000 – Canoinhas SC: Fone: (47) 3627-4500; e-mail:
compras.canoinhas@ifsc.edu.br.

Cerfead

Rua Duarte Schutel, 99 – Centro – Florianópolis/SC – CEP
88015-640;e-mail: compras@ifsc.edu.br; Fone: (48) 3131-8816.

Câmpus Chapecó

Av. Nereu Ramos, 3450 D – Bairro Seminário – Chapecó/SC
CEP:
89813-000
–
Fone: (49) 3313-1240; e-mail:
compras.chapeco@ifsc.edu.br.

Câmpus Criciúma

SC 443, km 01, nº. 845 – Bairro Vila Rica – Criciúma – SC – CEP
88813-600; Esquina com Rua Antônio Daré; Fone: (48)
3462-5000; e-mail: compras.criciuma@ifsc.edu.br.
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Câmpus Florianópolis

Câmpus
Florianópolis-Continente

Câmpus Garopaba

Av. Mauro Ramos, 950 – Centro – Florianópolis/SC. CEP:
88020-300 – Almoxarifado, Fone: (48) 3211-6000; e-mail:
compras.fpolis@ifsc.edu.br.
Rua 14 de Julho, 150 – Coqueiros – Florianópolis/SC – CEP:
88.075-010;
Fone
(48)
3877-8400;
e-mail:
compras.continente@ifsc.edu.br.
Rua Maria Aparecida Barbosa, nº 153, Loteamento Vila de
Campo – Bairro Campo Duna – Garopaba – SC – CEP
88495-000;
Fone
(48)
3254-7330;
e-mail:
compras.garopaba@ifsc.edu.br.

Câmpus Gaspar

Rua Adriano Kormann, 510 – Bairro Bela Vista – Gaspar – SC;
CEP
89110-971;
Fone:
(47)
3318-3700;
e-mail:
compras.gaspar@ifsc.edu.br.

Câmpus Itajaí

Av. Vereador Abrahão João Francisco, 3899, Bairro Ressacada –
Itajaí – SC; CEP 88307-303; Fone: (47) 3390-1200; e-mail:
compras.itj@ifsc.edu.br.

Câmpus Jaraguá do Sul –
Rau

Rua dos Imigrantes, nº 445 – Bairro Rau – 89254-430 – Jaraguá
do Sul; Fone: (47) 3276-9600; e-mail: compras.gw@ifsc.edu.br

Câmpus Jaraguá do Sul

Av. Getúlio Vargas, nº 830 – Centro – Jaraguá do Sul – CEP:
89251-000,
Fone:
(47)
3276-8700;
e-mail:
compras.jar@ifsc.edu.br.

Câmpus Joinville

Rua Pavão, 1337 – Loteamento Novo Horizonte – Bairro Costa e
Silva, Joinville/SC – CEP: 89220-618 – Fone: (47) 3431-5600;
e-mail: compras.joinville@ifsc.edu.br.

Câmpus Lages

Rua Heitor Villa-Lobos, s/n – Bairro São Francisco – Lages –
CEP
88506-400,
Fone:
(49)
3221-4200;
e-mail:
compras.lages@ifsc.edu.br.

Câmpus Palhoça-Bilíngue

Rua João Bernardino da Rosa – Bairro Cidade Universitária
Pedra Branca – Palhoça – SC – CEP 88137-010; Fone: (48)
3341-9700; e-mail: compras.phb@ifsc.edu.br.

Câmpus São Carlos

Rua Aloísio Stoffell, 1271 – Jardim Alvorada – São Carlos/SC –
CEP
89885-000;
Fone:
(49)
3325-4149;
e-mail:
compras.sca@ifsc.edu.br

Câmpus São José

R. José Lino Kretzer, 608 – Bairro Praia Comprida – CEP:
88103-310 São José – SC; Fones: (48) 3381-2800 e Fax:
3381-2812; e-mail: compras.sje@ifsc.edu.br

Câmpus São Lourenço do
Oeste

Rua Aderbal Ramos da Silva, 496-514 – Bairro Progresso. São
Lourenço do Oeste – CEP 89990 000; Fones: (049) 3344-8495;
e-mail: compras.slo@ifsc.edu.br.

Câmpus
Oeste

Rua 22 de Abril, s/n – Bairro São Luiz – São Miguel do Oeste –
SC
89900-970,
Fone:
(49)3631-0400;
e-mail:
compras.smo@ifsc.edu.br.

São Miguel do
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Câmpus Tubarão

BR 101 Sul, km 336 – Fone: (48) 3301-9101; E-mail:
compras.tub@ifsc.edu.br

Câmpus Urupema

Estrada do Senadinho s/n – Centro – Urupema – SC –
88625-970,
Fone:
(49)
3236-3100;
e-mail:
compras.urupema@ifsc.edu.br.

Câmpus Xanxerê

Rua Euclides Hack, 1603 – Bairro Veneza – Xanxerê – SC –
89820-000;
Fone:
(49)
3441-7900;
e-mail:
compras.xxe@ifsc.edu.br.

Reitoria

Av. 14 de julho 150 – Coqueiros – Florianópolis – SC –
CEP:88075-010
–
Fones:
(48)
3877-9000;
e-mail:
compras@ifsc.edu.br.

6.2
Procedimentos para encaminhamento e controle de solicitações
● Os câmpus do IFSC deverão solicitar saldo para para a Diretoria de TIC
(dtic@ifsc.edu.br) e Coordenadoria de Registro de Preços (srp@ifsc.edu.br);
● A solicitação de empenho seguirá os trâmites internos do IFSC;
● Para adesão a ARP por órgãos não participantes deverá ser enviado email para
Coordenadoria de Registro de Preços (srp@ifsc.edu.br) além dos trâmites
normais para adesão.
● A Coordenadoria de Registro de Preços fará o controle das solicitações.
6.3
Prazos, horários de fornecimento de bens ou prestação de serviços
● Os prazos para entregas respeitarão o que está descrito no subitem 5.2 deste
Termo de Referência;
● As entregas deverão respeitar o horário comercial - 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00;
6.4
Forma de pagamento
● O pagamento deverá ser efetuado integral até o 15º (décimo quinto) dia útil após
o aceite definitivo do material, em sua totalidade, e atesto da Nota Fiscal ou
Documento de Cobrança, através de ordem bancária, para crédito em banco, com
o código da agência e o número da conta-corrente que forem indicados pelo
contratado.
○ Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
● Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que
o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
● A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº
8.666, de 1993.
○ Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da
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Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como,
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº
3, de 26 de abril de 2018.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
○ Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela máxima autoridade da contratante.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
○ A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
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fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6 / 100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
● A Nota fiscal/fatura ou documento de cobrança deverá ser sempre emitida com o
CNPJ do Câmpus requisitante, conforme descrição abaixo:
CÂMPUS

CNPJ

Araranguá

11.402.887/0008-37

Caçador

11.402.887/0018-09

Canoinhas

11.402.887/0012-13

Chapecó

11.402.887/0007-56

Continente

11.402.887/0004-03

Criciúma

11.402.887/0009-18

Florianópolis

11.402.887/0002-41

Garopaba

11.402.887/0021-04

Gaspar

11.402.887/0010-51

Jaraguá do Sul - Rau

11.402.887/0019-90

Itajaí

11.402.887/0013-02
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Jaraguá do Sul

11.402.887/0005-94

Joinville

11.402.887/0006-75

Lages

11.402.887/0011-32

Palhoça Bilíngue

11.402.887/0015-66

Reitoria

11.402.887/0001-60

São José

11.402.887/0003-22

São Miguel do Oeste

11.402.887/0014-85

Tubarão

11.402.887/0020-23

Urupema

11.402.887/0016-47

Xanxerê

11.402.887/0017-28

Para o Câmpus Avançado de São Lourenço do Oeste, a Nota Fiscal deverá ser emitida
no CNPJ da Reitoria, sendo os materiais entregues no respectivo Câmpus.
● Poderá haver a emissão de mais de uma Nota fiscal/fatura ou documento de
cobrança para cada Nota de Empenho ou apenas uma Nota fiscal/fatura ou
documento de cobrança e, para acompanhar as mercadorias para os Câmpus,
notas de remessa de materiais, aceitas pela fiscalização estadual.
6.5
Do reajuste
● Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
○ Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão
de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à
espécie.
6.6
Mecanismos formais de comunicação
● O canal de comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE será o
e-mail srp@ifsc.edu.br;
● Para formalizar as solicitações será utilizada a Autorização de Fornecimento
acompanhado do empenho vinculado a mesma.
7.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Este processo não contempla contrato, visto referir-se a aquisição de bens comuns. Os
serviços contidos neste processo estão vinculados a bens adquiridos e não são
continuados.
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7.1
Critérios de Aceitação
● Os bens serão recebidos provisoriamente no momento de sua entrega, por
servidor(a) do IFSC devidamente identificado, para efeito de posterior verificação
de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.
● Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 20 (vinte) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.
● Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
● Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
● Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
● O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
● A contratada se obriga a entregar todo o material, no mesmo momento, na
quantidade informada na Autorização de Fornecimento (AF). Somente poderá ser
aceita a entrega parcial, nas hipóteses abaixo, sob pena de devolução de todo
material, no caso do empenho/AF não estar completa:
○ O material só poderá ser entregue parcialmente, se a licitante encaminhar
justificativa, solicitando o cancelamento dos itens pendentes juntamente ao
material, para ser avaliada pela Administração e posterior aplicação de
penalidades;
○ A Administração poderá solicitar a antecipação da entrega de parte dos
materiais constantes da Autorização de Fornecimento, somente se a licitante
conseguir atender ao pedido.
7.2
Sanções Administrativas
● Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
○ inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
○ ensejar o retardamento da execução do objeto;
○ falhar ou fraudar na execução do contrato;
○ comportar-se de modo inidôneo;
○ cometer fraude fiscal;
● Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
○ Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
○ multas (que deverão ser recolhidas em favor do Instituto Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia de Santa Catarina, a ser preenchido de acordo com
instruções fornecidas pela Contratante):
■ de 1% (um por cento) sobre o valor total do somatório dos itens entregues
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com atraso (AF), por dia de atraso na entrega do material, limitados a
10%(dez por cento) do mesmo valor.
■ de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Autorização de
Fornecimento (AF), por infração a qualquer cláusula ou condição do
Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na
reincidência.
■ de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preços
vencedora, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em
assinar a Ata de Registro de Preço ou deixar de apresentar os
documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.
■ de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta de preço, no caso
de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por
culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente das demais
sanções cabíveis;
■ de 10% (dez por cento) sobre o valor total do somatório dos itens
entregues em desacordo, por apresentação de marca e/ou modelo que
não estão de acordo com a especificação do edital e apresentada na
proposta de preço da licitante;
■ de 10% (dez por cento) do valor total do somatório dos itens entregues
em desacordo com o Edital e a proposta de preços aceita na sessão do
pregão;
■ de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no
caso de não-substituição do material no prazo determinado no Termo de
Referência, caso não estaria de acordo com a especificação exigida em
Edital, limitada a incidência a 10 (dez) dias úteis. Após o décimo dia e a
critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material e/ou
a sua substituição, de forma a configurar, nessa hipótese inexecução
parcial da obrigação assumida;
■ de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços,
no caso de cancelamento integral da ata por ato unilateral da
administração, motivada por culpa da Contratada ou a pedido da mesma;
■ Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
■ Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no
subitem 7.2 deste Termo de Referência.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados;
As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:
○ tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
○ tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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○ demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e
cobrados judicialmente.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada
pela autoridade competente.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa. O processamento do PAR não interfere no seguimento
regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de
danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

O detalhamento da estimativa de preços encontra-se no Estudo Técnico Preliminar, anexo
a este processo. Em anexo também estão disponíveis as cotações realizadas.

ID

DESCRIÇÃO DO BEM E SERVIÇO

QTD

UNIDADE DE
MEDIDA

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

VALOR TOTAL
MÁXIMO

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO
06

COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - 2022

200

Unidade

R$ 8.904,16

R$ 1.780.832,00

07

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - 2022

200

Unidade

R$ 5.295,33

R$ 1.059.066,00

08

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO - 2022

200

Unidade

R$ 5.830,27

R$ 1.166.054,00

09

CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE

02

Unidade

R$ 135.731,16

R$ 271.462,32

13

MONITORES 21”

600

Unidade

R$ 1.227,83

R$ 736.698,00

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

208

14

NOTEBOOK - PROGRAMAÇÃO VISUAL

05

Unidade

R$ 9.047,00

R$ 45.235,00

18

SCANNER DE MESA PROFISSIONAL

01

Unidade

R$ 42.836,97

R$ 42.836,97

22

SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS

02

Unidade

R$ 128.271,12

R$ 256.542,24

LOTE/GRUPO 1: CFTV
01

CÂMERA IP TIPO I

50

Unidade

R$ 4.105,25

R$ 205.262,50

02

CÂMERA IP TIPO II

40

Unidade

R$ 4.935,03

R$ 197.401,20

03

CÂMERA IP TIPO III

10

Unidade

R$ 4.618,63

R$ 46.186,30

04

CÂMERA IP TIPO IV

10

Unidade

R$ 7.321,89

R$ 73.218,90

05

CÂMERA IP TIPO V

20

Unidade

R$ 9.506,25

R$ 190.125,00

10

GARANTIA PARA LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM
SOFTWARE VMS

130

Unidade

R$ 1.636,68

R$ 212.768,40

12

LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS

130

Licença

R$ 702,51

R$ 91.326,30

16

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS

1

Unidade

R$ 9.402,09

R$ 9.402,09

17

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS POR
CÂMERA

406

Unidade

R$ 975,71

R$ 396.138,26

19

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CÂMERAS IP

26

Serviço

R$ 69.347,72

R$ 208.043,16

20

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO
DE VÍDEO

03

Serviço

R$ 6.021,59

R$ 156.561,34

21

SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM REDE

03

Unidade

R$ 6.367,64

R$ 19.102,92

LOTE/GRUPO 2: Rede sem Fio
11

INJETOR POE

261

Unidade

R$ 5.606,00

R$ 1.463.166,00

15

PONTO DE ACESSO INDOOR

261

Unidade

R$ 1.221,00

R$ 318.681,00

9.ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Por tratar-se de Registro de Preço a fonte de recursos será informada no momento da
contratação.

10.

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1 Regime, Tipo e Modalidade da Licitação
De acordo com o Art. 1º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, esta licitação
deve ser realizada na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, com julgamento pelo
critério de menor preço por item/lote para o sistema de registro de preços.
10.2 Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de
Preferência
Decreto nº 7.174/2010
Art. 3o Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas aquisições de bens de
informática e automação, o instrumento convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

209

…
II - as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições
públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a
adequação dos seguintes requisitos:
…
b) compatibilidade eletromagnética;
…
Itens: 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 18, 21 e 22

Art. 5o Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da
Lei nº 8.248, de 1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte
ordem:
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o
Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;
II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder
Executivo Federal.
Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao
disposto nos incisos do caput terão prioridade no exercício do direito de preferência em
relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso.
Itens produzidos no Brasil: 06, 07, 08, 13, 14 e 21.
Lei Complementar nº 123, de 2006
Preferência para me/epp: Itens 14 e 18 (valor dos itens).
10.3

Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação

10.3.1As licitantes deverão apresentar Atestados de Capacidade Técnica para
comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o
item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
10.3.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o
item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado.
10.3.2.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão
dizer respeito a serviços executados com as seguintes características
mínimas:
10.3.2.2.1 Instalação e configuração de câmeras IP em software Milestone
versão 2017 R1 11.1a compilação 3254;
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10.3.2.2.2 Instalação e configuração de servidores para uso de software
Milestone Base 2017 R1 11.1a compilação 3254;
10.3.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato
social vigente;
10.3.3 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante;
10.3.4 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo
VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
10.3.5 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de
forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação,
nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

11.
DA EQUIPE
APROVAÇÃO

DE

PLANEJAMENTO

DA

CONTRATAÇÃO

E

DA

Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Termo de Referência ou Projeto
Básico será assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade
máxima da Área de TIC, e aprovado pela autoridade competente.

____________________
Integrante
Requisitante

____________________
Integrante
Técnico

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

____________________
Integrante
Administrativo
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Autoridade Máxima da Área de TIC

Benoni de Oliveira Pires
Diretor de TIC

Florianópolis, 25 de Abril de 2022.
Aprovo,

Autoridade Competente

Thiego Rippel Pinheiro
Chefe do Departamento de Compras

Florianópolis, 25 de Abril de 2022.
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Quadro de especificações mínimas
Licitação: 23292.010041/2022-36 - PE 31009/2022 - REI
Assunto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFTV E REDE SEM FIO.

Item

Descrição

Unidade

Quant.

Preço Unit.
(R$)

Valor Total (R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

6

COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - 2022 Características Mínimas -->
PROCESSADOR 01 (um) microprocessador de 08 (oito) núcleos e 16
(dezesseis) threads ou superior, com frequência mínima de 2,9 GHz, (com
dissipador e cooler apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o
modelo do processador ofertado deverá ser da geração mais atual
comercializada pelo fabricante do computador no Brasil. O processador deverá
atingir índice de, no mínimo, 17.000 pontos para o desempenho, tendo como
referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Possuir tecnologia de fabricação de
14 nanômetros; Possuir memória cache mínima de 16 MB; Foi considerado o
processador Intel Core i7-10700 como base para o desempenho, porém, serão
aceitos processadores com performance igual ou superior no Performance Test
da Passmark® Software, tendo como referência a base de dados Passmark CPU
Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; CHIPSET
Chipset integrado, sendo no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior;
MEMÓRIA Deverá ser instalado na placa mãe 2 (dois) módulos de memória SODIMM, DDR4 ou superior, velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de
16GB cada; ou 4 (quatro) módulos de memória 8GB cada; PLACA DE VÍDEO
Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD; A controladora de vídeo
deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de vídeo digital,
podendo ser HDMI ou DP (Display Port). Permitir utilizar resolução máxima de UNIDADE
até 4096 x 2160; Deverá suportar no mínimo 2 (dois) monitores simultâneos.
INTERFACES Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de
1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan
em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); Controladora de
som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira OU
conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)interfaces USB
sendo 4 (quatro) interfaces USB 3.0. UNIDADE DE DISCO -ESTADO SÓLIDO
Deverá possuir 01 (uma) unidade de armazenamento instalada, com capacidade
mínima de 256GB. Sendo a mesma do tipo SSD M.2 NVMe; FONTE DE
ALIMENTAÇÃO Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada
com tensões de entrada de100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático,
frequência de 50-60hz, potência máxima de 310 WATTS; 7.2 Implementar PFC
(power factor correction) ativo e com eficiência igual ou superior a 85% (PFC
80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; Não serão aceitos
adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às
exigências descritas para a fonte. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem
seguir a norma NBR 14136. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES As demais
especificações estão publicadas no Termo de Referência.
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7

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - 2022 Características Mínimas →
PROCESSADOR 01 (um) microprocessador de 04 (quatro) núcleos e 08 (oito)
threads ou superior, com frequência mínima de 3,6 GHz, (com dissipador e cooler
apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador
ofertado deverá ser da geração mais atual comercializada pelo fabricante do
computador no Brasil. O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 8700
pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark
CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Possuir
tecnologia de fabricação de 14 nanômetros; Possuir memória cache mínima de 8
MB; Foi considerado o processador Intel Core i3-10300 como base para o
desempenho, porém, serão aceitos processadores com performance igual ou
superior no Performance Test da Passmark® Software, tendo como referência a
base
de
dados
Passmark
CPU
Mark
disponível
no
site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; CHIPSET Chipset integrado, sendo
no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior; MEMÓRIA Deverá ser
instalado na placa mãe 1 (um) módulo memória SO-DIMM, DDR4 ou superior,
velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de 8GB; PLACA DE VÍDEO
Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD; A controladora de vídeo
deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de vídeo digital,
podendo ser HDMI ou DP (Display Port). Permitir utilizar resolução máxima de
até 4096 x 2160; Deverá suportar no mínimo 2 (dois) monitores simultâneos.
INTERFACES Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de UNIDADE
1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan
em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); Controladora de
som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira OU
conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito) interfaces USB
sendo 4 (quatro)interfaces USB 3.0. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO Unidade de
disco rígido interna com capacidade de armazenamento de 500 Gigabytes ou
superior; Interface tipo SATA 3.0 de 6 GB/s, cache de 32 MB ou superior;
Velocidade de rotação de 7.200 RPM ou configuração superior. FONTE DE
ALIMENTAÇÃO Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada
com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático,
frequência de 50-60hz, potência máxima de 310 WATTS; Implementar PFC
(power factor correction) ativo e com eficiência igual ou superior a 85% (PFC
80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; Não serão aceitos
adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às
exigências descritas para a fonte. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem
seguir a norma NBR 14136. ESPECIFICIDADES Garantia de 3 anos. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES As demais especificações estão publicadas no Termo de
Referência.

200

5.295,33

1.059.066,00

8

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO - 2022 Características Mínimas -->
PROCESSADOR 01 (um) microprocessador de 06 (seis) núcleos e 12 (doze)
threads ou superior,com frequência mínima de 2,9 GHz, (com dissipador e cooler
apropriados) baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, o modelo do processador
ofertado deverá ser da geração mais atual comercializada pelo fabricante do
computador. O processador deverá atingir índice de, no mínimo, 10.600 pontos
para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU
Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Possuir
tecnologia de fabricação de 14 nanômetros; Possuir memória cache mínima de
12 MB; Foi considerado o processador Intel Core i5-10400 como base para o
desempenho, porém, serão aceitos processadores com performance igual ou
superior no Performance Test da Passmark® Software, tendo como referência a
base
de
dados
Passmark
CPU
Mark
disponível
no
site
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; CHIPSET Chipset integrado, sendo
no mínimo Intel H470 ou AMD PRO 565 ou superior; MEMÓRIA Deverá ser
instalado na placa mãe 1 (um) módulo memória SO-DIMM, DDR4 ou superior,
velocidade (frequência) 2666 MHz ou superior, de 8GB; PLACA DE VÍDEO
Possuir placa gráfica integrada de alta definição HD; A controladora de vídeo
deverá possuir no mínimo 02 (duas) interface de saída de sinal de vídeo digital,
podendo ser HDMI ou DP (Display Port). Permitir utilizar resolução máxima de
até 4096 x 2160; Deverá suportar, no mínimo, 2 (dois) monitores simultâneos. UNIDADE
INTERFACES Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de
1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan
em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); Controladora de
som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira OU
conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)interfaces USB
sendo 4 (quatro) interfaces USB 3.0. UNIDADE DE DISCO -ESTADO SÓLIDO
Deverá possuir 01 (uma) unidade de armazenamento instalada, com capacidade
mínima de 256GB. Sendo a mesma do tipo SSD M.2 NVMe; FONTE DE
ALIMENTAÇÃO Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada
com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático,
frequência de 50-60hz, potência máxima de 310 WATTS; Implementar PFC
(power factor correction) ativo e com eficiência igual ou superior a 85% (PFC
80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; Não serão aceitos
adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às
exigências descritas para a fonte. Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem
seguir a norma NBR 14136. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES As demais
especificações estão publicadas no Termo de Referência.
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5.830,27

1.166.054,00
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9

CONCENTRADOR ÓPTICO STANDALONE Características Técnicas Mínimas:
1. Equipamento concentrador adequado para utilização em redes ópticas
passivas. É sua função distribuir o acesso a cada ONT da rede e realizar tarefas
de gestão, tais como controle de acesso, gerência de banda, disponibilização de
serviços, etc. 2. Deve receber o tráfego Ethernet através de interfaces de uplink
de 1GE ou 10GE e disponibiliza-lo em sinal óptico de acordo com o padrão
GPON (Gigabit Passive Optical Network), atendendo os requisitos da norma
ITUT G.984. 3. Cada interface GPON da OLT deve atender até 64 ONTs, em uma
faixa de até 20km, estabelecendo uma topologia de ponto multiponto. 4. Deve ser
do tipo standalone com 1U de altura. 5. Deve atender a um total de até 512
ONTs. 6. Deve apresentar ao menos 8 interfaces GPON SFP; 7. Deve apresentar
pelo menos 4 interfaces ópticas de Uplink de 10GbE para a conexão com a rede
Ethernet; 8. Deve possuir no mínimo 120 Gbps de capacidade de switching; 9.
Deve possibilitar upgrade de software em serviço (ISSU – In Service Software
Upgrade); 10. Deve atender as seguintes características GPON: a. Deve suportar
ITUT G.984.4 para Gerência e Controle da Interface da ONT (OMCI); b. Deve
suportar gerência remota da ONT; c. Deve possibilitar descoberta e ranging
automático da ONT; d. Deve suportar NSR e SR DBA (G.984.3) e. Deve suportar
até 1000 TCONTs e 4000 GEM Ports; f. Deve suportar até 128 ONTs por
interface GPON; g. Velocidade de 2.5Gbps em downstream e 1.25Gbps em
upstream; h. 20km de faixa de transmissão; i. Comprimento de onda de
transmissão: 1490nm; j. Comprimento de onda de recepção: 1310nm; 11. Deve
atender as seguintes características de Layer2: a. Standard Ethernet Bridging; b.
Até 64K endereços MAC; c. IEEE 802.3ac – VLAN Tagging; d. IEEE 802.1S –
Multiple Spanning Tree; e. IEEE 802.1W – Rapid Spanning Tree; f. IEEE 802.1D
– Spanning Tree; g. IEEE 802.1Q – Virtual LANs with Port Based VLANs; h. IEEE
802.1p – Prioritization of Traffic at the Datalink Level; i. IEEE 802.3x – Flow
Control; j. Broadcast Storm Filtering; k. Multicast Storm Filtering; l. MAC Static
Filter; m. QinQ support; n. Access Control List (ACLs Support); o. Port mirroring;
p. Rate Limiting (In/Out); q. Até 4096 VLANs; r. Port/Subnet/Protocolbased VLAN;
s. VLAN stacking / translation; t. Link Aggregation (802.3ad); u. Jumbo frame até
12288 bytes; 12. Deve atender as seguintes características de Layer3: a.
Roteamento IPv4 e IPv6; b. Roteamento estático; c. Routing Information Protocol
(RIP) v1/v2; d. RIPng; e. Open Shortest Path First (OSPF) v2; f. OSPFv3; g.
Border Gateway Protocol (BGP) v4; h. Access Control List L3; i. Virtual Router
Redundancy Protocol (VRRP); 13. Deve atender as seguintes características de
Multicast: a. IGMPv1/v2/v3; b. IGMP FastLeave; c. IGMP Snooping; d. IGMP UNIDADE
Proxy; e. IGMP Static Join; f. Multicast Vlan Registration (MVR); g. PIMSM, SSM;
h. MLD Snooping; 14. Deve atender as seguintes características de QoS a.
Traffic scheduling (SPQ, WRR); b. 8 filas por porta; c. Limitação condicional de
taxa; d. Mapeamento de filas de acordo com ingress/egress port, MAC, 802.1q,
802.1p, ToS/DSCP, IP SA/DA, TCP/UDP; e. Listas de controle de acesso
baseadas nas portas, endereços MAC, EtherType, IP SA/DA, TCP/UDP; 15.
Deve atender as seguintes características de segurança: a. Storm Control para
broadcast; b. Storm Control para multicast; c. Storm Control para DLF; d.
Bloqueio de tráfego multicast e unicast desconhecidos; e. Gerenciamento
OutofBand e InBand; f. IP Source Guard; g. Secure Shell (SSH) v1/v2; h.
Autenticação 802.1x (PortBased ou MACBased); i. Autenticação baseada em
MAC para VLAN nativa; j. Anti attack for DDOS, TCPSYNflood, UDPfload,
ARPflood; 16. Deve atender as seguintes características para gerência da
plataforma: a. Serial/Telnet (CLI); b. SNMP v1/v2/v3; c. DHCP server, client e
relay com opção 66 e 82; d. Single IP management; e. RMON; f. Syslog; g. Link
Layer Discovery Protocol (LLDP); h. LLDPMED; 17. Deve ser fornecida com duas
fontes de alimentação AC redundante, operando em regime de redundância e
balanço de carga; 18. As fontes de alimentação devem ser do tipo hotswappable;
19. Deve operar estavelmente entre a faixa de temperatura de 20 a 60°C; 20.
Deve operar estavelmente entre a faixa de umidade relativa de 0 e 90% (sem
condensação); 21. Em termos dimensionais deve apresentar altura máxima de
1U (44mm), seguir padrão para instalação em rack 19” (440mm), e profundidade
inferior a 350mm; 22. Deve apresentar garantia de 36 meses. 23. Certificações
necessárias: a. Anatel; b. FCC; c. IEC 100042/3/4/6; d. UL 1950; 24. Acessórios
que devem acompanhar o produto: a. Cabo Serial (DB9 – RJ45); b. Cabo de
Alimentação AC (Padrão ABNT14136); 25. Deverão fazer parte deste
fornecimento as seguintes interfaces de comunicação: a. 2 interfaces Small Form
Pluggable padrão LC Monomodo para tráfego de até 10GBPS; b. 2 interfaces
Small Form Pluggable padrão RJ45 para tráfego de até 1GBPS; c. 8 interfaces
Small Form Pluggable padrão SC Monomodo classe C+ com taxa de transmissão
de 2,488GBPS em Downstream e 1,244 GBPS em Upstream; d. Todas as
interfaces deverão ser do mesmo fabricante da solução ofertada. 26. Deve ser
entregue instalada e configurada, a proponente deverá ser credenciada pelo
fabricante do equipamento para esse tipo de serviço, apresentar certificado de
credenciamento do fabricante atualizado na proposta comercial sob pena de
desclassificação

2

13

MONITORES 21” Características Mínimas --> 1. Tela 100% plana de LED; 2.
Tamanho de 21 a 22 polegadas; 3. Luminosidade de 250 cd/m²; 4. Taxa de
contraste estático 1000:1; 5. Taxa de contraste dinâmica 3.000.000:1; 6. Suporte
de cores de 16 milhões; 7. Resolução de 1920 x 1080 pixels; 8. Conectores de
entrada: 01 (um) VGA, 01 (um) HDMI e 01 (um) DISPLAYPORT; 9. Ângulo de
visão: 175° vertical/175° horizontal 10. Suporte de altura ajustável, inclinação,
rotação pivot 90º; 11. Furação VESA 100 mm x 100 mm; 12. Deverá ser entregue UNIDADE
cabo de conexão VGA e HDMI (ou DP) e um cabo de alimentação NBR 14136;
13. Tratamento anti reflexivo. Não sendo aceito adesivos anti reflexivos; 14.
Fonte de alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de
100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, frequência 50- 60 Hz; 15.
Controles Manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio, Fonte/Auto/Exit; 16.
As demais especificações estão publicadas no Termo de Referência.
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14

NOTEBOOK - PROGRAMAÇÃO VISUAL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1 Notebook de linha corporativa, novo, entregue em caixa lacrada; 2 - Um
processador com 4 núcleos, 8 threads, frequência max de 5GHz, cache de 12
MB; 3 - Memória de 16 GB, DDR4, 3200 Mhz; 4 - Armazenamento SSD de 512
GB PCIe NVMe M.2; 5 - Tela Full HD WVA de 15,6"; 6 - Sistema Operacional
Windows 11 Pro Português Brasil (licença de uso (product key) deve ser fixada
em local visível ou gravada na memória flash da BIOS); 7 - Placa de vídeo
dedicada GeForce MX450 2GB GDDR5; 8 - Cor preta ou prata; 9 - Garantia de 3 UNIDADE
anos com atendimento on site e de acordo com o termo de referência; 10 Teclado numérico retroiluminado, em português, com leitor de impressão digital;
11 - Duas portas USB 3.2 Type A de 1º geração; 12 - Um conector de áudio para
fones de ouvido/microfone; 13 - Uma porta HDMI 1.4; 14 - Um leitor de cartão
SD; 15 - Câmera HD de 1280x720 de 30 fms; 16 - Wireless 6, 2x2; 17 - Bateria
de 4 células; 18 - Adaptador CA de 65 W; 19 - Bolsa ou mochila para transporte
na cor preta ou cinza.

5

9.047,00

45.235,00

18

SCANNER DE MESA PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MÍNIMAS 1 - Até 30.000 folhas por dia; 2 - Até 90 ppm/180 ipm a 200 dpi e 300
dpi (até 80 ppm/160 ipm em cores)* (As velocidades de digitalização podem
variar de acordo com as suas opções de driver, software, sistema operacional e
computador). 3 - CCD duplo; Profundidade da saída em tons de cinza de 256
níveis (8 bits); profundidade da captura em cores de 48 bits (16 x 3);
profundidade de bit de saída de cores de 24 bits (8 x 3); 4 - Visor LCD gráfico
com botões de controle do operador; 5 - 600 dpi de resolução óptica; 6 - LED
duplo; 7 - Resolução de saída: 100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi; 8
- Alimentação automática: 305 mm (12 pol.) / 63,5 mm (2,5 pol.) - largura máxima
e mínima; 9 - Alimentação manual: 305 mm (12 pol.) / 50 mm (2 pol.) - largura
máxima e mínima; 10 - Alimentação automática: 863,6 mm (34 pol.) / 63,5 mm
(2,5 pol.) - comprimento máximo e mínimo; 11 - Alimentação manual: 863,6 mm
(34 pol.) / 50 mm (2 pol.) (somente saída traseira); 12 - Modo de documentos
longos: comprimento máximo de 4,1 metros (160 pol.) (O scanner deve oferecer
suporte ao modo de digitalização contínua); 13 - Espessura de papel: papel de
34-413 g/m2 (9-110 lb); 14 - Até 250 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lb) alimentador/elevador; 15 - Detecção de multialimentação ultrassônica; 16 Compatível com USB 2.0; USB 3.0; 17 - Pacote completo de software incluso; 18 UNIDADE
- Recurso de geração de imagem - Digitalização Perfect Page; iThresholding;
processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte
relativo; corte dinâmico; eliminação eletrônica de cores; digitalização de fluxo
dual; ajuste interativo de cor, brilho e contraste; orientação automática; detecção
automática de cores; suavização de cores de segundo plano; preenchimento de
bordas da imagem; mescla de imagens; detecção de folha em branco baseada
em conteúdo; filtro de riscos; preenchimento de furos da imagem; filtro de nitidez;
19 - Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF
pesquisável de uma ou várias folhas; 20 - Garantia de 12 meses. 21 Assessórios de mesa digitalizadora incluso (tamanho ofício, A3, etc); 22 Acessório de impressão de documentos (lado posterior, impressão pósdigitalização de até 40 caracteres alfanuméricos, com 11 posições de impressão);
23 - Tensão: bivolt ou 220V; 24 - Sistemas operacionais suportados: Windows 10
(32 bits e 64 bits), Windows 8,1 (32 bits e 64 bits), Windows 8 (32 bits e 64 bits),
Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits), Windows Vista SP2 (32 bits e 64 bits), Linux
Ubuntu 14.04 (LTS) (32 bits e 64 bits); 25 - Suprimentos inclusos: Panos para
limpeza de rolos, panos Staticide, kit de suprimentos (incluí modulo de
alimentação, modulo de separação, base de separação, roletes de transporte
frontais);

1

42.836,97

42.836,97
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SWITCH SAN FIBER-CHANNEL DE 24 PORTAS Características Gerais: 1 Switch SAN Fibre-Channel para instalação em rack de 19” (dezenove
polegadas); 2 - Deve possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) portas universais (tipo
E e F) Fibre-Channel de no mínimo 16 (dezesseis) Gbps além de suportar 32
(trinta e dois) Gbps, com 16 (dezesseis) portas habilitadas e com 16 (dezesseis)
transceivers de 16 (dezesseis) Gbps instalados, todos de interface LC (Lucent
Connect), distância de operação SWL (Short-Wave Lenght); 3 Habilitado/Licenciado para suportar operação em modo Full Fabric em ambiente
SAN de padrão Brocade, permitindo as funcionalidades de ISL Trunking (Inter
Switch Link) e Extended Fabric; 4 - Permitir comunicação com outros switches
SAN FC ou portas FC de hosts de menor velocidade de operação, FC 16
(dezesseis) Gbps, 8 (oito) Gbps e 4 (quatro) Gbps; 5 - Possuir interface de
gerenciamento, padrão ethernet, acessível através de interface web HTTPS e
SSH; 6 - Suportar classes de serviços 2, 3 e F (inter switch frames); 7 - Possuir
interface que permita monitoração de alertas e gerenciamento de tráfego; 8 Devem acompanhar 16 (dezesseis) cordões duplex ópticos LC/LC (Lucent
Connector em ambas as terminações) de fibra multimodo OM4 ou superior, 50
μm e 850/1300 nm, com pelo menos 2,5 (dois vírgula cinco) metros e no máximo
5 (cinco) metros. 9 - Possuir fonte com alimentação variável entre 110-240V,
incluindo cabo padrão C14 para conexão à PDU; 10 - A instalação do switch
deverá ser realizada seguindo as melhores práticas de funcionamento e
parametrização indicadas pelo fabricante da solução; 11 - O escopo mínimo de UNIDADE
implementação consiste: 11.1 - Planejamento em conjunto com a
CONTRATANTE para definição das configurações necessárias, como
interconexões necessárias para utilização dos equipamentos; 11.2 - Instalação
física dos componentes fornecidos; 11.3 - Parametrização inicial; 11.4 - Caso
solicitado deverá realizar a integração com fabric de padrão Brocade compatível;
12 - O equipamento deverá ser totalmente integrado de fábrica, não sendo
aceitas quaisquer violações ou alteração no conteúdo das embalagens, que vise
inclusão/supressão de itens/opcionais, para garantir que todas as partes e peças
sejam homologadas e cobertas pela garantia do fabricante; 13 - O Switch SAN
ofertado deve ser novo, sem uso e que esteja em linha de produção e
comercialização pelo fabricante e sem previsão de encerramento na data da
entrega da proposta; 14 - A licitante deverá comprovar através de declaração do
fabricante do Switch ofertado ser parceiro de negócios autorizado a comercializar
tal solução. Além disso deverá comprovar fornecimento de equipamento de rede
similar através de atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica
de direito público ou privado que comprove o licitante já ter comercializado
solução de rede compatível com o objeto deste edital. Os atestados deverão ser
emitidos em papel timbrado da empresa contratante e assinado por seu
representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa
contratada. 15 - Garantia de 5 anos e suporte 5 x 8 com atendimento na primeira
hora comercial.

Quant.

Preço Unit.
(R$)

Valor Total (R$)

2

128.271,12

256.542,24

50

4.105,25

205.262,50
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LOTE/GRUPO 1: CFTV
1

CÂMERA IP TIPO I Características técnicas mínimas: 1 - Câmera tipo mini domo UNIDADE
de videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O equipamento deve possuir
webserver interno ao equipamento. Este webserver deve disponibilizar, através
de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento, bem como
visualização das imagens geradas pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o
equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de mercado (Microsoft
Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em
estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou maior, com varredura progressiva;
5 - Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,20 lux no modo
colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris
menor ou igual à F2.0. 6 - O sensor de imagens deve operar com resolução de
1920 x 1080 @ 30 fps; 7 - A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal
maior que 100°; 8 - Deve possuir tempo do obturador entre 1/30.000s e 1/5s; 9 Deve operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo
a escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do
equipamento. Além disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e
balanço de branco; 10 - Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação
inteligente em H.265 (H.265+, H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve
também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável
de acordo com a movimentação na cena. 11 - Deve permitir a sobreposição de
texto, de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como
largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 12 - Deve possuir
recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB para
compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de
objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR
(Digital Wide Dynamic Range); 13 - Deve permitir rotacionar a imagem em 90°,
180° permitindo a instalação da câmera em teto ou parede. Deve também possuir
recurso para espelhamento de imagem; 14 - Deve implementar o formato de
imagem que permite um stream de vídeo orientado verticalmente, em formato
retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de corredores, evitando
a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao
monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de
banda e do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos; 15 - Deve ser
possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso,
deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar
em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem
ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de
softwares ou ferramentas externas; 16 - Deve suportar a adição de recursos
analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja ele do mesmo fabricante da
câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição futura de licença e
software; 17 - Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros
sistemas; 18 - Deve possibilitar a futura implementação de áudio bidirecional.
Será aceita solução modular, ou seja, a câmera poderá suportar áudio mediante
a futura instalação de acessório apropriado (upgrade de hardware). Não é
necessário o fornecimento de componentes de áudio (microfones e/ou módulos
de áudio para o caso de soluções modulares) para essa ocorrência; 19 - Deve
possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf

5/14

4/12/22, 4:45 PM
Item

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Descrição

Unidade

Quant.

Preço Unit.
(R$)

Valor Total (R$)

217

10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente.
Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 20 - A interface ethernet
deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a alimentação
do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do
equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação
quando alimentado por PoE; 21 - O equipamento deve implementar QoS (Quality
of Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve implementar
mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a
imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 22 - Deve
permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de
vídeo em H.265; 23 - Deve ser possível obter as imagens da câmera através de
softwares de videovigilância; 24 - Deve suportar os protocolos RTP para
transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para conexão segura ao equipamento,
SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para envio de
mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede, Digest
Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio com outros
dispositivos da rede; 25 - A sistema operacional da câmera, assim como seu
hardware, devem estar prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos
equipamentos que não implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo
estando em roadmap); 26 - Deve possuir slot que permita a inserção de cartão
SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos
para os casos onde não é possível a comunicação com o servidor de gravação.
Não é necessário o fornecimento do cartão SD; 27 - Deve estar em conformidade
com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M. A fim de assegurar
que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com os padrões
supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF; 28 - A fim de
garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela
Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD
(Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar
compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 29 - Deve ser possível
a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou FTP. 30 Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de
tentativa de acesso de usuários; 31 - Deve ser de uso interno, com caixa de
proteção oferecendo proteção mínima contra água e poeira, com grau de
certificação IP42, e proteção contra impactos com grau de proteção mínimo de
IK08; 32 - O fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada
pelo próprio fabricante no Brasil; 33 - A câmera (ou sua família) deverá constar
na lista de equipamentos compatíveis do software Milestone XProtect Corporate,
já existente e em uso neste órgão, conforme pode ser verificado no endereço
https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supporteddevices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo.
Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante
Milestone assegurando a plena compatibilidade. 34 - Em conformidade com a
Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina
que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o
equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 35 - A
câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado
por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de
assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de
terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia
serão descritos no item “Condições Gerais”; 36 - Deve possuir MTBF (Mean Time
Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil)
horas ou mais. 37 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de
atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança
cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos processos de
desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de
software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.
2

CÂMERA IP TIPO II Características técnicas mínimas: 1 - Câmera fixa, com UNIDADE
iluminação IR, de videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O
equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver
deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento
do equipamento, bem como visualização das imagens geradas pela câmera; 3 Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web
padrão de mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple
Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou
maior, com varredura progressiva; 5 - Deve possuir sensibilidade mínima igual ou
inferior a 0,20 lux no modo colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com
50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0. 6 - O sensor de imagens deve
operar com resolução de 1920 x 1080 @ 30 fps; 7 - A lente deve ser do tipo írisfixa e abertura horizontal maior que 100°; 8 - Deve possuir recurso de day & night
real com filtro de corte de infravermelho removível automaticamente (ICR); 9 Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta
funcionalidade, com alcance de, no mínimo, 20 metros, embutidos no próprio
corpo da câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência total de luz no
ambiente. Não serão aceitos iluminadores externos à câmera; 10 - Deve possuir
tempo do obturador entre 1/30.000s e 2s; 11 - Deve operar com os modos de
compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a escolha do modo de
compressão de imagens durante a instalação do equipamento. Além disso, deve
permitir configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 12 - Deve
possuir tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.265 (H.265+,
H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o
comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável de acordo com a
movimentação na cena; 13 - Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que
a própria câmera estampe na imagem informações como largura de banda e taxa
de frames do segundo utilizada; 14 - Deve possuir recurso de WDR (Wide
Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB, para compensação
automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de objetos com
pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR (Digital Wide
Dynamic Range); 15 - Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e 180°,
permitindo a instalação da câmera em teto ou parede. Deve também possuir
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recurso para espelhamento de imagem; 16 - Deve implementar o formato de
imagem que permite um stream de vídeo orientado verticalmente, em formato
retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de corredores, evitando
a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao
monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de
banda e do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos; 17 - Deve
possuir funcionalidade de PTZ digital; 18 - Deve ser possível aplicar máscara de
privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve possuir funcionalidade
para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de violação da
câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na
câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas
externas; 19 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao
equipamento, seja ele do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes,
através da simples adição futura de licença e software; 20 - Deve possuir
arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 21 - Deve possibilitar a
futura implementação de áudio bidirecional. Será aceita solução modular, ou seja,
a câmera poderá suportar áudio mediante a futura instalação de acessório
apropriado (upgrade de hardware). Não é necessário o fornecimento de
componentes de áudio (microfones e/ou módulos de áudio para o caso de
soluções modulares) para essa ocorrência; 22 - Deve possuir 1 (uma) interface
ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10/100 Mbps. O
equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não
serão aceitos conversores externos; A interface ethernet deve ser compatível
com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a alimentação do equipamento
através do cabo UTP. 23 - Este recurso deve ser nativo do equipamento, estar
habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação quando alimentado
por PoE; 24 - O equipamento deve implementar QoS (Quality of Service) para
priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve implementar mecanismo capaz de
limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a imagem transmitida
adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 25 - Deve permitir a transmissão
de pelo menos 2 (dois) streamings independentes de vídeo em H.265; 26 - Deve
suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para
conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência
remota, SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso
seguro à rede, Digest Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio
com outros dispositivos da rede; 27 - A sistema operacional da câmera, assim
como seu hardware, devem estar prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não
serão aceitos equipamentos que não implementem o protocolo IPv6 nativamente
(mesmo estando em roadmap); 28 - Deve possuir slot que permita a inserção de
cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos
vídeos para os casos onde não é possível a comunicação com o servidor de
gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD; 29 - Deve estar em
conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M. A fim
de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade
com os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF;
30 - A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados,
promulgada pela Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações
da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá
estar compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 31 - Deve ser
possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou
FTP; 32 - Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados
os logs de tentativa de acesso de usuários; 33 - Deve ser compatível com uso
interno e externo, com caixa de proteção oferecendo proteção mínima contra
água e poeira, com grau de certificação IP66, e proteção contra impactos com
grau de proteção mínimo de IK08; 34 - O fabricante das câmeras deve possuir
assistência técnica oficializada pelo próprio fabricante no Brasil; 35 - A câmera
(ou sua família) deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software
Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode
ser verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/businesspartner- tools/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro
que venha a substituí-lo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita
declaração do fabricante Milestone assegurando a plena compatibilidade. 36 Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro
de 2010, que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e
15448-2, o equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 37
- A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos
comprovado por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro
de assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia
de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia
serão descritos no item “Condições Gerais”; 38 - Deve possuir MTBF (Mean Time
Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil)
horas ou mais. 39 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de
atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança
cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos processos de
desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de
software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.
3

CÂMERA IP TIPO III Características técnicas mínimas: 1 - Câmera fixa, com UNIDADE
iluminação IR, de videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O
equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento. Este webserver
deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e gerenciamento
do equipamento, bem como visualização das imagens geradas pela câmera; 3 Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer navegador web
padrão de mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple
Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/3’’, ou
maior, com varredura progressiva; 5 - Deve possuir sensibilidade mínima igual ou
inferior a 0,25 lux no modo colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com
50 IRE e abertura de íris menor ou igual à F2.0. 6 - O sensor de imagens deve
operar com resolução de 1920 x 1080 @ 30 fps; 7 - A lente deve ser do tipo írisfixa e abertura horizontal maior que 100°; 8 - Deve possuir recurso de day & night
real com filtro de corte de infravermelho removível automaticamente (ICR); 9 -
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Deve possuir iluminação artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta
funcionalidade, com alcance de, no mínimo, 10 metros, embutidos no próprio
corpo da câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência total de luz no
ambiente. Não serão aceitos iluminadores externos à câmera; 10 - Deve possuir
tempo do obturador entre 1/20.000s e 1/5s; 11 - Deve operar com os modos de
compressão M-JPEG e H.264, permitindo a escolha do modo de compressão de
imagens durante a instalação do equipamento. Além disso, deve permitir
configurar brilho, contraste, nitidez e balanço de branco; 12 - Deve possuir
tecnologia de protocolo de compactação inteligente em H.264 (H.264+, H.264
Plus, ou similar). Essa tecnologia deve também possibilitar que o comprimento do
GOP (Group of Pictures) seja variável de acordo com a movimentação na cena.
13 - Deve permitir a sobreposição de texto, de modo que a própria câmera
estampe na imagem informações como largura de banda e taxa de frames do
segundo utilizada; 14 - Deve possuir recurso de WDR (Wide Dynamic Range),
para compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a
qualidade de objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito
o DWDR (Digital Wide Dynamic Range); 15 - Deve permitir rotacionar a imagem
em 90° e 180°, permitindo a instalação da câmera em teto ou parede. Deve
também possuir recurso para espelhamento de imagem; 16 - Deve implementar o
formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado verticalmente, em
formato retrato, com taxa de proporção 9:16 para monitoramento de corredores,
evitando a captura e o armazenamento de imagens de áreas desnecessárias ao
monitoramento, como as paredes vazias, permitindo um melhor uso da largura de
banda e do espaço disponível para o armazenamento dos vídeos; 17 - Deve
possuir funcionalidade de PTZ digital; 18 - Deve ser possível aplicar máscara de
privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve possuir funcionalidade
para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de violação da
câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso interno na
câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou ferramentas
externas; 19 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de vídeo internos ao
equipamento, seja ele do mesmo fabricante da câmera ou de outros fabricantes,
através da simples adição futura de licença e software; 20 - Deve possuir
arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 21 - Deve possuir 1
(uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de 10/100
Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente. Desta
forma, não serão aceitos conversores externos; 22 - Deve possuir conectividade
wireless compatível com IEEE 802.11a/b/g/n - 2,4GHz e 5GHz. Será aceita a
utilização de antena e/ou dispositivo externo. 23 - Deve permitir alimentação DC
e ser fornecida com a fonte apropriada. 24 - O equipamento deve implementar
QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve
implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão,
devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 25
- Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) streamings independentes
de vídeo em H.264; 26 - Deve suportar os protocolos RTP para transmissão de
vídeo, HTTPS e SSL para conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3
para gerência remota, 802.1X acesso seguro à rede, Digest Authentication e NTP
para sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 27 - O
sistema operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos
para operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não
implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 28 Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no
mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é
possível a comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o
fornecimento do cartão SD; 29 - Deve estar em conformidade com a
Especificações ONVIF Profile S e Profile G. A fim de assegurar que as futuras
atualizações do produto manterão a conformidade com os padrões supracitados,
o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF; 30 - A fim de garantir
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela Lei no
13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD (Autoridade
Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar compatível com
ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 31 - Deve ser possível a atualização
de firmware remotamente através de navegador web ou FTP; 32 - Deve possuir
sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de tentativa de
acesso de usuários; 33 - Deve ser compatível com uso interno. 34 - O fabricante
das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio fabricante
no Brasil; 35 - A câmera deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do
software Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão,
conforme
pode
ser
verificado
no
endereço
https://www.milestonesys.com/community/business-partnertools/supporteddevices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo.
Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante
Milestone assegurando a plena compatibilidade. 36 - Em conformidade com a
Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina
que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o
equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 37 - A
câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado
por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de
assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de
terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia
serão descritos no item “Condições Gerais”; 38 - Deve possuir MTBF (Mean Time
Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil)
horas ou mais. 39 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de
atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança
cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos processos de
desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de
software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.
4

CÂMERA IP TIPO IV Características técnicas mínimas: 1 - Câmera tipo domo de UNIDADE
videovigilância pronta para capturar imagens; 2 - O equipamento deve possuir
webserver interno ao equipamento. Este webserver deve disponibilizar, através
de GUI, recursos de configuração e gerenciamento do equipamento, bem como
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visualização das imagens geradas pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o
equipamento a partir de qualquer navegador web padrão de mercado (Microsoft
Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em
estado sólido, tipo CMOS ou CCD de 1/2”, ou maior, com varredura progressiva;
5 - Deve possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,20 lux no modo
colorido e 0,05 lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE e abertura de íris
menor ou igual à F2.0. 6 - A lente deve ser do tipo íris-fixa e abertura horizontal
maior que 180°; 7 - Deve permitir a instalação em perspectiva de 360° de modo
que a instalação em teto forneça a imagem em uma visão geral 360° do plano
horizontal com resolução 2016 x 2016 @ 30 FPS. Deve prover também uma
visão panorâmica com resolução de 2560 x 1440 sem distorção da imagem e
uma visão dupla panorâmica com resolução de 2560 x 1920 sem distorção da
imagem; 8 - Deve possuir tempo do obturador entre 1/10.000s e 1s; 9 - Deve
operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a
escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do
equipamento. Além disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e
balanço de branco; 10 - Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação
inteligente em H.265 (H.265+, H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve
também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável
de acordo com a movimentação na cena; 11 - Deve permitir a sobreposição de
texto, de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como
largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 12 - Deve possuir
recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 110dB, para
compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de
objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR
(Digital Wide Dynamic Range); 13 - Deve possuir recurso para espelhamento de
imagem; 14 - Deve possuir funcionalidade de PTZ digital; 15 - Deve ser possível
aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além disso, deve possuir
funcionalidade para detecção de movimentos e função para alarmar em caso de
violação da câmera. Em ambos os casos, tais funcionalidades devem ser de uso
interno na câmera, estarem habilitadas e não dependerem de softwares ou
ferramentas externas; 16 - Deve suportar a adição de recursos analíticos de
vídeo internos ao equipamento, seja ele do mesmo fabricante da câmera ou de
outros fabricantes, através da simples adição futura de licença e software; 17 Deve possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas; 18 - Deve
possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45, operando nas velocidades de
10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a pilha TCP/IP nativamente.
Desta forma, não serão aceitos conversores externos; 19 - A interface ethernet
deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE), permitindo a alimentação
do equipamento através do cabo UTP. Este recurso deve ser nativo do
equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua configuração e operação
quando alimentado por PoE; 20 - O equipamento deve implementar QoS (Quality
of Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente, deve implementar
mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de transmissão, devendo a
imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede estabelecidos; 21 - Deve
suportar os protocolos RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para
conexão segura ao equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência
remota, SMTP para envio de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso
seguro à rede, Digest Authentication e NTP para sincronização eficaz de relógio
com outros dispositivos da rede; 22 - O sistema operacional da câmera, assim
como seu hardware, devem estar prontos para operação em IPv4 e IPv6. Não
serão aceitos equipamentos que não implementem o protocolo IPv6 nativamente
(mesmo estando em roadmap); 23 - Deve possuir slot que permita a inserção de
cartão SD, ou semelhante, de, no mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos
vídeos para os casos onde não é possível a comunicação com o servidor de
gravação. Não é necessário o fornecimento do cartão SD; 24 - Deve estar em
conformidade com a Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M. A fim
de assegurar que as futuras atualizações do produto manterão a conformidade
com os padrões supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF;
25 - A fim de garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados,
promulgada pela Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações
da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá
estar compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 26 - Deve ser
possível a atualização de firmware remotamente através de navegador web ou
FTP; 27 - Deve possuir sistema de geração de logs onde estejam armazenados
os logs de tentativa de acesso de usuários; 28 - Deve ser de uso interno; 29 - O
fabricante das câmeras deve possuir assistência técnica oficializada pelo próprio
fabricante no Brasil; 30 - A câmera deverá constar na lista de equipamentos
compatíveis do software Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso
neste
órgão,
conforme
pode
ser
verificado
no
endereço
https://www.milestonesys.com/community/business-partnertools/supporteddevices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro que venha a substituí-lo.
Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita declaração do fabricante
Milestone assegurando a plena compatibilidade. 31 - Em conformidade com a
Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro de 2010, que determina
que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, o
equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 32 - A
câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos comprovado
por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro de
assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia de
terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia
serão descritos no item “Condições Gerais”; 33 - Deve possuir MTBF (Mean Time
Between Failures) ou MTTFF (Mean Time To First Failure) de 100.000 (cem mil)
horas ou mais. 34 - Visando a qualidade e garantia de continuidade de
atualizações e suporte, bem como, responsabilidade acerca da segurança
cibernética, é imperativo que o fabricante tenha pleno domínio dos processos de
desenvolvimento e manufatura do produto, tanto a nível de hardware quanto de
software, não sendo aceitos produtos baseados em OEM, ou apenas
"montados", utilizando tecnologia de terceiros.
5

CÂMERA IP TIPO V Características técnicas mínimas: 1 - Câmera fixa tipo bullet UNIDADE
de videovigilância pronta para capturar imagens, tratar e enviar através de rede
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ethernet; 2 - O equipamento deve possuir webserver interno ao equipamento.
Este webserver deve disponibilizar, através de GUI, recursos de configuração e
gerenciamento do equipamento, bem como visualização das imagens geradas
pela câmera; 3 - Deve ser possível acessar o equipamento a partir de qualquer
navegador web padrão de mercado (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla
Firefox e Apple Safari); 4 - Sensor de imagem em estado sólido, tipo CMOS ou
CCD, com tamanho igual ou maior que 1/3’’, varredura progressiva; 5 - Deve
possuir sensibilidade mínima igual ou inferior a 0,1 lux no modo colorido e 0,01
lux em P&B (sem iluminação IR), com 50 IRE, abertura de íris menor ou igual à
F1.6; 6 - O sensor deve ser capaz de operar com resolução de 1920 x 1080 @ 60
fps; 7 - A lente deve ser varifocal, P-íris, com abertura horizontal variando entre
110° e 40°; 8 - Deve possuir recurso de day & night real com filtro de corte de
infravermelho removível automaticamente (ICR); 9 - Deve possuir iluminação
artificial tipo IR, através de LEDs próprios para esta funcionalidade, embutidos no
próprio corpo da câmera, capaz de prover iluminação quando há ausência total
de luz no ambiente, numa distância de, pelo menos, 40 metros da câmera, com
recurso de ajuste automático da intensidade de iluminação do LED de acordo
com a proximidade do objeto à câmera. Não serão aceitos iluminadores externos
a câmera; 10 - Deve possuir tempo do obturador entre 1/65.000s e 2s; 11 - Deve
operar com os modos de compressão M-JPEG, H.264 e H.265, permitindo a
escolha do modo de compressão de imagens durante a instalação do
equipamento. Além disso, deve permitir configurar brilho, contraste, nitidez e
balanço de branco; 12 - Deve possuir tecnologia de protocolo de compactação
inteligente em H.265 (H.265+, H.265 Plus, ou similar). Essa tecnologia deve
também possibilitar que o comprimento do GOP (Group of Pictures) seja variável
de acordo com a movimentação na cena; 13 - Deve permitir a sobreposição de
texto de modo que a própria câmera estampe na imagem informações como
largura de banda e taxa de frames do segundo utilizada; 14 - Deve possuir
recurso de WDR (Wide Dynamic Range), com ganho de, no mínimo, 120dB, para
compensação automática contra luz de fundo de modo a otimizar a qualidade de
objetos com pouca iluminação próximos a câmera. Não será aceito o DWDR
(Digital Wide Dynamic Range); 15 - Deve permitir rotacionar a imagem em 90° e
180°, permitindo a instalação da câmera em teto ou parede; 16 - Deve
implementar o formato de imagem que permite um stream de vídeo orientado
verticalmente, em formato retrato, com taxa de proporção 9:16 para
monitoramento de corredores, evitando a captura e o armazenamento de
imagens de áreas desnecessárias ao monitoramento, como as paredes vazias,
permitindo um melhor uso da largura de banda e do espaço disponível para o
armazenamento dos vídeos; 17 - Deve possuir funcionalidade de PTZ digital; 18 Deve ser possível aplicar máscara de privacidade diretamente na câmera. Além
disso, deve possuir funcionalidade para detecção de movimentos e função para
alarmar em caso de violação da câmera. Em ambos os casos, tais
funcionalidades devem ser de uso interno na câmera, estarem habilitadas e não
dependerem de softwares ou ferramentas externas; 19 - Deve suportar a adição
de recursos analíticos de vídeo internos ao equipamento, seja ele do mesmo
fabricante da câmera ou de outros fabricantes, através da simples adição futura
de licença e software; 20 - Deve possuir arquitetura aberta para integração com
outros sistemas; 21 - Deve possuir entrada de áudio, com suporte a compressão
G.711 ou G.726. 22 - Deve possuir 1 (uma) interface ethernet, conector RJ-45,
operando nas velocidades de 10/100 Mbps. O equipamento deve implementar a
pilha TCP/IP nativamente. Desta forma, não serão aceitos conversores externos;
23 - A interface ethernet deve ser compatível com o padrão IEEE 802.3af (PoE),
permitindo a alimentação do equipamento através do cabo UTP. Este recurso
deve ser nativo do equipamento, estar habilitado e suportar 100% da sua
configuração e operação quando alimentado por PoE; 24 - O equipamento deve
implementar QoS (Quality of Service) para priorizar o tráfego. Adicionalmente,
deve implementar mecanismo capaz de limitar a velocidade máxima de
transmissão, devendo a imagem transmitida adaptar-se aos padrões de rede
estabelecidos; 25 - Deve permitir a transmissão de, pelo menos, 2 (dois)
streamings independentes de vídeo em H.265; 26 - Deve suportar os protocolos
RTP para transmissão de vídeo, HTTPS e SSL para conexão segura ao
equipamento, SNMP v1, v2c, v3 e MIB-II para gerência remota, SMTP para envio
de mensagens de alerta e avisos, 802.1X acesso seguro à rede e NTP para
sincronização eficaz de relógio com outros dispositivos da rede; 27 - O sistema
operacional da câmera, assim como seu hardware, devem estar prontos para
operação em IPv4 e IPv6. Não serão aceitos equipamentos que não
implementem o protocolo IPv6 nativamente (mesmo estando em roadmap); 28 Deve possuir sensores para integração e automação com outros dispositivos, tipo
contato seco, com pelo menos 1 entrada e 1 saída; 29 - Deve ser possível a
atualização de firmware remotamente, através de navegador web ou FTP; 30 Deve possuir slot que permita a inserção de cartão SD, ou semelhante, de, no
mínimo, 64 Gbps, para o armazenamento dos vídeos para os casos onde não é
possível a comunicação com o servidor de gravação. Não é necessário o
fornecimento do cartão SD; 31 - Deve estar em conformidade com a
Especificações ONVIF Profile S e Profile G e Profile M. A fim de assegurar que
as futuras atualizações do produto manterão a conformidade com os padrões
supracitados, o fabricante deverá ser membro ativo do ONVIF; 32 - A fim de
garantir conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, promulgada pela
Lei no 13.709, de 14/08/2018, respondendo as determinações da ANPD
(Autoridade Nacional de Proteção de Dados), o equipamento deverá estar
compatível com ONVIF Profile T para "Secure Streaming". 33 - Deve possuir
sistema de geração de logs onde estejam armazenados os logs de tentativa de
acesso de usuários; 34 - Deve ser preparada para uso em ambiente externo,
capaz proteger totalmente a câmera da chuva, poeira, umidade e temperaturas
entre 0⁰ e 50⁰ C, com grau de proteção IP66 e grau de resistência a impactos
IK10. Deve permitir a fixação em parede; 35 - O fabricante das câmeras deve
possuir assistência técnica oficializada pelo próprio fabricante no Brasil; 36 - A
câmera deverá constar na lista de equipamentos compatíveis do software
Milestone XProtect Corporate, já existente e em uso neste órgão, conforme pode
ser verificado no endereço https://www.milestonesys.com/community/businesspartner- tools/supported-devices/xprotect-corporate-and-xprotect-expert/ ou outro
que venha a substituí-lo. Alternativamente, em caso de produto novo, será aceita
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declaração do fabricante Milestone assegurando a plena compatibilidade. 37 Em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG no 01, de 19 de janeiro
de 2010, que determina que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e
15448-2, o equipamento deve ser 100% livre de policloreto de polivinila (PVC); 38
- A câmera deve possuir garantia do fabricante de pelo menos 5 anos
comprovado por declaração do fabricante incluindo informações acerca do centro
de assistência técnica autorizado em território nacional. Não será aceita garantia
de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os itens referentes a garantia
serão descritos no item “Condições Gerais”;

10

GARANTIA PARA LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS
Características técnicas mínimas: 1 - Garantia e suporte Milestone Care Plus,
pelo período de 3 (três) anos, para licença de câmera do software Milestone UNIDADE
XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão; 2 - Deve permitir a
atualização ilimitada para qualquer nova versão de software e atualizações para
resolução de problemas;

130

702,51

91.326,30

12

LICENÇA DE ADIÇÃO DE CÂMERA EM SOFTWARE VMS Características
técnicas mínimas: 1 - Licença de dispositivo para adição de 1 (uma) câmera ao LICENÇA
software VMS Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão;

130

1.636,68

212.768,40

16

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS Características técnicas
mínimas: 1 - Renovação de garantia e suporte Milestone Care Plus, pelo período
de 3 (três) anos, para o software base Milestone XProtect Corporate já existente UNIDADE
e em uso neste órgão; 2 - Deve permitir a atualização ilimitada para qualquer
nova versão de software e atualizações para resolução de problemas;

1

9.402,09

9.402,09

17

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DE SOFTWARE VMS POR CÂMERA
Características técnicas mínimas: 1 - Renovação de garantia e suporte Milestone
Care Plus, pelo período de 3 (três) anos, para licença de câmera do software UNIDADE
Milestone XProtect Corporate já existente e em uso neste órgão; 2 - Deve
permitir a atualização ilimitada para qualquer nova versão de software e
atualizações para resolução de problemas;

406

975,71

396.138,26

19

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CÂMERAS IP Características técnicas
mínimas: 1 - Devem ser observados os Requisitos dos serviços de instalação
descritos neste documento. 2 - Após a instalação deverão ser efetuados testes
completos de funcionamento, garantindo que todos os componentes estão
funcionando de acordo com o propósito do projeto. 3 - Os testes deverão ser
descritos em relatório e anexados à documentação de obra. 4 - Devem ser
realizados ajustes de hardware e software necessários ao funcionamento das
câmeras a fim de apresentarem a melhor qualidade de imagem possível, de
acordo com o ponto de interesse de monitoramento. 5 - Deve ser feita a
configuração das máscaras de privacidade por câmera, criação de fluxos
(streamings) de vídeo entre servidor e câmera com perfil para visualização ao SERVIÇO
vivo e gravação, zonas de maior ou menor sensibilidade do sensor de
movimento, tempo para pré e pós alarme, tempo para pré e pós detecção de
movimento. 6 - Todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software
componente da solução, para a versão mais atualizada disponível ou a última
compatível com as demais soluções deste lote e considerada estável. 7 Compreende ainda a ativação das câmeras no software VMS, bem como
quaisquer configurações necessárias neste. 8 - Após a instalação deve ser
monitorado pelo prazo mínimo de 24 horas corridas e, se necessário, deve ser
feito ajuste da sensibilidade de detecção de movimento fazendo com que seja
reduzida a geração de falso-positivos ou falso-negativos.

26

6.021,59

156.561,34

20

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO
Características técnicas mínimas: 1 - Devem ser observados os requisitos dos
serviços de instalação descritos neste documento. 2 - Deverá ser feita a
instalação do servidor em rack 19”, conexão à rede, alimentação elétrica e
parametrização do sistema operacional para receber a instalação do software
VMS Milestone XProtect Corporate que será disponibilizado por este órgão. 3 Após a instalação deverão ser efetuados testes completos de funcionamento,
garantindo que todos os componentes estão funcionando de acordo com o SERVIÇO
propósito do projeto. 4 - Os testes deverão ser descritos em relatório e anexados
à documentação de obra. 5 - Todas as atualizações de firmware ou qualquer
outro software componente da solução, para a versão mais atualizada disponível
ou a última compatível com as demais soluções deste lote é considerada estável.
6 - Após a instalação deve ser monitorado pelo prazo mínimo de 24 horas
corridas e, se necessário, deve ser feito ajuste da sensibilidade de detecção de
movimento fazendo com que seja reduzida a geração de falso-positivos ou falsonegativos.

3

6.367,64

19.102,92
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Descrição

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
Unidade

SERVIDOR PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM REDE Características técnicas
mínimas: 1 - O servidor servirá para gerência e gravação das câmeras de tipo IP;
2 - O equipamento deve ser novo, de primeiro uso e estar em plena linha de
produção; 3 - O Servidor ou appliance deve ter a capacidade de processar e
armazenar as imagens obtidas das câmeras IP; 4 - Deverá possuir gabinete tipo
rack padrão 19" (dezenove polegadas) com altura máxima de 2U (Rack unit),
entregue com trilhos e quaisquer outros componentes necessários para
instalação em rack padrão 19" (dezenove polegadas); 5 - Deve possuir, no
mínimo, 01 (um) processador X86, operando com clock real a 2.5 GHz, 16
(dezesseis) MB de cache, com, no mínimo, 8 (oito) núcleos físicos e com suporte
a 16 (dezesseis) Threads; 6 - Deve possuir pelo menos memória instalada de
16GBytes DDR4 SDRAM, dispostas em dois pentes de 8 Gbytes operando em
tecnologia duplo canal, e ser expansível a 128 Gbytes; 7 - Deve possuir 04 slots
DIMM, suporte para módulos de memória DDR4 3200/2666MHz; 8 - Deve
possuir, no mínimo, 1 (um) slot PCI Express x16, executando x16 (PCIEX16), e 1
(um) slot PCI Express x8; 9 - Deve possuir, no mínimo, 6 (seis) interfaces
integradas SATA 6Gb/s; 10 - Deve possuir; no mínimo; 1 (um) conector M.2 e
suporte a SSD PCIe x4 / Geração 3; 11 - Deve possuir 02 (duas) unidades de
estado sólido (SSD) com capacidade de 240GB SATA 6 GB/s, onde deverá ser
instalado o sistema operacional; 12 - Deve possuir 04 (quatro) discos rígidos de,
no mínimo, 14TB, padrão SATA 6Gb/s. Os discos devem ser do tipo surveillance,
ou seja, específico para soluções de monitoramento. Não serão aceitos discos de UNIDADE
uso geral; 13 - Deverá possibilitar a configuração dos discos para uso de RAID
tipo 0, 1, 5, podendo ser via software; 14 - Deve possuir interface gráfica de vídeo
integrada com, no mínimo, 1 (uma) saída de vídeo; 15 - Deve possuir, no mínimo,
2 x portas USB 3.2; 16 - Deve possuir, no mínimo, 2 (duas) Interfaces de rede
Gigabit Ethernet; 17 - Deve possuir faixa de tensão de entrada de 100 a 240V
(automático) à 60Hz, com fonte interna ao equipamento (não serão aceitos
equipamentos que operem em tensão de entrada em 12V ou 24V); 18 - Deve
possuir ventilação apropriada a configuração, com fonte de alimentação de, no
mínimo, 500W reais com fator de correção ativo, bivolt; 19 - Deve possuir sistema
operacional Windows 10 Professional ou superior devidamente integrado pelo
fabricante do equipamento, já instalado e totalmente compatível com o
equipamento e com o software VMS Milestone XProtect Corporate Corporate já
existente e em uso neste órgão. A contratada deverá fornecer a respectiva
licença de uso definitiva do software de sistema operacional; 20 - O equipamento
cotado deverá estar em linha de produção no momento da licitação, sendo
possível consultar o site do fabricante para verificação das especificações
técnicas; 21 - Deve possuir garantia do fabricante de, no mínimo, 3 (três) anos.
Não será aceita garantia de terceiro (distribuidor, importador ou instalador). Os
itens referentes a garantia serão descritos no item “Condições Gerais”; 22 Todos os componentes do servidor ou appliance devem ser integrados pelo
fabricante do mesmo.

Quant.

3

Preço Unit.
(R$)

69.347,72

Valor Total (R$)
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208.043,16

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.805.536,37
LOTE/GRUPO 2: Rede sem Fio

11

15

INJETOR POE – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES E
SEGURANÇA 1. Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos
PoE onde não há switch com esta tecnologia; 2. Deve permitir o fornecimento de
energia capaz de alimentar os pontos de acesso deste processo 3. Deve fornecer
no mínimo 30 Watts para alimentação do dispositivo com suporte PoE atendendo
ao padrão IEEE 802.3at; 4. Deve acompanhar cabos de energia e acessórios
para o seu perfeito funcionamento; 5. Deve ser fornecido com fonte de
alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V ou 220V
com comutação automática. Deve acompanhar o cabo de alimentação; 6.
Conforme disposto no inciso V, alínea a, do artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril UNIDADE
de 2021 (V – atendimento aos princípios: a) da padronização, considerada a
compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;) este
equipamento, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia,
deve ser do mesmo fabricante dos demais equipamentos deste grupo
(lote).******** Deverá ser apresentado certificação do produto ofertado, caso o
fabricante tenha aderido à certificação voluntária previstas na Portaria INMETRO
nº 170, de 2012, ou comprovação, por qualquer meio válido, notadamente laudo
pericial, de que o produto possui segurança, compatibilidade eletromagnética e
eficiência energética equivalente àquela necessária para a certificação na forma
da Portaria INMETRO nº 170, de 2012.
PONTO DE ACESSO INDOOR – SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDES UNIDADE
E SEGURANÇA 1. Ponto de acesso (AP) apropriado para uso externo, que
permita acesso dos dispositivos à rede através da wireless e que possua todas
as suas configurações centralizadas na solução de gerenciamento de redes e
segurança; 2. Deve suportar modo de operação centralizado, ou seja, sua
operação depende da solução de gerenciamento de redes e segurança que é
responsável por gerenciar as políticas de segurança, qualidade de serviço (QoS)
e monitoramento da radiofrequência; 3. Deve identificar automaticamente a
solução de gerenciamento de redes e segurança ao qual se conectará; 4. Deve
permitir ser gerenciado remotamente através de links WAN; 5. Deve permitir a
conexão de dispositivos wireless que implementem os padrões IEEE
802.11a/b/g/n/ac/ax de forma simultânea; 6. Deve possuir capacidade dual-band
com rádios 2.4GHz e 5GHz operando simultaneamente, além de permitir
configurações independentes para cada rádio; 7. O ponto de acesso deve possuir
rádio Wi-Fi adicional a aqueles que conectam clientes para funcionar
exclusivamente como sensor Wi-Fi com objetivo de identificar interferências e
ameaças de segurança (wIDS/wIPS) em tempo real e com operação 24x7. Caso
o ponto de acesso não possua rádio adicional com tal recurso, será aceita
composição do ponto de acesso e hardware ou ponto de acesso adicional do
mesmo fabricante para funcionamento dedicado para tal operação; 8. Deve
possuir rádio BLE (Bluetooth Low Energy) integrado e interno ao equipamento; 9.
Deve permitir a conexão de 400 (quatrocentos) clientes wireless
simultaneamente; 10. Deve possuir 2 (duas) interfaces Ethernet padrão
10/100/1000Base-T com conector RJ-45 para permitir a conexão com a rede
LAN; 11. Deve implementar link aggregation de acordo com o padrão IEEE
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1.221,00

318.681,00
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5.606,00

1.463.166,00
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(R$)
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802.3ad; 12. Deve possuir interface console para gerenciamento local com
conexão serial padrão RS-232 e conector RJ45 ou USB; 13. Deve permitir sua
alimentação através de Power Over Ethernet (PoE) conforme os padrões 802.3af
ou 802.3at. Adicionalmente deve possuir entrada de alimentação 12VDC; 14. O
encaminhamento de tráfego dos dispositivos conectados à rede sem fio deve
ocorrer de forma centralizada através de túnel estabelecido entre o ponto de
acesso e a solução de gerenciamento de redes e segurança. Neste modo todos
os pacotes trafegados em um determinado SSID devem ser tunelados até a
solução de gerenciamento de redes e segurança; 15. Quando o encaminhamento
de tráfego dos clientes wireless for tunelado, para garantir a integridade dos
dados, este tráfego deve ser enviado pelo AP para o a solução de gerenciamento
de redes e segurança através de túnel IPSec; 16. Quando o encaminhamento de
tráfego dos clientes wireless for tunelado, de forma a garantir melhor utilização
dos recursos, a solução deve suportar recurso conhecido como Split Tunneling a
ser configurado no SSID. Com este recurso, o AP deve suportar a criação de
listas de exceções com endereços de serviços da rede local que não devem ter
os pacotes enviados pelo túnel até a solução de gerenciamento de redes e
segurança, ou seja, todos os pacotes devem ser tunelados exceto aqueles que
tenham como destino os endereços especificados nas listas de exceção; 17.
Adicionalmente, o ponto de acesso deve suportar modo de encaminhamento de
tráfego conhecido como Bridge Mode ou Local Switching. Neste modo todo o
tráfego dos dispositivos conectados em um determinado SSID deve ser
comutado localmente na interface ethernet do ponto de acesso e não devem ser
tunelados até a solução de gerenciamento de redes e segurança; 18. Deve
permitir operação em modo Mesh; 19. Deve possuir potência de irradiação
mínima de 21dBm em ambas as frequências; 20. Deve suportar, no mínimo,
operação MIMO 2x2 com 2 fluxos espaciais permitindo data rates de até 1200
Mbps em um único rádio; 21. Deve suportar MU-MIMO com operações em
Downlink (DL) e Uplink (UL); 22. Deve suportar OFDMA; 23. Deve suportar
modulação de até 1024 QAM para os rádios que operam em 2.4 e 5GHz servindo
clientes wireless 802.11ax; 24. Deve suportar recurso de Target Wake Time
(TWT) configurado por SSID; 25. Deve suportar BSS Coloring; 26. Deve suportar
operação em 5GHz com canais de 20, 40 e 80MHz; 27. Deve possuir
sensibilidade mínima de -94dBm quando operando em 5GHz com MCS0 (HT20);
28. Deve possuir antenas internas ao equipamento com ganho mínimo de 4dBi
em 2.4GHz e 5GHz; 29. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes
e segurança, deve otimizar o desempenho e a cobertura wireless (RF),
realizando automaticamente o ajuste de potência e a distribuição adequada de
canais a serem utilizados; 30. Em conjunto com a solução de gerenciamento de
redes e segurança, deve implementar recursos que possibilitem a identificação
de interferências provenientes de equipamentos que operem nas frequências de
2.4GHz e 5GHz; 31. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e
segurança, deve implementar recursos de análise de espectro que possibilitem a
identificação de interferências provenientes de equipamentos não-WiFi e que
operem nas frequências de 2.4GHz ou 5GHz; 32. Deve suportar mecanismos
para detecção e mitigação automática de pontos de acesso não autorizados,
também conhecidos como Rogue Aps; 33. Em conjunto com a solução de
gerenciamento de redes e segurança, deve implementar mecanismos de
proteção para identificar ataques à infraestrutura wireless (wIDS/wIPS); 34. Em
conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança, deve permitir a
criação de múltiplos domínios de mobilidade (SSID) com configurações distintas
de segurança e rede. Deve ser possível criar até 14 (quatorze) SSIDs com
operação simultânea; 35. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes
e segurança, deve implementar os seguintes métodos de autenticação: WPA
(TKIP) e WPA2 (AES); 36. Em conjunto com a solução de gerenciamento de
redes e segurança, deve ser compatível e implementar o método de autenticação
WPA3; 37. Em conjunto com a solução de gerenciamento de redes e segurança,
deve implementar o protocolo IEEE 802.1X com associação dinâmica de VLANs
para os usuários com base nos atributos fornecidos pelos servidores RADIUS;
38. Deve suportar os seguintes métodos de autenticação EAP: EAP-AKA, EAPSIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS e PEAP; 39. Deve implementar o padrão
IEEE 802.11r para acelerar o processo de roaming dos dispositivos através do
recurso conhecido como Fast Roaming; 40. Deve implementar o padrão IEEE
802.11k para permitir que um dispositivo conectado à rede wireless identifique
rapidamente outros pontos de acesso disponíveis em sua área para que ele
execute o roaming; 41. Deve implementar o padrão IEEE 802.11v para permitir
que a rede influencie as decisões de roaming do cliente conectado através do
fornecimento de informações complementares, tal como a carga de utilização dos
pontos de acesso que estão próximos; 42. Deve implementar o padrão IEEE
802.11e; 43. Deve implementar o padrão IEEE 802.11h; 44. Deve implementar o
padrão IEEE 802.3az; 45. Deve suportar ser gerenciado via SNMP; 46. Deve
suportar consultas via REST API; 47. Deve possuir estrutura robusta para
operação em ambientes internos e permitir ser instalado em paredes e tetos.
Deve acompanhar os acessórios para fixação; 48. Deve ser capaz de operar em
ambientes com temperaturas entre 0 e 45º C; 49. Deve suportar sistema antifurto
do tipo Kensington Security Lock ou similar; 50. Deve possuir indicadores
luminosos (LED) para indicação de status; 51. O ponto de acesso deverá ser
compatível e ser gerenciado pela solução de gerenciamento de redes e
segurança deste processo; 52. Quaisquer licenças e/ou softwares necessários
para plena execução de todas as características descritas neste termo de
referência deverão ser fornecidos; 53. Deve possuir certificado emitido pela Wi-Fi
Alliance; 54. Garantia de 36 (trinta e seis) meses com suporte técnico 24x7 envio
de peças/equipamentos de reposição em até 3 dias úteis; 55. Conforme disposto
no inciso V, alínea a, do artigo 40 da lei 14.133, de 01 de abril de 2021 (V –
atendimento aos princípios: a) da padronização, considerada a compatibilidade
de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;) este equipamento, por
questões de compatibilidade, gerência, suporte e garantia, deve ser do mesmo
fabricante dos demais equipamentos deste grupo (lote).

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.781.847,00
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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Valor Total do Processo: R$ 8.946.109,90
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º .........
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA,
com sede na Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC –
CEP: 88.075-010, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.402.887/0001-60, neste ato representado
pelo seu Reitor, Sr. Maurício Gariba Júnior, nomeado(a) pelo Decreto de 9 de agosto de 2021,
publicado no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2021, edição 150, seção 2, Página 1,
portador da matrícula funcional nº 0277933, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20...,
publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº 23292.010041/2022-36 - PE
31009/2022 - REI, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual fornecimento de
1.1.
equipamentos e serviços de tecnologia da informação e comunicação, especificados nos
itens 1 a 22 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 31009/2022, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas
2.1.
na(s) proposta(s) são as que seguem:
Fornecedor da solução (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de
Medida

Quantidade

Valor
Unitário

1
2
3
...

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
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justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de
Gestão do Ministério da Economia.
3.1.2. Salvo para Atas de Registro de Preços gerenciadas no âmbito do Ministério da
Economia, a adesão de que trata este item, para fins de contratação de serviço
de tecnologia da informação e comunicação, só será permitida após a aprovação
da ata de registro de preços pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da
Economia na forma do art. 22, §10, II do Decreto nº 7.892, de 2013 e da
Instrução Normativa SGD/ME nº 2, de 4 de abril de 2019.
3.1.2.1. O subitem anterior não se aplica às hipóteses em que a contratação de
serviço esteja vinculada ao fornecimento de bens de tecnologia da
informação e comunicação constante da mesma ata de registro de preços.
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde
que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador.
3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão
gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida
pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão
gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não
ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº
2957/2011 – P).
3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
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4. VALIDADE DA ATA
4.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
5.1.
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3.
Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
5.4.
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados
registrados na ata.
Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
5.5.
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
5.6.
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
5.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4
5.8.
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
5.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
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5.9.1.

por razão de interesse público; ou

5.9.2.

a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
6.1.
penalidades estabelecidas no Edital.
6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do
Decreto nº 10.024/19.
6.2.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do
Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito
às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº
7.892/2013).
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
6.3.
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
7.1.
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, anexo ao Edital.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
7.2.
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos
do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes
7.3.
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 1 (uma) via, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pela autoridade competente. A adesão das empresas
vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância Anexas.

Local e data
Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador
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ANEXO III
DADOS PARA CADASTRAMENTO DA EMPRESA
PROCESSO 23292.010315/2022-10
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 21001/2022
Confirmo que os dados abaixo relacionados, referentes à empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, estão
atualizados e podem ser utilizados para atendimento ao disposto em Edital de licitação. Assumo a
responsabilidade de manter estes dados atualizados, junto ao IFSC, através do e-mail
licitacoes@ifsc.edu.br, no mínimo durante a vigência da referida ATA/Contrato.

EMPRESA (Razão Social)
CNPJ
ENDEREÇO
CEP
CIDADE

ESTADO

TELEFONE/FAX
REPRESENTANTE
LEGAL
CPF REPRESENTANTE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO VÁLIDO
(e-mail)
Cidade, XX de XXXXXXX de 20XX.
Atenciosamente,

Representante da Empresa
Cargo Ocupado

Baixar arquivo editável

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CAMARA NACIONAL DE MODELOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - CNMLC/DECOR/CGU
LISTA DE VERIFICAÇÃO
(Contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC)1

Notas Explica vas
As seções e/ou listas especíﬁcas que não forem aplicáveis ao presente caso deverão ser removidas.

1

A presente lista de veriﬁcação foi elaborada com base na disciplina conferida pela Lei nº
8.666/1993 e pela IN SEGES/ME nº 1/2019 às hipóteses de contratação de soluções de
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.
A presente lista pressupõe a u lização dos modelos de editais e contratos elaborados pela
CNMLC, uma vez que tais modelos cumprem os requisitos legais essenciais, dispensando sua
veriﬁcação especíﬁca.
A lista deve ser preenchida pelo órgão contratante como instrumento de transparência e
eﬁciência durante a fase de instrução do processo para permi r a conferência das exigências
mínimas nela con das, devendo ser juntada ao processo antes da remessa ao órgão de
assessoramento jurídico.
Foram elaboradas 3 (três) listas dis ntas. A primeira traz os elementos comuns que devem
constar em todos os procedimentos de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC. Referida lista poderá ser associada a uma das outras 2 (duas) que trazem
elementos especíﬁcos de veriﬁcação a depender do procedimento de contratação (SRP e
dispensa).
As seções e/ou listas especíﬁcas que não forem aplicáveis ao presente caso deverão ser
removidas.
A coluna “Atende plenamente a exigência?” deverá ser preenchida apenas com as respostas
pré-deﬁnidas no formulário, sendo:
Sim: atende plenamente a exigência
Não: não atende plenamente a exigência
Não se aplica: a exigência não é feita para o caso analisado
Na u lização das listas deverão ser analisadas as consequências para cada nega va, se pode
ser suprida mediante jus ﬁca va ou enquadramentos especíﬁcos, ou se deve haver
complementação da instrução.
Por ﬁm, vale registrar que, nos termos da Orientação Norma va AGU nº 46, de 26/02/2014, a
manifestação jurídica nas contratações diretas pelo pequeno valor é dispensável quando
inexis r dúvida jurídica e forem u lizadas minutas padronizadas (como as minutas da AGU).
Eventuais sugestões de alteração de texto desta lista poderão ser encaminhadas ao e-mail:
cgu.modeloscontratacao@agu.gov.br
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A coluna “Atende plenamente a exigência?” deverá ser preenchida apenas com as respostas
pré-deﬁnidas no formulário, sendo:
Sim: atende plenamente a exigência
Não: não atende plenamente a exigência
Não se aplica: a exigência não é feita para o caso analisado
Na u lização das listas deverão ser analisadas as consequências para cada nega va, se pode ser
suprida mediante jus ﬁca va ou enquadramentos especíﬁcos, ou se deve haver complementação da
instrução.
A u lização dessa Lista pressupõe a u lização dos modelos de Edital, de Termo de Referência e de
Contrato da AGU, pois esses modelos trazem os requisitos mínimos necessários para tais
documentos, além de trazer alertas importantes sobre cautelas a serem adotadas. A preocupação
maior dessa Lista é com a instrução do processo.
Eventuais sugestões de alteração de texto desta lista poderão ser encaminhadas ao e-mail:
cgu.modeloscontratacao@agu.gov.br

LISTA DE VERIFICAÇÃO 1 - VERIFICAÇÃO COMUM A Atende
TODAS AS CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC
plenamente
a exigência?

1. Houve abertura de processo administra vo
devidamente autuado e numerado, quando processo
sico, ou registrado quando processo eletrônico, nos
termos da ON-AGU nº 2/2009?2
2. O valor da contratação atrai a incidência da IN
01/2019 (art.1º, § 1º, da IN SGD/ME nº 1/2019)?3

Resposta
Sim

Resposta
Sim

3. Caso o valor es mado da contratação atraia a Resposta
necessidade de sua aprovação pelo Órgão Central do Não se aplica

2

Indicação do local
do processo em
que foi atendida a
exigência (doc. /
ﬂs. / SEI )
capa do processo

quadro
de
especiﬁcações
mínimas
-

Dispõe a ON-AGU 2/2009: “os instrumentos dos contratos, convênios e demais ajustes, bem
como os respec vos adi vos, devem integrar um único processo administra vo, devidamente
autuado em sequência cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os
respec vos termos de abertura e encerramento.”
3
“Art. 1º As contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos
órgãos e en dades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da
Informação - SISP serão disciplinadas por esta Instrução Norma va. § 1º Para contratações cuja
es ma va de preços seja inferior ao disposto no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, a aplicação desta norma é faculta va, exceto quanto ao disposto nos arts. 6º e
24 desta Instrução Norma va, devendo o órgão ou en dade realizar procedimentos de
contratação adequados, nos termos da legislação vigente.”
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SISP (art. 1º, §2º, da IN SGD/ME nº 1/2019), ela foi
ob da? 4 5
4. A Administração registrou que o objeto da
contratação NÃO incide nas hipóteses vedadas pelos
ar gos 3º e 4º da IN SGD/ME nº 1/2019?6
5. A Administração registrou que a contratação está em
consonância com os documentos estratégicos
elencados no art. 6º da IN SGD/ME nº 1/2019? 7
6. A Administração registrou ter observado os guias,
manuais e modelos publicados pelo Órgão Central do
SISP (art. 8º, §2, da IN SGD/ME nº 1/2019º)?

7. Caso a solução escolhida, resultante do Estudo
Técnico Preliminar, contenha item presente nos
Catálogos de Soluções de TIC com Condições
Padronizadas publicados pelo Órgão Central do SISP, os
documentos de planejamento da contratação u lizaram
todos os elementos constantes no respec vo Catálogo,
tais como: especiﬁcações técnicas, níveis de serviços,
códigos de catalogação, PMCTIC, entre outros?
(Instrução Norma va SGD nº 1/2019, art. 9º, §7º).8
8. Os artefatos de planejamento da contratação foram
elaborados de forma digital, em sistema disponibilizado
pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de

Resposta
Sim

Termo
Referência

Resposta
SIM

Estudo
Técnico
Preliminar

Resposta
Sim

Termo
de
Referência, Edital,
Ata de registro de
Preços, Lista de
veriﬁcação
-

Resposta
Não se aplica

Resposta
SIM

4

Estudo
Técnico
Preliminar e Mapa
de Riscos

O decreto 7.579/2011 dispõe: “Art. 9º-A O Órgão Central do SISP estabelecerá os limites de
valores a par r dos quais os órgãos setoriais, seccionais e correlatos do SISP submeterão
processos de contratação de bens ou serviços de tecnologia da informação e comunicação à
sua aprovação.”
5
O inciso I do art. 2º da IN SGD/ME 05/2021 estabelece os valores – 20 vezes o previsto no art.
23, II, alínea “c”, da Lei 8666/93. A mesma instrução traz o procedimento a ser seguido para a
obtenção da autorização em questão.
6
“Art. 3º Não poderão ser objeto de contratação: I - mais de uma solução de TIC em um único
contrato, devendo o órgão ou en dade observar o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 12; e II - o
disposto no art. 3º do Decreto nº 9.507, de 2018, inclusive gestão de processos de TIC e gestão
de segurança da informação. Parágrafo único. O apoio técnico aos processos de gestão, de
planejamento e de avaliação da qualidade das soluções de TIC poderá ser objeto de
contratação, desde que sob supervisão exclusiva de servidores do órgão ou en dade. Art. 4º
Nos casos em que a avaliação, mensuração ou apoio à ﬁscalização da solução de TIC seja objeto
de contratação, a contratada que provê a solução de TIC não poderá ser a mesma que a avalia,
mensura ou apoia a ﬁscalização.”
7
Eis a lista dos documentos estratégicos exigidos: PDTIC, PAC, Estratégia de Governo Digital. O
mesmo ar go prevê obrigação de integração à Plataforma de Cidadania Digital, em caso de
oferta digital de serviços públicos.
8
Na contratação de soluções de TIC é importante analisar a incidência dos princípios do art. 3º
da Lei nº 14.129, de 2021, tais como o da interoperabilidade.
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Desburocra zação, Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia? (Instrução Norma va SGD nº
1/2019, art. 9º, §8º).
9. Consta o Documento de Oﬁcialização da Demanda,
elaborado pela Área Requisitante da solução, contendo
a necessidade da contratação, considerando os
obje vos estratégicos e as necessidades corpora vas do
órgão ou en dade, bem como o seu alinhamento ao
PDTIC e ao Plano Anual de Contratações; explicitação da
mo vação e dos resultados a serem alcançados com a
contratação; indicação da fonte de recurso e indicação
do Integrante Requisitante para composição da Equipe
de Planejamento da Contratação, ? (Instrução
Norma va SGD nº 1/2019, art. 10, caput )?
10. A Área de TIC avaliou o alinhamento da contratação
ao PDTIC e ao Plano Anual de Contratações e indicou o
Integrante Técnico para composição da Equipe de
Planejamento da Contratação? (Instrução Norma va
SGD nº 1/2019, art. 10, §1º).9
11. Após manifestação da área técnica, a autoridade
competente da área administra va ins tuiu a equipe de
planejamento da contratação em conformidade com o
art. 10, §§ 2º a 5º da IN SGD n. 1/2019?
12. Os integrantes da Equipe de Planejamento da
Contratação
veram ciência expressa das suas
indicações e das suas respec vas atribuições antes de
serem formalmente designados? (Instrução Norma va
SGD nº 1/2019, art. 10, §3º).
12.1 Havendo acumulação de papéis de integrante
requisitante e técnico da equipe de planejamento da
contratação, foi apresentada a devida jus ﬁca va?
(Instrução Norma va SGD nº 1/2019, art. 10, §4º)
12.2 Em caso de indicação de autoridade máxima da
área de TIC para integrar a equipe de planejamento da
contratação, foi apresentada a devida jus ﬁca va
(Instrução Norma va SGD nº 1/2019, art. 10, §5º)?
13. Foi elaborado o Estudo Técnico Preliminar da
Contratação exigido pelo art. 9º, II e art. 11?
13.1. O Estudo Técnico Preliminar da Contratação foi
aprovado e assinado pelos Integrantes Técnico e

Resposta
Sim

Documento
Oﬁcialização
Demanda

de
da

Resposta
Sim

Documento
Oﬁcialização
Demanda

de
da

Resposta
Sim

Documento
Oﬁcialização
Demanda

de
da

Resposta
Sim

Documento
Oﬁcialização
Demanda
(assinaturas)

de
da

Resposta
Não se aplica

Resposta
Não se aplica

Resposta
Sim
Resposta
Sim

Estudo
Técnico
Preliminar
Estudo
Técnico
Preliminar

OBS.1 Atentar para as exceções à obrigatoriedade de registro no Plano anual previstas no art.
7º do Decreto. Considerando que o art. 22 estende a aplicação dos seus termos às
contratações do regime da Lei nº 8.666/93, muito embora sejam citados disposi vos da Lei nº
14.133/21, também estão incluídas as contratações enquadradas nos disposi vos correlatos
das Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e 12.462/11, onde aplicável.
9
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Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação
e pela autoridade máxima da Área de TIC? (Instrução
Norma va SGD nº 1/2019, art. 11º, §2º).10
14. Foi elaborado Termo de Referência ou Projeto Resposta
Básico exigido pelo art. 9º, III e art. 12?11
Sim

14.1. U lizou-se o Modelo de Termo de Referência ou
Projeto Básico elaborado pela Secretaria de Governo12
Digital, conforme 8º, §2º da IN SGD nº 1/201913?
15. Houve enquadramento do objeto como sendo
“comum” (art. 1° da Lei 10.520/2002 e §1º do art. 1° do
Decreto n° 10.024/2019)?
16. Sendo enquadrado o objeto como serviço comum,
foi adotado o pregão? (art. 1º da Lei 10.520/02 e art. 1º
do Decreto 10.024/2019)14
17. A jus ﬁca va para a contratação contemplou as
exigências do ar go 15 da IN SGD/ME nº 1/2019?

Resposta
Sim

18. O objeto da contratação contempla o quan ta vo
de bens e serviços necessários para sua composição,
bem como o código do Catálogo de Materiais ou
Serviços, disponível no Portal de Compras do Governo
Federal (art. 12, II e 14 da IN SGD/ME nº 1/2019)?
19. Em caso de exigência de equipamentos de mesmo
fabricante para soluções de tecnologia da informação, o
que se admite apenas excepcionalmente, foi
apresentado o estudo técnico que jus ﬁque essa

Resposta
SIM

Termo
de
Referência
+
Quadro
de
Especiﬁcações
Mínimas
Termo
de
Referência

Resposta
Sim

Edital

Resposta
Sim

Edital

Resposta
Sim

Documento
de
Oﬁcialização da
Demanda - item
2,
Termo
de
Referência, item 3
Termo
de
Referência

Resposta
Sim

10

Termo
de
Referências
e
quadro
de
especiﬁcações
mínimas

Caso a autoridade máxima da Área de TIC venha a compor a Equipe de Planejamento da
Contratação, a autoridade que assinará o Estudo Técnico Preliminar da Contratação será aquela
superior à autoridade máxima da Área de TIC (Instrução Norma va SGD nº 1/2019, art. 11º,
§3º).
11
É dispensável a elaboração do TR ou PB nos casos em que o órgão ou en dade seja
par cipante da licitação, nos termos do art. 9º, §§ 2º e 3º, da IN SGD/ME nº 1/2019.
12
Disponível em
h ps://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-veriﬁcacao.
Acesso em 19/12/2021.
13
Art. 8º [...] § 2º As contratações de soluções de TIC devem atender às normas especíﬁcas
dispostas no ANEXO e observar os guias, manuais e modelos publicados pelo Órgão Central do
SISP.
14
Não é possível a adoção dos critérios de melhor técnica e técnica e preço no pregão (Lei nº
10.520/2002, art. 4 º, X).
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opção? (art. 7º, §5º, da Lei n. 8.666/1993 e Acórdão n.
3353/2019 – Primeira Câmara do TCU) 15
20. Caso o objeto contratual diga respeito a algum dos Resposta
itens abaixo, foi atestado nos autos a cumprimento do Não se aplica
anexo à IN SGD nº 1/2019?
- Licenciamento de so ware e serviços agregados;
- Solução de auten cação para serviços públicos
digitais;
- Serviços de desenvolvimento, sustentação e
manutenção de so ware;
- Infraestrutura de centro de dados, serviços em nuvem,
sala cofre ou sala segura;
- contratação de empresas públicas de tecnologia da
informação e comunicação.
21. Em caso de necessidade de Amostra de Objeto (art.
2º, XXIV), os procedimentos e critérios para sua
realização constam do Termo de Referência (art. 12,
§1º)?
22. Há jus ﬁca va para o parcelamento ou não da
solução de TIC (art. 12, §§ 2º e 3º)?
23. Em caso de licitação por preço global, foi observado
que cada serviço ou produto do lote deve estar
discriminado em itens separados nas propostas de
preços, permi ndo a iden ﬁcação do preço individual e
a eventual incidência das margens de preferência (art.
12, §4º)?
24. Há avaliação da viabilidade de permissão de
consórcio ou subcontratação, com respec va
jus ﬁca va (art. 12, § 2º)?
25. As responsabilidades da contratante, contratada e
órgão gerenciador (quando aplicáveis) foram deﬁnidas
em conformidade com os requisitos do ar go 17 da IN
SGD nº 1/2019?
26. Foi elaborado Modelo de Execução do Contrato com
base nas exigências do art. 18 da IN SGD nº 1/2019?

Resposta
Não se aplica

Resposta
Sim
Resposta
Sim

Estudo
técnico
Preliminar
Edital

Resposta
Sim

Edital

Resposta
Sim

Termo
Referência

de

Resposta
Sim

Termo
Referência

de

15

Diz o aludido acórdão o seguinte: “(...) 9.3.1. nos termos do art. 7º da Resolução TCU
265/2014, em futuras licitações, elabore estudo técnico preliminar à contratação,
especiﬁcando as necessidades de negócio e os requisitos necessários e suﬁcientes à escolha da
Solução de Tecnologia da Informação, a par r do levantamento das demandas dos gestores e
usuários e das soluções disponíveis no mercado, consoante arts. 9º, inciso II, e 12, da Instrução
Norma va-SLTI/MPOG 4/2014; e 6º, inciso IX, e 7º, §5º, da Lei 8.666/1993, jus ﬁcando e
fundamentando tecnicamente cláusulas que possam ter caráter restri vo, em especial, a
exigência de equipamentos do mesmo fabricante para toda a solução; (...)”.
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26.1. Em caso de contratação de serviços de TIC, o processo
conta com Termo de Compromisso e Termo de Ciência? (art.
18, V, “a” e “b”, da IN SGD/ME nº 1/2019)

27. A forma de pagamento foi deﬁnida em função dos
resultados? (art. 18, IV, Súmula TCU n. 269)16
28. Foi elaborado Modelo de Gestão do Contrato com
base nas exigências do art. 19 da IN SGD nº 1/2019?
28.1. Foram ﬁxados valores e procedimentos para
retenção/glosa no pagamento, nos termos do art. 19,
III, da IN SGD nº 1/2019?
28.2 Foram deﬁnidas as sanções administra vas, nos
termos do art. 19, IV, da IN SGD nº 1/2019?
28.3 Foram deﬁnidos os procedimentos para o
pagamento, nos termos do art. 19, V, da IN SGD nº
1/2019?
29. Em caso de previsão de reajuste de preços por
aplicação de índice, nas contratações de serviços de TIC,
foi previsto o índice de correção monetária ICTI (art.
24)?
30. As vedações do ar go 5º da IN SGD/ME nº 1/2019
foram respeitadas?
31. A es ma va de preços da contratação foi realizada
em conformidade com a Instrução Norma va
SEGES/ME nº 73, de 5 de agosto de 2020, suas
atualizações e com as exigências do ar go 20 da IN SGD
nº 1/2019 (art. 12, VIII c/c art. 20)?
31.1 Consta manifestação da área técnica com análise
dos preços ob dos na pesquisa (art. 3º da Instrução
Norma va SEGES/ME nº 73, de 5 de agosto de 2020)?
32. O valor máximo da contratação foi limitado ao Preço
Máximo de Compra de Item de TIC - PMC-TIC
?(Instrução Norma va SGD nº 1/2019, art. 20, §3º).
33. Caso tenha havido a opção por orçamento sigiloso,
foi apresentada a competente jus ﬁca va? (Art. 15,
§1º, do Decreto n. 10.024/2019)
34. O Termo de Referência ou Projeto Básico foi
assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e
pela autoridade máxima da área de TIC, com posterior
aprovação pela autoridade competente? (art. 14, II, do

Resposta
Não se
Aplica
Resposta
Não se aplica
Resposta
Sim
Resposta
Não se aplica

-

Termo
Referência
-

de

Resposta
Sim
Resposta
Sim

Termo
Referência
Termo
Referência

de

Resposta
Sim

Edital/Termo
Referência

de

Resposta

Ver com o Benoni

Resposta
Sim

Pesquisa
de
Preços,
Estudo
Técnico Preliminar

Resposta
Sim

Estudo
Técnico
Preliminar

Resposta
Sim

Quadro
de
Especiﬁcações
Mínimas e Estudo
Técnico Preliminar
-

Resposta
Não se aplica
Resposta
Sim

16

-

Termo
Referência

Súmula TCU 269: Nas contratações para a prestação de serviços de tecnologia da informação,
a remuneração deve estar vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço,
admi ndo-se o pagamento por hora trabalhada ou por posto de serviço somente quando as
caracterís cas do objeto não o permi rem, hipótese em que a excepcionalidade deve estar
prévia e adequadamente jus ﬁcada nos respec vos processos administra vos.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Lista de Veriﬁcação de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação
Atualização: Março/2022

de

de

238

Decreto nº 10.024/2019, art. 7º, I, Lei nº 8.666/93 e art.
12, §6º, da IN SGD/ME nº 1/2019)
35. Há autorização da autoridade competente
permi ndo o início do procedimento licitatório? (art.
38, caput, da Lei 8.666/93 e art. 8º, V, do Decreto
10.024/2019)
36. Foi elaborado Mapa de Gerenciamento de Riscos
devidamente assinado pela Equipe de Planejamento da
Contratação? (art. 38)

Resposta
Sim

Edital

Resposta
Sim

Mapa de Riscos

37. Foi u lizado o modelo de edital e de contrato que tenha
sido disponibilizado pela AGU (art. 41)?

Resposta
Sim,
37.1. Eventuais alterações foram destacadas no texto, e, se
Resposta
necessário, explicadas?
Sim
37.2. Foram observadas as exigências para o edital previstas
Resposta
no ar go 14, III e IV, Decreto n. 10.024/2019?
Sim
38. Caso não conste minuta de contrato como anexo ao Resposta
edital, a u lização de instrumento assemelhado foi Sim
jus ﬁcada (art. 62 da Lei 8.666/93)?
39. Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a Resposta
despesa e da respec va rubrica, caso não seja SRP? (art. 8,
Não se
IV, do Decreto n. 10.024/2019 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38,
Aplica
caput, da Lei 8.666/93)
40. Se for o caso, constam a es ma va do impacto
orçamentário ﬁnanceiro da despesa prevista no art. 16, I ,da
LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II, do mesmo
diploma na hipótese de a despesa incidir no caput do art.
16?17
41. Tratando-se de a vidade de custeio, foi observado o art.
3º do Decreto 10.193/2019?

Edital
Edital
Edital
Edital

-

Resposta
Não se aplica

Resposta
Não se aplica

Indicação do local
LISTA DE VERIFICAÇÃO 2 - VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA Atende
plenamente a do processo em
PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
que foi atendida a
exigência?

exigência (doc. / ﬂs.
/ SEI etc.)

1. Caso a contratação seja por registro de preços com Resposta
permissão de adesão, foi ob da a autorização do Órgão Não se aplica
Central do SISP prevista no art. 22, §10, II do Decreto nº
7.892/2013?18
17

-

Orientação Norma va AGU Nº 52, de 25 de abril de 2014. "As despesas ordinárias e
ro neiras da Administração, já previstas no orçamento e des nadas à manutenção das ações
governamentais prexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da
Lei Complementar nº 101, de 2000".
18
O procedimento para obtenção da autorização é previsto na IN SGD nº 5/2021.
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2. Autoridade competente jus ﬁcou a u lização do SRP
com base em alguma das hipóteses previstas no ar go
3º do Decreto 7.892/2013?
3. A Administração realizou o procedimento de
Intenção de Registro de Preços – IRP, visando o registro
e a divulgação dos itens a serem licitados? (art. 4º e 5º,
I, do Decreto 7.892/13)
4. No caso de dispensa da divulgação da Intenção de
Registro de Preços – IRP, há jus ﬁca va do órgão
gerenciador? (art. 4º, §1º, do Decreto 7.892/13)
5. Foram adotadas pelo órgão gerenciador as medidas
do §3º do art. 4º do Decreto 7.892/2013?
6. No caso de exis r órgãos ou en dades par cipantes,
o órgão gerenciador consolidou as informações
rela vas à es ma va individual e total de consumo?
(art. 5º, II, do Decreto nº 7.892/13 e art. 24, §6º, da
IN/SEGES 5/2017)
7. Foram consolidados os dados das pesquisas de
mercado realizadas pelos órgãos e en dades
par cipantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§
2º e 3º do art. 6º do Decreto 7.892/13? (art. 5º, IV, do
Decreto 7.892/13)
8. O órgão gerenciador conﬁrmou junto aos órgãos ou
en dades par cipantes a sua concordância com o
objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quan ta vos
e termo de referência? (art. 5º, V, do Decreto 7.892/13)
9. Foi u lizado o modelo padronizado de ata de registro
de preços da Advocacia-Geral da União? (Enunciado nº
6 do Manual de Boas Prá cas Consul vas)
9.1. Eventuais alterações no modelo ou sua não
u lização foram devidamente jus ﬁcadas no processo?
10. O Edital permite a adesão a não par cipantes? (Art.
22 do Decreto nº 7.892/13)
10.1 Houve jus ﬁca va para a permissão de futura
adesão de interessados não-par cipantes? (Acórdão nº
757/2015 – Plenário do TCU)
10.2 Havendo possibilidade de adesão, há previsão de
quan ta vos para máximos por adesão e totais, nos
termos do art. 22, §§ 3º, 4º e 4º-A do Decreto nº
7.892/13?
11. A licitação adota o critério de adjudicação por item?

Resposta
Sim
Resposta
Sim

Termo
de
Referência - ata
de SRP
Compras.gov

Resposta
Não se Aplica

-

Resposta
Sim
Resposta
Não se Aplica

Compras.gov

Resposta
Não se Aplica

-

Resposta
Não se Aplica

-

Resposta
Sim

Ata de Registro de
Preços

Resposta
Sim
Resposta
Sim
Resposta
Sim

Ata de Registro de
Preços
Ata de Registro de
Preços
Ata de Registro de
Preços

Resposta
Sim

Ata de Registro de
Preços

Resposta
Sim

Edital
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11.1 Caso u lizado critério de adjudicação por preço Resposta
global de grupo de itens, foi apresentada jus ﬁca va?19 Sim

19

Estudo
Técnico
Preliminar

Atentar para a recomendação do TCU, emanada no Acórdão nº 2037/2019-Plenário, nos
seguintes termos: “9.6. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte que, em
reforço ao constante do item 9.3 do Acórdão nº 757/2015-Plenário, oriente suas unidades
sobre a necessidade de sempre avaliar os seguintes aspectos em processos envolvendo
pregões para registro de preços: […]
9.6.3. obrigatoriedade da adjudicação por item como regra geral, tendo em vista o obje vo de
propiciar a ampla par cipação de licitantes e a seleção das propostas mais vantajosas, sendo a
adjudicação por preço global medida excepcional que precisa ser devidamente jus ﬁcada,
além de incompa vel com a aquisição futura por itens - arts. 3º, § 1º, I, 15, IV, e 23, §§ 1º e 2º,
da Lei 8.666/1993, e Acórdãos nºs. 529, 1.592, 1.913, 2.695 e 2.796/2013, todos do Plenário.”
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FICHA TÉCNICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº31009/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE DATA CENTER E
REDE SEM FIO, E CÂMERAS DE CFTV PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA.
Responsável pela instrução do processo:

Valor Estimado: R$8.946.109,90

Processo do
cronograma/rede
?
☒Sim
☐Não

BENONI DE OLIVEIRA PIRES
Diretor de TIC
JULIANA VIEIRA DE LIMA
Depto de Compras
Processo nº: 23292.010315/2022-10

Interessados
Sul: Araranguá, Criciúma, Garopaba e Tubarão
Vale do Itajaí: Gaspar e Itajaí
Grande Florianópolis: Florianópolis, Florianópolis-Continente, Palhoça
Bilíngue e São José, Reitoria e CERFEAD
Oeste: Caçador, Chapecó, São Carlos, São Lourenço do Oeste, São Miguel
do Oeste e Xanxerê
Planalto Serrano: Lages e Urupema
Norte: Canoinhas, Jaraguá do Sul - Centro e Rau e Joinville

SRP?
☒ Sim ☐ Não

Exclusiva ME/EPP?
☐ S im ☒ Não

Decreto 7.174?
☒ Sim ☐Não

Amostra/Demonstração?

☐ Sim ☒ Não

Reserva de quota
Margem de
ME/EPP?
preferência?
☐ Sim ☒ Não
☐ Sim ☒ Não
Vistoria?
☐ Obrigatória ☐ Facultativa ☒ Não se aplica

Modo de
Disputa?
☐ Aberto
☒ Aberto/Fechado

Critério de julgamento?
☒ Menor Preço
☐ Maior Desconto

Critério de Valor?
☐ Valor Máximo Aceitável
☒ Valor Estimado

Permite adesões?
☒ Sim ☐Não

Agrupamento?
☒ Sim ☐Não

Possui
Contrato?
☐ Sim ☒Não

Quantidade de
itens/grupos
22 itens
2 grupos

Natureza dos itens:
☐Consumo ☒Permanente ☐Serviço com DE ☒Serviço sem DE
Documentação de habilitação (Veja Seções XI e XII)
Requisitos básicos
Requisitos específicos
1. Sicaf ou documentos equivalentes.
5. Atestado de Capacidade Técnica:
2. Certidão CNJ.
Instalação e configuração de
3. Consulta CEIS.
câmeras IP em software Milestone
4. Certidão CNDT.
versão 2017 R1 11.1a compilação

3254;
6. Instalação e configuração de
servidores para uso de software

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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Milestone Base 2017 R1 11.1a
compilação 3254;
Proposta ajustada

7. Proposta de preço adequada ao último
lance
Cód. UASG “158516”.
O edital e outros anexos estarão disponíveis para download no Comprasnet e também no
endereço https://sig.ifsc.edu.br/public/listaEditais.do?tipo=1&aba=p-comunicados
Contato: licitacoes@ifsc.edu.br
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