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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2018 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF, 
torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação, na modalidade 
Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por lote, regida pela Resolução Senac 
n.º 958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e às 
condições estabelecidas neste ato convocatório. 
1 - DA ABERTURA 
1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 
DATA: 07/12/2018 
HORA: 10 horas 
LOCAL: Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO DA UASG: 926781 
2 - DO OBJETO 
2.1 -  A presente licitação tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de 
material para manutenção de rede lógica e CFTV, para atender as necessidades deste Senac-
DF, conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 
2.2 - O Senac-DF não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar 
contratação com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Entidade. 
2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo I – Especificação dos Materiais; e 
b) Anexo II – Ata de Registro de Preços. 
2.4. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos 
interessados, no site do Senac-DF, www.senacdf.com.br ou no portal de compras do Governo 
Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br. 
2.5. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública, 
obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF. 
2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
2.7. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a 
presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Senac-DF, 
aprovado pela Resolução Senac nº. 958/2012. 
2.8. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº. 
123/2006. 
2.8.1. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada. A 
referida convocação é automática, entretanto conforme subitem anterior, não se aplica à 
presente licitação, pelo motivo exposto o desempate não é aplicável e não será aceito, 
consequentemente as empresas que ofertarem lance de desempate não serão convocadas. 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que satisfaçam as condições e as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, inclusive quanto à regularidade da documentação, 
e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, e que: 
a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 
b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 
Fecomércio-DF; 
d) não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país; 
c) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 
d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 
3.2. Como requisito para a participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do Sistema Eletrônico, que: 
a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências deste Edital e seus Anexos; e 
b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, 
Art.7º, Inciso XXXIII. 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
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Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI, por meio do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também 
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 
detalhadas para sua correta utilização. 
4.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da 
licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 
4.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do Sistema ou ao Senac-DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 
4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 
4.5. O Senac-DF não é unidade cadastradora do Sistema Eletrônico. Os licitantes interessados 
em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras 
do sistema para a entrega da documentação pertinente. 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. A licitante deverá encaminhar Proposta Financeira, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para 
abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas. 
5.1.1. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir 
as propostas apresentadas. 
5.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
ao Senac-DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 
5.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas financeiras serão 
de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Senac-DF, 
inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de 
eventual desconexão. 
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5.4. A apresentação da Proposta Financeira implicará em plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
5.5. A elaboração da Proposta Financeira é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe 
cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e seus Anexos 
ou na Resolução Senac n.º 958/2012. 
5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a 
exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e 
final. 
5.8. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste 
Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante 
com as disposições aqui contidas. 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, na data, horário e local indicados 
neste Edital, por comando do Pregoeiro. 
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
7.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.3. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances, dando início à fase competitiva. 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com as propostas aceitas poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
recebimento e do valor do lance. 
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8.2. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer 
lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no sistema, 
observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste Edital. 
8.3. Os lances apresentados e levados em consideração, para efeito de julgamento, serão de 
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
8.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 
8.5. Durante o transcurso da sessão pública deste Pregão, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes, vedada à identificação do detentor do lance. 
8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da sessão de lances do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a oferta dos lances. 
8.7. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
8.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão de lances 
do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo pregoeiro, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo de início do tempo de iminência. 
8.9.1. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual estará automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
8.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
9.1. O julgamento da proposta será pelo menor preço por lote apresentado. 
9.2. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º 
(primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto. 
10. DA NEGOCIAÇÃO 
10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta 
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
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melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, 
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
11.1. O Pregoeiro convocará a licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar para 
enviar os documentos exigidos para habilitação, conforme item 12 e a Proposta Financeira 
adequada ao último lance, por meio da funcionalidade "Enviar Anexo" do sistema eletrônico, na 
extensão PDF, no prazo estabelecido de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
11.1.1 Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá 
informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será concedido um 
prazo adicional a critério do pregoeiro. 
11.1.2 Excepcionalmente, o pregoeiro poderá disponibilizar o e-mail institucional 
licitacao@df.sencac.br caso o licitante tenha dificuldades em anexá-los ao sistema ou este não 
comporte o tamanho dos arquivos. 
11.1.3 Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro vistas dos 
arquivos enviados nos termos do subitem anterior, somente pelo e-mail institucional 
licitacao@df.senac.br, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após encerrado o prazo de envio 
da documentação. 
11.1.4 Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito no item 
15.6 deste edital. 
11.2. A Proposta Financeira a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações: 
11.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação; 
11.2.2. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances 
ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$); 
11.2.3. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços propostos todos os custos 
operacionais, equipamentos, EPIs, transportes, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta 
ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas 
nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação; 
11.2.4. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, se 
houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a 
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indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, 
vinculada ao CNPJ constante da Proposta; 
11.2.5. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de acordo com 
as especificações contidas nos Anexos deste Edital; 
11.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e 
também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
11.3.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos. 
11.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 
11.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do equipamento ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais 
ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
11.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será 
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
11.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 
ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
11.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
ao Núcleo de Compras- NCO, na Subsede do Senac-DF, localizada no SIA Trecho 3 Lotes 
945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030. 
11.7.2. Os documentos emitidos por cartório on line poderão ser apresentados, desde que 
acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do Pregoeiro. 
11.8. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 
11.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha 
conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão. 
11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 
estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
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11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação 
são coerentes com os de mercado. 
11.10.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do 
mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu 
preço. 
11.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
11.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
11.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e 
passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
11.16. O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da apresentação dos 
lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os preços cotados no lote. 
11.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para sua continuidade. 
11.18. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante 
vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no 
sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e 
adjudicação. 
12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
12.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 
12.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente; e 
c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 
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12.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por entidade pública ou 
privada, que comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu os materiais compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação; e 
12.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua emissão 
superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 
12.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/)) ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação; 
c) Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, ou Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio da 
licitante, ou da filial quando esta for a Licitante; 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICer
tidao.asp?Tipo=1) 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou domicílio 
da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for à 
Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede da 
Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 
12.2. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente. 
12.3. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e g do 
subitem 12.1.4 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições 
de habilitação das licitantes. 
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12.3.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado 
no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação 
atualizada. 
12.4. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar 
pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses. 
12.5. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.1.4 poderá ser feita por meio 
de documentos que os contenham. 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos requeridos neste Edital. 
12.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação 
de habilitação. 
12.7.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, desde 
que devidamente justificado. 
12.7.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou 
falha de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em sites oficiais que 
emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhes os efeitos 
para fins de habilitação. 
12.7.3. As diligências mencionadas no subitem 12.7 ficarão prejudicadas caso o acesso via 
internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos 
referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que 
ensejará a inabilitação da empresa. 
12.7.4. A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 
licitante. 
13 – DAS AMOSTRAS 
13.1 - A CPL poderá a seu critério, após a etapa de lances, solicitar amostras dos materiais 
ofertados a licitante detentora da melhor proposta classificada, objeto deste Pregão para 
análise técnica. 
13.2 - As amostras solicitadas à empresa classificada na etapa de lances deverá ser 
encaminhada para a Unidade do Senac localizada no SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília - 
DF, CEP 71.200-030, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após recebida a comunicação. 
13.3 - Deverá ser apresentada 1 (uma) amostra de cada produto para análise. 
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13.4 - Se a amostra apresentar divergência em relação a especificação constante deste Edital 
ou da proposta, a licitante terá sua proposta desclassificada. 
13.5 - Se a licitante não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação 
desconsiderada para efeito de julgamento. 
13.6 - As amostras serão solicitadas para que se possa verificar se os materiais ofertados 
atendem às características técnicas que constam deste Edital de licitação e da proposta 
apresentada pela licitante. 
13.7 - A apresentação de amostra poderá ser dispensada quando se tratar de produto oriundo 
de linha industrial de produção cujo exemplar já tenha sido aprovado em teste anterior, ou já 
seja utilizado pelo Senac-DF. 
13.8 - Após análise das amostras apresentadas, a CPL convocará todas as licitantes para, em 
nova sessão, comunicar a respeito da aceitabilidade dos materiais apresentados e, por 
conseguinte, para inicio da fase de oferta de lances e posteriormente analisada a documentação 
da empresa ofertante do menor preço, cuja amostra tenha sido aprovada tecnicamente. 
14 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
14.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital do 
Pregão. 
14.1.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e 
encaminhados, na forma eletrônica, para o e-mail licitação@df.senac.br, ou na impossibilidade, 
protocolados no Protocolo deste Senac-DF, no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA Trecho 
3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis. 
14.1.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel 
timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem 
14.1.1. 
14.1.3. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado 
e juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada, 
aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante. 
14.2 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a 
partir do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a complexidade da 
impugnação. 
14.3. O Senac-DF não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor. 
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14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
14.5 - Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para 
julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame, 
informando às licitantes por meio do sistema. 
14.6 – Os avisos, informações e convocações referentes ao processo licitatório 
(esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas mediante 
publicação no site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em participar, obrigada a 
acessá-lo. 
15 - DOS RECURSOS 
15.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual caberá 
recurso da decisão que inabilitar a licitante. 
15.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
15.2.1 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a em campo próprio do Sistema. 
15.2.2 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de 
recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata aos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 
15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 
importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo 
para adjudicação e homologação. 
15.4 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
15.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
15.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os que forem enviados por fax ou e-mail. 
15.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo 
de Compras - NCO, no seguinte endereço: Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho 
03, Lotes 945/955, Brasília/DF, CEP: 71200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis 
15.8 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os 
recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a 
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chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a segunda 
classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas condições 
de sua Proposta Financeira. 
15.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a CPL 
encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação. 
16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
16.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada a Ata de Registro de Preço nos termos 
da minuta constante do Anexo II, que firmará o compromisso para eventual contratação, com 
o fornecedor primeiro classificado de cada item e, se for o caso, com os 2º e 3º classificados 
que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de classificação do Pregão. 
16.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 
obrigado a adquirir os materiais registrados, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurado ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
16.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preço, 
implicará multa e perda do direito ao registro de preço. 
16.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que 
pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
16.5 - Os preços da licitante vencedora não serão registrados se esta não cumprir com as 
condições legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize o 
fornecimento dos materiais. 
16.6 - É facultado à Administração do Senac-DF, convocar as outras licitantes remanescentes 
classificadas para procederem ao registro de preços, no prazo e nas mesmas condições 
financeiras constantes da proposta vencedora. 
16.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, desclassificar o 
licitante vencedor, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou 
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação 
técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade daquela licitante. 
17 - DAS SANÇÕES 
17.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as 
seguintes sanções: 
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I – advertência; 
II – Multa: 
a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 
de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 
impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 
b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 
retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 
c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 
valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 
Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 
período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 
III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
17.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
17.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a 
suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 (dois) 
anos, nos seguintes casos: 
I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da notificação; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
18 - DO PAGAMENTO 
18.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos materiais, 
para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, mediante boleto ou depósito em 
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conta bancária no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos, 
devidamente atestados. 
18.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso 
decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de 
reajustamento de preços. 
18.3 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais solicitados no Pedido de Compra, 
de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que os preços 
incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais de acordo com as 
condições previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação. 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas no 
Art. 40, da Resolução Senac n.º 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização ou 
reclamação de qualquer espécie. 
19.2 - Na vigência da Ata de Registro de Preço, a fornecedora deverá manter todas as 
condições que a incluíram no certame. 
19.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, com 
base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis. 
19.4 -  As decisões referentes à este Pregão serão divulgados no site www.senacdf.com.br e no 
Comprasnet, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação 
de cada fase. 
19.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na sessão 
do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e à CPL. 
19.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 
proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 
empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da 
abertura da licitação. 
19.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação 
ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação. 
19.8 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não 
forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 
19.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 
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19.10 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
19.11 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, 
seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas 
aplicáveis. 
19.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo 
fornecimento dos materiais nas condições oferecidas. 
19.13 - É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário 

Brasília,      de novembro de 2018 
 
 

Fabrício da Silva Gama Núcleo de Compras Senac – DF 
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 19/2018 

 
ANEXO I 

 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 
 

LOTE - 01 
Nº DESCRIÇÃO U.M. QTD VALOR ESTIMADO (R$) 

UNIT. TOTAL 

1 

Caixa de cabo de rede Cat5e - cor a definir: Caixa com no mínimo 300 metros; Marcação sequencial métrica decrescente (300 a 001m); Cabo de rede U/UTP na cor Azul; Cabo padrão categoria Cat5e; Cabo com 04 (quatro) pares trançados de 24 AWG; Capa externa em material não propagante de chamas; Resistência do isolamento de 10000 M .km; Isolamento em Poliolefina com diâmetro nominal de 0.9mm; Condutor em cobre nú com diâmetro nominal de 24AWG; Possuir certificação da ANATEL, ISSO 9001/ISO14001, ETL 4 Conexões, UL Verified; Estar de acordo com os requisitos físicos e elétricos da norma TIA-568-C.2 

Caixa 20 465,60 9.312,00 

2 

Caixa de cabo de rede Cat6 - cor a definir: Caixa com no mínimo 300 metros; Marcação sequencial métrica decrescente (300 a 001m); Cabo de rede U/UTP na cor vermelho; Cabo padrão categoria Cat6; Cabo com 04 (quatro) pares trançados de 23 AWG; Capa externa em material não propagante de chamas; Resistência do isolamento de 10000 M .km; Isolamento em Poliolefina com diâmetro nominal de 1.0mm; Condutor em cobre nú com diâmetro nominal de 23AWG; Possuir certificação da ANATEL, ISSO 9001/ISO14001, ETL 4 Conexões, UL Verified; Estar de acordo com os requisitos físicos e elétricos da norma TIA-568-C.2 e seus complementos, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL444, IEC 60754-1/2, IEC 61034-2; 

Caixa 20 746,65 14.933,00 

3 

Patch cord com as seguintes características mínimas: Cabo UTP CAT6 flexível de 1,5 metro, para manobra em rack, cor vermelha, com certificação do IMMETRO (com comprovação apresentada junto com a proposta); Que excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E; Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; Capas 

Und 100 25,07 2.507,00 
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termoplásticas protetoras coloridas (´boot´) injetadas para evitar ´fadiga no cabo´ em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do plug; Conectores RJ-45 CAT6 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; Montado e testado 100% em fábrica. 

4 

Patch cord com as seguintes características mínimas: Cabo UTP CAT6 flexível de 3 metros, para manobra em rack, cor vermelha, com certificação do IMMETRO (com comprovação apresentada junto com a proposta); Que excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E; Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; Capas termoplásticas protetoras coloridas (´boot´) injetadas para evitar ´fadiga no cabo´ em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do plug; Conectores RJ-45 CAT6 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; Montado e testado 100% em fábrica. 

Und 20 41,25 825,00 

5 

Patch Panel, Padrão 19 Pol, Categoria Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1, Categoria 6, Módulo 1 Un, Portas 24 Un, Tipo Portas Rj-45 Femea Na Parte Frontal, Tipo Idc Especifico P/ Condutores 22 A 26 Awg, Características Adicionais Idc P/ Condutores De 2,5 Mm, Cor Preto, Aplicação REDE DE INFORMÁTICA 

Und 8 719,81 5.758,48 

6 Passa Fio - Para instalação e manutenção de redes, passador flexível, auto ajustável e 20 metros de comprimento; Und 2 30,46 60,92 

7 

Velcro com as seguintes características mínimas: Fita de velcro para cabeamento estruturado, facilitando a organização dos cabos; Rolo com 5 metros; Não danifica os cabos UTP; Certificação RoHS, ISO 9001. Largura de 20 mm e em rolo de 5 metros; Face simples; Garantia mínima de 12 meses. 

Rolo 5 16,10 80,50 

8 
Duto canaleta em alumínio extrudado com 1,5 mm de espessura, em liga especial com têmpera paramagnética e garantia de blindagem aos campos eletromagnéticos e não centelhamento; Dimensões externas de 25mmx73mmx3000mm (a x l x c) com sistema de tampas sob pressão; 

Barra 300 199,14 59.742,00 
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Septo divisor com espessura de no mínimo 1,2 mm; não podendo ser encaixado, arrebitado ou aparafusado, e sim extrudado junto com o duto principal. Este septo divisor deverá estar locado no duto, garantindo duas áreas de tamanhos diferentes, hermeticamente vedadas contra os efeitos da EMI (interferência eletromagnética: 75% para tráfego de dados + voz e 25% para tráfego de cabos elétricos); As emendas dos dutos deverão ser feitas pela transposição de 100 mm (mínimo) das tampas, garantido assim a continuidade elétrica dos mesmos; Os dutos deverão ser pintados na cor branca, em pintura de alta qualidade com pré-cromatização (base) e aplicação de tinta pó híbrida/poliéster, com cura a 210 graus centígrados e com Tampa ranhurada DT15040.00 para duto em alumínio 3000mm x 73mmx 1,5mm (CxLxA), acabamento branco DT 12241.00. 

9 

Perfil tampa lisa em alumínio extrudado com 1,5 mm de espessura e dimensão externa de 72.5 mm x 1.5mm (L x H); Fornecidas em barras de 3 metros de comprimento com liga especial 6060-T5, com características paramagnéticas e garantia de blindagem aos campos eletromagnéticos e ao não centelhamento (com ensaio de interferência eletromagnética em calhas até 1 GHz); O fechamento da tampa deve ser sob-pressão garantindo excelente fixação mecânica quando fechada e de fácil remoção, não deixando frestas entre a tampa e o perfil; As tampas devem ter tratamento superficial e pintadas na cor branca; A pintura deve ser de alta qualidade com pré-cromatização (base) e aplicação de tinta pó híbrida/poliéster com cura a 210 graus centígrados; Devem permitir repetibilidade de expansão e ou substituição das instalações bem com a fácil alteração de lay-out; 

Barra 150 64,71 9.706,50 

10 
Acabamento lateral para finalização da canaleta; Em ABS para uso em canaleta de alumino extrudado DT-49540.00; Compatível com canaletas nas medidas 25 mm x 73 mm x 3000 mm; Cor branca; 

Und 300 7,81 2.343,00 

11 
Conexão Canaleta, Material Alumínio, Tipo Curva Horizontal, Cor Branca, Angulação 90º, Aplicação Duto De 25mm, Dt- 35140(Dutotec), Características Adicionais Tampa De Encaixe 

Und 80 58,72 4.697,60 

12 Conector Cabo Par Trançado, Tipo Macho, Modelo Rj45, Categoria 5e Und 200 2,49 498,00 
13 Conector cabo par trançado, tipo macho, modelo rj45, categoria 6 Und 200 4,33 866,00 

14 
Conexão Canaleta, Material Alumínio, Tipo Curva Vertical Interna, Cor Branca, Plana Ranhurada, Angulação 90º, Aplicação Duto De 25mm, Raio De 30mm Referência Fabricante Dt- 38041.30(Dutotec), Características Adicionais Com Tampa E Acesso 

Und 80 44,20 3.536,00 
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15 

Tomada elétrica retangular 20 A NBR 2P+T p/ pinos cilindrícos, cor branca; Tomadas tipo bloco, na cor branca, estrutura em ABS/PC-VO; Certificadas de acordo com NBR-14136:2012 e NBR-60884-1; Com uma capacidade de 20 amperes; O sistema de fixação das mesmas, nos adaptadores metálicos das caixas, deverá ser simplesmente pela forma de encaixe; DX 99233.20 

Und 200 10,33 2.066,00 

16 Bloco cego branco compatível com porta equipamento linha dutotec qm 99200.00. Und 300 4,30 1.290,00 
17 Bloco interruptor simples branco compatível com porta equipamento linha dutotec dx 99330.00 Und 40 15,31 612,40 

18 Bloco padrão keystone branco, compatível com porta equipamento linha dutotec dx99240.00. Qm-99240 Und 80 4,06 324,80 

19 Conector Rj45 Do Tipo Kesytone Fêmea, Para Rede De Informática, Cor Branco, Para Cat.5e. Compatível Com Porta Equipamento Dutotec. Und 150 10,14 1.521,00 

20 Conector Rj45 Do Tipo Kesytone Fêmea, Para Rede De Informática, Cor Branco, Para Cat.6. Compatível Com Porta Equipamento Dutotec. Und 150 36,75 5.512,50 

21 

Porta equipamentos para as seguintes características: Fabricação com matéria prima de última geração ABS/ PC-VO; Material que tem as melhores características em relação à propagação de chamas e emissão de gases tóxicos, pois é auto extinguível no que tange às chamas e o de menor emissão de gases entre os termoplásticos existentes; Ele abriga os equipamentos (componentes), no interior de seu corpo, e desta forma não utiliza nenhum espaço interno das canaletas (dutos) deixando-as totalmente livres para utilização com a passagem dos cabos, tendo assim um melhor aproveitamento de área útil da canaleta (duto); A forma de fixação nos dutos é muito fácil, pois acontece por pressão, e permite mais de duzentas repetições de encaixe. Deverá ser na cor branca e para colocação de 2 (blocos) Dutotec e dois RJ 45 Keystone sem colar; DT-63440.10 

Und 250 18,59 4.647,50 

22 

Porta equipamentos para as seguintes características: Fabricação com matéria prima de última geração ABS/PC-VO; Material que tem as melhores características em relação à propagação de chamas e emissão de gases tóxicos, pois é auto extinguível no que tange às chamas e o de menor emissão de gases entre os termoplásticos existentes; Ele abriga os equipamentos (componentes), no interior de seu corpo, e desta forma não utiliza nenhum espaço interno das canaletas (dutos) deixando-as totalmente livres para utilização com a passagem dos cabos, tendo assim um melhor aproveitamento de área útil da canaleta (duto); A forma de fixação nos dutos é muito fácil, pois acontece por pressão, e permite mais de duzentas repetições de encaixe. Deverá ser na 

Und 300 18,59 5.577,00 



 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal  
SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030 

                 Tel.: 61 3214-3035    www.senacdf.com.br 21 

cor branca e para colocação de 3 (blocos) Dutotec; DT-64444.10 

23 

Rotulador/Etiquetador eletrônico portátil. Detalhe: Velocidade de impressão 7,5 mm / seg. Tamanho da bobina de papel 9 e 12 mm. Resolução Máxima 230 dpi. Impressão de até 2 Linhas em fitas de 12mm; - Impressões na Horizontal ou Vertical; - Possuir ampla gama de símbolos e características de edição; - Impressão Térmica; impressão de data e hora, fitas de família m-tape não laminada. com LCD, - Aplicação: Impressão de etiquetas para fios, cabos, patch panel, etc. - Alimentação: Bateria interna recarregável; - Possui teclado alfa-numérico, garantia de no mínimo 1 ano. 

Und 3 331,33 993,99 

24 
Fita Adesiva, Material Papel, Tipo M-231 Ou M131, Largura 12 Mm, Cor Preto Sobre Branco Ou Preto Sobre Transparente, Aplicação Etiquetadora, Características Adicionais Auto-Adesiva, Cor Da Letra: Preta, Para Rotuladores Portáteis. Comprimento Do Rolo 8 Metros; 

Und 10 106,18 1.061,80 

25 
Fusível de vidro pequeno 10A Amperes x 250v, 20mm. Utilização em estabilizadores, no-breaks, filtros de linha, protetores eletrônicos e unidades isoladoras. 

Und 30 0,59 17,70 

26 

Kit localizador de cabos de rede (UTP 4 pares) e de cabos de telefonia. Localizador de cabo gerador de tons e ponteira indutiva zumba amplificador indutivo de cabos 500 ghi, emissor TX1000-E e um receptor TX1000-R. Composto de um gerador de tom 500GTS e um amplificador indutivo 500GHI, acompanhado de um estojo de proteção com passador de cinto. Alimentação: 01 (uma) pilha de 9V. Parte externa de polímero de alto impacto, resistente a golpes e choques mecânicos. Funções: análise de continuidade de fios e cabos, rastreamento de fios e cabos, identificação do estado da linha (on-line / off-line); 

Und 7 270,00 1.890,00 

27 
Emenda para cabo de rede conector RJ45 8x8. Emenda para extensão Plug RJ45 Fêmea x Fêmea. Conector para cabos telefônicos e redes Ethernet. 

Und 30 4,43 92,10 

28 

Alicate inserção fêmea Rj45 Punch Down Patch Panel Keystone ou similar. Alicate de pressão de Impacto. Fixador para keystone e patch panel com regulagem. Para uso em tipo Krone. Estrutura em resina poliacetal com bras de vidro. Lâmina de SNCM-21 e endurecida. Retenção de lâmina com pressão de 4 a 6Kg 

Und 5 35,68 178,40 

29 

Testador de cabo rede RJ45/RJ11. Finalidade: verificação continuidade de fios, circuito aberto, curto-circuito e tempo de propagação do sinal através de LEDs na base e no receptor. Possuir entrada para testar e certificar cabos de telefone (RJ-11) e cabos de rede (RJ-45). Possibilidade de verificação das conexões dos cabos. Possuir um LED por par de cabos, a fim de permitir rápida visualização dos resultados. Possibilitar 

Und 6 50,99 305,94 
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testes de cabos ponto a ponto (Straight-through - Micro Hub) ou cruzado (Crossover). Chave de alimentação (desligado, ligado manual e ligado automático lento). Dimensões: a) testador principal: 65 x 105 x 25 mm; b) testador remoto: 35 x 105 x 25 mm. A embalagem deverá conter: 01 (um) testador principal e 01 (um) testador remoto. Acompanhado de 01 (um) Manual do usuário em Português 

30 

Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 Rj12 8p 6p tipo catraca. Alicate com corpo anatômico e conectorização de alta precisão, que suporte conectores CAT5 e CAT6. Cabo emborrachado, cabeça matriz de alta precisão. Catraca que permita pressão e ajuste do conector. Llâmina removível. Haste em ferro fundido e corpo anatômico. 

Und 7 158,33 1.108,31 

31 Abraçadeira de nylon, pequena, preta, 2,5mm x 200mm (pacote com 100). Pct  30 9,40 282,00 
32 Abraçadeira de nylon, média, preta, 3,6mm x 370mm (pacote com 100). Pct  30 26,23 786,90 

33 Adaptador Displayport para HDMI - Adaptador que permite a conexão de um conector HDMI a um computador com Displayport. Und 20 41,35 827,00 
34 Adaptador HDMI - Femea x Macho. Und 20 54,32 1.086,40 
35 Cabo VGA Macho-Macho 5m. Und 15 31,21 468,15 
36 Cabo VGA Macho-Macho 10m. Und 15 40,19 602,85 

37 

Filtro de linha 5 tomadas. Filtro linha, tensão alimentação 110/220 v, corrente máxima 10 a, quantidade saída 5 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características 1/30 139343, adicionais interruptor liga/desliga, aplicação equipamento informática / elétrico, frequência 50/60 hz . Com selo do INMETRO. 

Und 20 34,11 682,20 

38 

Cabo HDMI 2.0 - 4K Ultra HD 3D 19 Pinos Ethernet de 2 metros. Descrição: Maior qualidade de áudio e conexão com o Cabo HDMI 2.0 Ultra HD 4K 3D. Ideal para conectar aparelhos compatíveis com a tecnologia HDMI como notebooks, TVs, vídeo games, projetores, entre outros. Compatível nas portas HDMI 1.3 e 1.4. Características: 4K@50/60HZ 2160P:18Gbps até 4x mais detalhes que o 1080p. Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos; Compatível com proporção de cinema 21:9; Transmissão de 4 Canais de áudios simultâneos Som Imersivo com até 32 canais de áudio, Frequência de Áudio até 1536KHZ Conectores: Banhado A Ouro 24k. 

Und 20 34,17 683,40 

39 

Cabo HDMI 2.0 - 4K Ultra HD 3D 19 Pinos Ethernet de 5 metros. Descrição: Maior qualidade de áudio e conexão com o Cabo HDMI 2.0 Ultra HD 4K 3D. Ideal para conectar aparelhos compatíveis com a tecnologia HDMI como notebooks, TVs, vídeo games, projetores, entre outros. Compatível nas portas HDMI 1.3 e 1.4. Características: 4K@50/60HZ 2160P:18Gbps até 4x mais detalhes que o 

Und 20 77,98 1.559,60 
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1080p. Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos; Compatível com proporção de cinema 21:9; Transmissão de 4 Canais de áudios simultâneos Som Imersivo com até 32 canais de áudio, Frequência de Áudio até 1536KHZ Conectores: Banhado A Ouro 24k. 

40 

Cabo HDMI 2.0 - 4K Ultra HD 3D 19 Pinos Ethernet de 10 metros. Descrição: Maior qualidade de áudio e conexão com o Cabo HDMI 2.0 Ultra HD 4K 3D. Ideal para conectar aparelhos compatíveis com a tecnologia HDMI como notebooks, TVs, vídeo games, projetores, entre outros. Compatível nas portas HDMI 1.3 e 1.4. Características: 4K@50/60HZ 2160P:18Gbps até 4x mais detalhes que o 1080p. Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos; Compatível com proporção de cinema 21:9; Transmissão de 4 Canais de áudios simultâneos Som Imersivo com até 32 canais de áudio, Frequência de Áudio até 1536KHZ Conectores: Banhado A Ouro 24k. 

Und 10 212,40 4.248,00 

41 

Apresentador sem fio multimídia USB com laser pointer. Características: Tecnologia de 2,4 GHz sem fio de longo alcance proporciona a verdadeira liberdade para apresentação eficaz tem até um intervalo de 15 metros, que é ideal para uma grande sala. Conexão RF predefinido sem a necessidade de um drive de software, permitindo uma verdadeira capacidade de plug-and-play. Design ergonômico com material de toque suave, tornando-o fácil de segurar o dispositivo e navegar através dos botões. Dispositivo sem fios, fácil de usar oferece controles de apresentação PowerPoint sem esforço com ponteiro laser built-in para facilitar apresentação dos pontos importantes. Teclas permitem que você avance e retroceda página, saia do modo apresentação e escureça a tela. Especificações: Cor: Preto; Interface: USB; Alimentação: receptor: USB e apresentador: 1 pilhas AAA; Receptor USB incluído: sim; Conexão: Sem fio; Tipo de Transmissão: Radio Freqüência (2.4 GHz); Feixe Cor: Vermelho; Distancia Máxima: 15 metros; Consumo: Mouse: 10 mA, Laser 18 mA; Compatível: PC ou Notebook - Cor: Preto; 

Und 7 114,58 802,06 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01 (R$) 154.094,00 
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LOTE - 02 
Nº DESCRIÇÃO U.M. QTD VALOR ESTIMADO (R$) 

UNIT. TOTAL 

42 

Televisor, Smart Tv Led 32´ Hd Com Conversor Digital, Hdmi, Usb, Wi-Fi 120hz Características Mínimas: Tamanho Da Tela 30 A 33 Polegadas, Voltagem Bivolt Automático (100-240v), Conversor Digital Integrado. Conexões Mínimas: 2 Hdmi, 1 Usb, Wi-Fi, 1 Entrada Rf Para Tv Aberta (Traseira); 1 Entrada Rf Para Tv A Cabo (Traseira); 1 Entrada Av/Vídeo Componente (Traseira); 1 Saída Digital Óptica (Traseira); 1 Entrada Lan Rj45 (Traseira). Funções Timer, Sleeptimer, Close Caption, Controle Remoto, Baterias, Cabo De Força, Manual De Instalação. O Equipamento Deve Respeitar Os Índices De Eficiência Mínima Estipulado Pelo Programa Brasileiro De Etiquetagem, Com A Indicação De Eficiência Energética A. Assistência Técnica Com Garantia Mínima De 12 Meses. Assistência Técnica No Df. 

Und 8 1.745,00 8.725,00 

43 

Televisão de 42 ou 43 polegadas Smart TV com as seguintes características: Display LED Full HD com resolução de 1.920x1.080; Modo widescreen: permite assistir os programas de TV de formato padrão (4:3) no modo widescreen (16:9); Conexão Wi-Fi e cabo de rede, DLNA com acesso a internet; Conversor DTV integrado: Frequência de no mínimo 120(Hz), com sistemas em NTSC, PAL-M/N e SBTVD; Conexões: mínimo 2 entradas HDMI; No mínimo 01 entrada USB, 01 porta de A/V (áudio e vídeo); 01 Entrada RF tanto para TV a Cabo quanto para TV aberta (Digital/Analógica); Conexão Wi-Fi; 01 cabo de rede (RJ45); 01 Saída Áudio Digital Óptica; Funções de Ligar / Desligar TV e Função Soneca (sleeptimer); Voltagem: 110/220V, com chaveamento automático. Eficiência Energética A. Assistência técnica com garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica no DF. 

Und 5 1.907,11 9.535,55 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02 (R$) 18.260,55 
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LOTE - 03 
Nº DESCRIÇÃO U.M. QTD VALOR ESTIMADO (R$) 

UNIT. TOTAL 

44 

Gravador Digital de vídeo Multihd de 32 canais. Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H, analógica + IP, Visualização em 1080p FULL HD, Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p, Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC, Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada, Compatibilidade com Onvif Perfil S, Suporta 2 HDs SATA de até 10 TB, Edição de áudio e vídeo, IPv6, 1 ano de garantia. Sistema operacional Linux embarcado. Entradas: 32 canais BNC ou até 16 BNC + 16 IP (Suporta até 16 câmeras IP. Cada câmera IP substitui um canal BNC). Saída de vídeo (monitores) mínimo de 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC. Resoluções de saída (em pixels) 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC). Divisão do mosaico da tela 1/4/8/16/25/36. Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal. Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação. Compressão de vídeo/áudio H.264 / G.711. Modo de gravação Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Perda de vídeo. Armazenamento Disco rígido interno 2 portas padrão SATA para até 10 TB. Rede Gigabit Ethernet RJ-45 10/100/1000 Funções e protocolos HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, FTP, Onvif perfil S. Conexões simultâneas 128 usuários Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC) iOS (iPhone, iPAD) e dispositivos Android. 

Und 6 2.311,65 13.869,90 

45 

Gravador digital de vídeo Multi HD. 16 Canais 1080N HDCVI, HDTVI, AHD, ANALÓGICO, Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP. Visualização em 1080p. Entradas: 16 canais BNC ou até 16 BNC + 2 canais IP ou 18 canais IP no modo NVR. Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p. Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. Saída de vídeo (monitores) mínimo de 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC. Resoluções de saída (em pixels) 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC). Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16. Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal. Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação. Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada Compatibilidade com ONVIF Perfil S. 

Und 8 1.305,52 10.444,16 
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Suporta 1 HD SATA de até 10TB. Edição de áudio e vídeo. Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP. Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR. IPv6, Garantia de 1 ano. Sistema Processador principal: Integrado de alta performance Sistema Operacional: LINUX embarcado. 

46 

Câmera para uso interno tipo dome. Câmera AHD+Analógica de resolução real HD (720p) no modo AHD e resolução real de 900 TVL no modo analógico. Sensor1/4” 1 megapixel CMOS. Pixels efetivos (HxV) 1280 x 720. Linhas horizontais de 1280 H. Lente de 3.6mm, ângulo de visão horizontal de no mínimo 74º e vertical de 40º. 10 metros de alcance do IR. Sensibilidade de 0.2 lux / F-1.2 (0 lux IR On), Mínimo de 12 Leds, formato de vídeo NTSC, alimentação por P4 fêmea e saída de vídeo por BNC fêmea. Day-Night e balanço de branco automático. Possuem case dome/ plástico na cor branco e proteção anti-UV, que ameniza o amarelamento. Consumo máximo de corrente de 220mA. Para ambiente interno. Certificados FCC Parte 15, classe B. Garantia de 1 ano. 

Und 20 189,12 3.782,40 

47 

Câmera para uso externo controlado e interno. Câmera AHD+Analógica de resolução real HD (720p) no modo AHD e resolução real de 900 TVL no modo analógico. Sensor1/4” 1 megapixel CMOS. Pixels efetivos (HxV) 1280 x 720. Linhas horizontais de 1280 H. Lente de 2.6mm, ângulo de visão horizontal de no mínimo 93º e vertical de 53º. 20 metros de alcance do IR. Sensibilidade de 0.2 lux Mínimo de 12 Leds, formato de vídeo NTSC, alimentação por P4 fêmea e saída de vídeo por BNC fêmea. Day-Night e balanço de branco automático. Possuem case bullet/ plástico na cor branco e proteção anti-UV, que ameniza o amarelamento. Consumo máximo de corrente de 220mA. Para ambiente interno e externo. Grau de proteção IP66. Certificados FCC Parte 15, classe B. Garantia de 1 ano. 

Und 40 177,97 7.118,80 

48 

Câmera para uso interno tipo Dome - Câmera AHD+Analógica de resolução real HD (720p) no modo AHD e resolução real de 600 TVL no modo analógico. Sensor 1/4” 1 megapixel CMOS. Pixels efetivos (HxV) 1280 x 720. Linhas horizontais de 1280 H. Lente de 2.6mm, ângulo de visão horizontal de no mínimo 97º e vertical de 53º. 20 metros de alcance do IR. Sensibilidade de 0.05 lux/F-2.0 (0 lux IR on), Mínimo de 12 Leds, formato de vídeo NTSC/ PAL, alimentação por P4 fêmea e saída de vídeo por BNC fêmea. Day-Night automático, colorido e P&B, balanço de branco automático, possui controle automático de ganho (AGC) e compensação de luz de fundo (BLC). Valocidade do obturador 1/30 a 1/1000000s. Possuem case dome/metal na cor branco e proteção anti-UV. 

Und 20 177,97 3.559,40 
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Consumo máximo de corrente de 220mA. Para ambiente interno e externo. Grau de proteção IP66. Certificados FCC Parte 15, classe B. Garantia de 1 ano. 

49 

Câmera para uso externo - Câmera AHD+Analógica de resolução real HD (720p) no modo AHD e resolução real de 1000 TVL no modo analógico. Sensor 1/3” 1 megapixel CMOS. Pixels efetivos (HxV) 1280 x 720. Linhas horizontais de 1280 H. Lente de 2.8mm, ângulo de visão horizontal de no mínimo 100º e vertical de 57º. 20 metros de alcance do IR. Sensibilidade de 0.2 lux/F-1.2 (0 lux IR on), Mínimo de 12 Leds, formato de vídeo NTSC, alimentação por P4 fêmea e saída de vídeo por BNC fêmea. Day-Night e balanço de branco automático, possui controle automático de ganho (AGC) e compensação de luz de fundo (BLC). Possuem case bullet/metal na cor branco e proteção anti-UV, que ameniza o amarelamento. Consumo máximo de corrente de 220mA. Para ambiente interno e externo. Grau de proteção IP66. Certificados FCC Parte 15, classe B. Garantia de 1 ano. 

Und 30 166,60 4.998,00 

50 

Mini Rack de Parede 5u x 470mm Preto texturizado; Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#20, espessura 0,91 mm). Laterais ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 1020 (# 20, espessura 0,90 mm). Porta em chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 1,20 mm) com visor em PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves. Possui duas réguas de plano para montagem reguláveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, (#16, espessura 1,50 mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. Quatro furos de diâmetro 5,00 mm permitem a fixação do mini rack à parede, produto acompanha 2 parafusos sextavados e buchas para fixação. Na base (parte superior) possuirá uma abertura (oblonga) com pré disposição para kit ventilação e entrada e saida de cabos. Na parte inferior também uma abertura para entrada e saída de cabos. Nas quinas do rack possui uma proteção de plástico para evitar amassados e arranhões no transporte. O produto é estampado, dobrado, soldado, eletrozincado e pintado em epóxi-pó PRETO. Garantia de um ano contra eventuais defeitos de fabricação de suas partes ou componentes. 

Und 6 395,02 2.370,12 
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51 

Suporte de parede tri articulado para TV, articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior; Suporte para TV LCD, LED, PLASMA, 3D, compatível com aparelhos de 22 a 55 polegadas; Inclinação mínima de 15º graus; Rotação máxima 180º graus; Distância mínima da parede de no mínimo 6.5cm; Distância máxima da parede de no mínimo 50cm; Furação vesa compatível: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100, 400x400mm; Peso mínimo 25 kg ou superior; Tipo de material: Aço carbono; Cor: Preto com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Acompanhar manual de instalação; Parafusos e buchas para fixação do suporte na parede; Parafusos para fixação da TV; Garantia 2 anos (vinte e quatro meses) ou superior. 

Und 10 371,46 3.714,60 

52 

EXTENSOR HDMI Par de cabos de rede CAT5e/6 para substituir o cabo HDMI na transmissões em longa distância. Padrão IEEE 568B, Distância de transmissão no mínimo 30 metros em 1080p utilizando um cabo CAT-6. Taxa de transmissão de até 2.25Gb/s com suporte a 1080P. Modelo de referência: Extensor Hdmi 30 Metros Via Cabo De Rede Cat5 Cat6 Feasso. 

Und 12 214,00 2.568,00 

53 

HD PARA DVR/CFTV: Disco rígido especial para segurança eletrônica, capacidade formatada 2 TB, WD Purple, operação 24 horas por dia 7 dias por semana, estabilidade na gravação de dados, velocidade de disco controlada, dissipação de calor otimizada, baixo consumo de energia e nível de ruído, fator de forma 3,5 polegadas, com formatação avançada, em conformidade com RoHS2, buffer de hospedagem 6 Gb/s, drive de hospedagem 145 MB/s, cache 64, velocidade de rotação 5.400 (RPM), dimensões altura 25,4 mm, comprimento 147 mm, largura 101,6 mm, peso 0,64 kg, compatível com as principais marcas de CFTV. Mínimo de 3 anos de garantia. 

Und 15 750,10 11.251,50 

54 

Fonte de Alimentação 12,8Vdc/10A: Entrada de 100 a 240 Vac automático 50/60 Hz; Saída de 12,8 Vdc/10A (ajustável de 11,8 a 13,8 Vdc); Saída com bornes para conectar mais de uma câmera diretamente à fonte; Possuem LED indicador de funcionamento; ENTRADA - Tensão nominal 100~240Vac; Máxima variação da tensão 90~264 Vac; Corrente de 3A máximo (com tensão e carga nominais); Frequência da rede elétrica 50 Hz ou 60 Hz; Máxima variação na frequência da rede elétrica 47 Hz~63 Hz; SAÍDA - Tensão nominal 12,8 Vdc. 

Und 8 172,22 1.377,76 

55 

Cabo 4mm + bipolar 80% cftv 2x26awg bobina Cabo para cftv 23coaxial 4mm 75 ohms 2480% malha, 26 awg Bipolar (para passar energia) Ideal para rede de monitoramento de cftv (circuito fechado de tv) e segurança. Para uso interno ou externo, cabo coaxial + bipolar o que permite passar imagem e energia no mesmo cabo. Bobina com 100 metros. Cor branco 

Bobina 3 122,48 367,44 
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56 CONECTOR BNC: Com mola metálico e fixação do sinal de vídeo por parafuso, para cabo coaxial 4mm ou 6mm de CFTV. Pacote com 100 und. Pct  3 259,52 778,56 

57 
CONECTOR P4 FÊMEA: Com born - dispensa o uso de solda; medida: 5mm externo (negativo) 2mm interno (positivo); 2 bornes com parafuso para conexão de fios. Pacote com 100 und. 

Pct  3 190,29 570,87 

58 
CONECTOR P4 MACHO: Com born, dispensa o uso de solda; medida: 5mm externo (negativo) 2mm interno (positivo); 2 bornes com parafuso para conexão de fios. Pacote com 100 und. 

Pct  3 190,29 570,87 

59 

Filtro Ativo conversor DC/DC: Proteção contra surtos de tensão; Alimentação 12 Vdc; Filtro ativo DC/DC; Compatível com a tecnologia analógica tradicional; Compatível com as tecnologias analógicas HD; Corrente máxima consumida 120 mA; Corrente máxima de saída 600 mA; Consumo máximo de potência 7,5 W; Tensão entrada/saída 12 Vdc (_ 10%); Proteção antissurto 500 V (alimentação); 

Und 50 40,72 2.036,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03 (R$) 69.378,38 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2018 
 

ANEXO II 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. Endereço: SIA Sul, 
Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. Cidade: Brasília, 
ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03. TELEFONE: (61) 3313-8811. 
Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, resolvem em face da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de 
Preços n.º 19/2018, registrar os preços para a eventual aquisição de material para 
manutenção de rede lógica e CFTV,  da empresa cujos itens foram homologados e adjudicados, 
doravante designado FORNECEDOR(A), em conformidade com o Edital, seus anexos e com as 
cláusulas e condições que seguem. 
1 - OBJETO 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de material 
para manutenção de rede lógica e CFTV, para atender as necessidades deste Senac-DF, a 
seguir Preços Registrados e Empresa Fornecedora: 
2 - FORNECEDOR 
1) ................., com sede na ........, inscrita no CNPJ n.º............, neste ato representada pelo 
Sr. ........., portador da Carteira de Identidade n.º ......, e do CPF n.º ........ 
ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO 
    
    
3 - VALIDADE DOS PREÇOS 
3.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de 
mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 
obrigado a adquirir os materiais, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 
fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
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indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
3.3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o compromisso 
de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na 
íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 
cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
3.4 - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão do Pedido de 
Compra, emitido pela Divisão de Administração e Finanças - DAF, a qual deverá ser retirada 
pelo fornecedor. 
4 - CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
4.1 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
4.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Senac-DF convocará o fornecedor visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
4.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo 
nesta hipótese o Senac-DF convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Senac-DF poderá: 
I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo 
êxito nas negociações, o Senac-DF procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
5.1 - Os materiais deverão ser entregues na totalidade do Pedido de Compra, rigorosamente 
dentro das condições previstas no Anexo I - Especificação dos Materiais, com a marca cotada 
na proposta. 
5.2 - A entrega dar-se-á na Subsede do Senac-DF, localizado no SIA trecho 3, lotes 945/955, 
no horário compreendido entre 08:30 às 12:00 horas e 13:00 às 17:00 horas, mediante a 
apresentação da respectiva Nota Fiscal e do Pedido de Compra, sendo que o prazo para 
entrega não poderá ser superior a 05 (cinco) dias corridos. 
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5.3 – O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota 
Fiscal de acordo com a entrega dos materiais. 
5.4 - Para efetivação dos pagamentos, a contratada deverá demonstrar a devida comprovação 
de regularidade fiscal, por meio de apresentação das seguintes certidões: 
a) Prova de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal; 
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
5.5 - As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das certidões negativas exigidas, sob pena do 
pagamento ficar suspenso até o cumprimento da exigência em causa.  
5.6 - O pagamento será efetuado por intermédio de boleto ou ordem bancária, na conta 
corrente da CONTRATADA. 
6 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF 
6.1 - Disponibilizar um funcionário responsável pelo recebimento dos materiais no local de 
entrega. 
6.2 - Encaminhar o pedido de fornecimento por meio de documento próprio, via fax, onde 
constará o produto e a quantidade a ser fornecida pelo fornecedor. 
6.3 - Conferir todos os materiais no ato do recebimento. 
6.4 - Permitir acesso de funcionários do fornecedor aos locais de entrega dos materiais. 
7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
7.1 - Entregar em sua totalidade a quantidade dos materiais solicitados no Pedido de Compra, 
de acordo com a necessidade do Senac-DF, bem como a Nota Fiscal, na data em horários 
indicados no item 5.2, desta Ata de Registro de Preços. 
7.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos materiais 
solicitados. 
7.3 - Manter os preços dos materiais durante a vigência da presente Ata, conforme proposta de 
preços apresentada, parte integrante do processo licitatório. 
7.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas do fornecimento, correrão por 
conta do fornecedor. 
7.5 - O não cumprimento do prazo de entrega que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá 
acarretar responsabilidade do Fornecedor. 
7.6 - Responsabilizar-se pela quantidade de materiais a ser fornecido ao Senac-DF. 
8 - SANÇÕES 
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8.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às 
seguintes sanções: 
I – advertência; 
II – Multa: 
a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 
de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 
impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 
b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 
retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 
c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 
valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 
Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 
período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 
III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
8.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
8.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o direito 
de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a 
suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 (dois) 
anos, nos seguintes casos: 
I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da notificação; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
9 - USUÁRIOS PARTICIPANTES 
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9.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços as entidades do Sistema S, mediante 
prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 
9.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
assumidas com o Senac-DF. 
9.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão exceder, 
ao quíntuplo da quantidade registrada na presente Ata de Registro de Preços. As contratações 
de cada entidade aderente não poderão exceder, individualmente, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos dos itens registrados. 
10 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
10.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 
I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços; 
II - não entregar os materiais em sua totalidade no prazo estabelecido pelo Senac-DF, sem 
justificativa aceitável e devidamente formalizada; 
III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF. 
10.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-DF. 
10.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de 
fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
 

Brasília,...... de .................... de 2018 
 
 

Luiz Otávio da Justa Neves Adelmir Araújo Santana 
Diretor Regional do Senac-DF Presidente do Conselho Regional do Senac-DF 

 
FORNECEDOR(ES) 
 
Testemunhas: 
1ª. __________________________ 
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2ª. __________________________ 
 

 
 


