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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.° 04/2016 – NAVES II 

 
Data da realização da Sessão Pública: 22 de setembro de 2016 
Horário: 14 horas 
Local: Rua Álvaro Alvim, 21 – 16 andar – Centro – Rio de Janeiro 

 
1. INTRODUÇÃO 
1.1 - A Rede de Desenvolvimento Humano - REDEH, entidade privada sem fins 
lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
sob o nº 39.064.233/0001-93, com sede na Rua Álvaro Alvim, 21, 16° andar, Centro, 
Rio de Janeiro - RJ, torna público que fará realizar licitação, sob a modalidade de 
TOMADA DE PREÇO n° 04/2016 – NAVES II , do tipo menor preço, sob regime de 
execução por preço global, para “ Aquisição de equipamentos para as Naves/Praça do 
Conhecimento de Irajá, Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança, 
no município do Rio de Janeiro, com garantia mínima de 1 ano e 
manutenção/retirada no local”, devidamente descritos, caracterizados e especificados 
no Termo de Referência e Anexo II, partes integrantes desta Tomada de Preço. 
1.2 – A presente Tomada de Preço e a adjudicação dela decorrente se regem por toda 
a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei 
Federal n.° 8.666, de 21.06.93, e suas alterações, bem como pelo Manual ou 
Regulamento de Aquisições de Bens e Contratações de Obras e Serviços da REDEH e 
pelas disposições deste Edital e da minuta de Contrato (ANEXO IV), normas que as 
licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente. 
1.3 - As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, obrigarão a todas as licitantes e serão divulgadas no site da REDEH 
(www.redeh.org.br). 
1.4 – A Tomada de Preço a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, ou anulado, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou 
indenização por estes motivos, de acordo com o art. 387 do RGCAF c/c o art.49 da Lei 
Federal n.° 8.666/93. 
1.5 – A empresa interessada em participar do presente edital deverá se inscrever no 
Cadastro de Fornecedores da REDEH,(ANEXO IX) no período de 09/09/16 a 21/09/16, 
na sede da REDEH. O Edital com todos os seus anexos está disponibilizado no site da 
REDEH ou poderá ser obtido na Sede da REDEH, em 01 (um) CD/DVD.  
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1.6 - Maiores informações, esclarecimentos e dúvidas de interpretação deste edital 
poderão ser obtidos e dirimidas no endereço da REDE DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO, Rio de Janeiro, telefone (21) 2262-1704 ou pelo e-mail 
patricia@redeh.org.br das 10:00 às 18:00 horas, em até 3 (três) dias antes da data da 
sessão pública.  
 
2. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
2.1 - Dia 22 de setembro de 2016 , às 14 horas, a Comissão Especial de Licitação estará 
reunida na sede da REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, à Rua Álvaro Alvim, nº 21, 
16º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, para receber e iniciar a abertura dos 
envelopes referentes à TOMADA DE PREÇO n° 04/2016 – NAVES II. 
2.2 - No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será a mesma 
transferida para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo quando 
houver designação expressa de outra data pela Comissão de Licitação. 
 
3. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
3.1 - O objeto da presente Tomada de Preço é a contratação de pessoa jurídica para 
“Aquisição de equipamentos para as Naves/Praça do Conhecimento de Irajá, 
Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança, no município do Rio de 
Janeiro, com garantia mínima de 1 ano, e manutenção/retirada no local” conforme 
Termo de Referência (Anexo I) e Proposta de Preço (Anexo II) deste Edital. 
 
4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 - A verificação da conformidade e compatibilidade será julgada de acordo com os 
requisitos e especificações deste procedimento, em especial, a conformidade com o 
valor máximo de R$ 207.172,51 (duzentos e sete mil cento e setenta e dois reais e 
cinquenta e um centavos) 
 
5. TIPO DE LICITAÇÃO: 
5.1 – A presente Tomada de Preço é do tipo menor preço, sob o regime de execução 
por preço GLOBAL, consoante Termo de Referência (ANEXO I) e a Proposta de Preço 
(ANEXO II). 
 
6. PRAZOS 
6.1 - Na contagem dos prazos, são incluídos o dia de início e o do vencimento. Os 
prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente da REDEH. 
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6.2 - O prazo de prestação dos serviços é de 2 meses, tendo início a partir da 
assinatura do contrato. 
6.3 - Os prazos relativos aos recursos administrativos são disciplinados em seção 
própria deste Edital. 
 
7. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta dias) a contar da data da realização da licitação. 
7.1 - Na hipótese da não assinatura do contrato com a empresa vencedora ou com 
outra, na ordem de classificação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
entrega das propostas, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos 
assumidos. 
 
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
8.1. Somente poderão participar da presente licitação empresas, interessadas em 
contratar com a Rede de Desenvolvimento Humano e cadastradas até o dia 21 de 
agosto  de 2016, às 16:00 horas. A comprovação do cadastro se dará através da 
apresentação de cópia de registro de cadastramento fornecido pela Rede de 
Desenvolvimento Humano. 
8.2. Não serão admitidas na presente licitação: as empresas suspensas do direito de 
licitar, no prazo e nas condições do impedimento; as declaradas inidôneas, pela 
Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis federal, estadual ou 
municipal, bem como as que estiverem em regime de Recuperação 
Judicial/Extrajudicial ou Falência, em face do disposto no art. 418 do RGCAF, aprovado 
pelo Decreto n.° 3.221/81. 
8.3. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle 
acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas. 
8.4. Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios, 
ou componentes do seu quadro técnico seja servidor do Município ou de suas 
sociedades paraestatais, fundações ou autarquias, ou que o tenha sido nos últimos 180 
(cento e oitenta) dias anteriores à data desta Tomada de Preço, em consonância com o 
disposto no art. 9.°, III, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
9. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
9.1 - A licitante se fará representar através de CARTA DE CREDENCIAMENTO (ANEXO 
IX) ou PROCURAÇÃO, conferindo poderes expressos para intervir no procedimento 
licitatório. 
9.1.1 - A credencial deverá ser apresentada com papel timbrado do licitante, com 
identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e do CPF), além 
da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento 
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licitatório, devidamente acompanhada de cópia autenticada dos documentos de 
identificação pessoal do mandatário. Quando o licitante se fizer representar por sócio 
que detiver a representação, deverá este apresentar cópia do Contrato Social, 
acompanhada de cópia dos documentos de identificação pessoal do sócio.  
9.2 - Ficará dispensada da apresentação de Carta de Credenciamento a pessoa física 
que comprovar poderes legais para representá-la, bastando apresentar a prova de sua 
identidade. 
9.3 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não 
inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela 
mesma. 
9.4 - Após o credenciamento, cada representante entregará à Comissão de Licitação 02 
(dois) envelopes fechados, na forma dos itens 10, 11 e 12. 
 
10. HABILITAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA - ENVELOPE “A” 
10.1 -  HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE “A” os documentos especificados a 
seguir: 
(a) Credencial: a credencial deverá ser apresentada com papel timbrado do licitante, 
com identificação do mandatário (nome, número da cédula de identidade e do CPF), 
além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento 
licitatório, devidamente acompanhada de cópia dos documentos de identificação 
pessoal do mandatário. Quando o licitante se fizer representar por sócio que detiver a 
representação, deverá este apresentar cópia do Contrato Social, acompanhada de 
cópia dos documentos de identificação pessoal do sócio.  
(b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, tudo devidamente 
registrado e com objeto compatível com a prestação de serviços presente neste edital; 
(c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 
(d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF), devidamente atualizado.  
(e) Declaração que não emprega menor de dezoito anos, conforme ANEXO IV 
(f) Declaração de Fato Superveniente, conforme Anexo V 
(g) Declaração Formal, conforme Anexo VI 
(h) Declaração de não discriminação - Anexo VII 
(i)  Cópia do Registro de Cadastramento fornecido pela REDEH – Anexo VIII; 
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10.2 HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE "A" os documentos especificados a 
seguir:  
(a) Comprovantes de Capacidade Técnica da empresa, no mínimo 2 (dois), fornecidos 
por clientes anteriores e de serviços pertinentes às especificações dos serviços a serem 
realizados;  
 
11.1 - A PROPOSTA DE PREÇO : 
A proposta de preço inserida no ENVELOPE "B" será elaborada considerando-se que os 
serviços serão executados sob regime de execução por preço global, e será 
apresentada na forma do Anexo II, com a marca e o modelo dos equipamentos. 
 
12. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 
 12.1 - A documentação para a habilitação e a proposta de preço serão apresentadas 
no mesmo ato, em envelopes distintos, fechados e lacrados, que serão entregues na 
data, horário e local estabelecidos nesta Tomada de Preço, identificados em sua parte 
externa e frontal com o nome da empresa e os dizeres: 
 
(a) - ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA -        
1 (uma) via 
“REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO” 
TOMADA DE PREÇO N.° 04/2016 – NAVES II 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
(b) - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇO - 2 (duas) vias 
“REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO” 
TOMADA DE PREÇO N.° 04/2016 – NAVES II 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
O ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada da seguinte forma: 
a.(1) - a documentação constante do item 10 e 11. 
a.(2) - os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
JURÍDICA E TÉCNICA poderão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica 
autenticada, na forma do art. 32 da Lei Federal n.° 8.666/93 e rubricados pelo 
representante legal da licitante, em qualquer caso ou acompanhados das respectivas 
certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da 
documentação serão numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou 
entrelinhas. Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda 
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inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de documentação, poderá a 
Comissão solicitar ao representante da firma, devidamente identificado e que tenha 
poderes para tanto que, durante a sessão de abertura do envelope “A”, sane a 
incorreção.  
Somente a falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao 
solicitado é causa suficiente para inabilitação da licitante. 
a.(3) - A cópia do registro de cadastramento de fornecedores e prestadores de serviços 
da REDEH. 
a (4) – Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de 
validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão 
em legislação específica, os referidos documentos deverão ter sido emitidos há, no 
máximo, 03 (três) meses, contados até a data da realização da licitação. 
 
O ENVELOPE “B” –PROPOSTA DE PREÇO - deverá ser apresentada da seguinte forma: 
b.(1) - A Proposta de Preço, apresentada na forma pré-estabelecida pela REDEH , 
conforme ANEXO II, com a marca e o modelo dos equipamentos, datilografada, sem 
rasuras ou emendas, datadas e assinadas por representante legal e colocada em 
envelope fechado. 
b.(2) - No preço proposto serão computadas todas as despesas para a aquisição dos 
equipamentos, com garantia de no mínimo 1 ano e manutenção/retirada no local, sem 
prejuízo de garantias maiores que os fabricantes possam oferecer. O preço proposto 
considerará a totalidade dos custos e despesas do Objeto do presente Tomada de 
Preço, incluindo frete, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e 
indiretos, taxas, remuneração, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas 
extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao 
cumprimento do objeto deste Convite. Nenhuma reivindicação para pagamento 
adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do objeto do 
Convite ou do Edital. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e 
suficientes para pagar todos os serviços. 
 
13. JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
13.1 - Após recepção dos envelopes das licitantes que acudirem à convocação, na 
presença destas e dos demais interessados presentes ao ato público, a Comissão de 
Licitação dará início à sessão de abertura dos envelopes contendo a documentação, 
momento em que não mais se aceitará documentação ou proposta de outras 
licitantes. 
13.2 - Todos os atos praticados na sessão de julgamento serão lavrados em ata 
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 
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13.3 - As licitantes se farão representar nas sessões por apenas um representante 
legal, procurador ou pessoa expressamente credenciada. 
13.4 - Os documentos serão conferidos com as exigências desta Tomada de Preço, 
rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes e, se 
possível, será informado o resultado da fase de habilitação, ficando inabilitadas 
aquelas licitantes que não apresentarem toda a documentação exigida na forma 
descrita. 
13.5 - A inabilitação da licitante importa em exclusão de seu direito de participar das 
fases subsequentes da licitação. 
13.6 – A Comissão Especial de Licitação lavrará ata com o resultado do julgamento da 
fase de habilitação e convocará os licitantes habilitados para prosseguimento da 
sessão, abrindo-se, nesta única oportunidade, o prazo para interposição de recurso, 
conforme art. 109, I, da Lei Federal n.° 8.666/93.  
13.7 – Caso haja interposição de recurso(s), serão observados os prazos e as 
prescrições da Lei Federal n.° 8.666/93.  
13.8 – Será publicado no SITE DA REDEH o resultado final da licitação com a indicação 
do vencedor do certame. 
13.9 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
13.10 - Ultrapassada a fase de habilitação e aberto o envelope da proposta de preço e 
técnica, não cabe inabilitação a qualquer licitante por motivo relacionado àquela fase, 
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
13.11 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originalmente da proposta. 
 
14 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
(A) HABILITAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA: 
14.1 - Será inabilitada a licitante não cadastrada no Registro de Fornecedores e 
Prestadores de Serviços da REDEH e que não apresentar quaisquer dos documentos 
relacionados no item 10 e no item 11. 
 
(B) PROPOSTAS DE PREÇO 
14.2 - Será declarada vencedora a proposta de menor preço. 
14.3 - A Comissão de Licitação desclassificará: 
I - As propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital; 
II - As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que excederem em  
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5 % (cinco por cento) ao valor do orçamento estimado; 
III - Consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor 
preço, as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do 
menor da estimativa oficial, ressalvada à licitante desclassificada, em prazo razoável 
estipulado pela Comissão de Licitação, a possibilidade de demonstrar a viabilidade de 
sua oferta por meio de documentação que comprove serem os custos dos insumos 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 
com a execução do objeto do contrato. 
IV – As propostas que não especificarem a marca e o modelo de cada equipamento. 
14.4 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes ou da desclassificação de 
todas as propostas, a Comissão de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 2 
(dois) dias úteis para apresentação de nova documentação ou outras propostas, 
corrigidas das causas de suas inabilitações ou desclassificações. 
14.5 - No caso da empresa a ser contratada, dentro de um prazo máximo de 02 dias a 
decorrer da declaração oficial da empresa/entidade vencedora, será necessário 
apresentar também: 
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, devidamente atualizada; 
-  Certidão Negativa Estadual 
- Certidão Negativa Municipal 
- Alvará de Funcionamento; 
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura da 
licitação. 
14.6 - Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 
a) - Sócio que tenha poderes de administração, apresentando contrato social e suas 
alterações, além de comunicação expressa onde mencione qual o sócio que assinar o 
contrato;  
b) - Procurador com poderes específicos. 
14.7 - Se a empresa vencedora não conseguir apresentar toda a documentação 
necessária para finalizar a contratação, será declarada vencedora a segunda 
classificada que terá que entregar a documentação necessária, respeitando os prazos 
especificados neste Edital.  
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15. FORMA DE PAGAMENTO 
15.01 - Para efeito de pagamento, prevalece a oferta obtida na data da licitação, 
observando-se a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n.° 
4.320/64, obedecido ao disposto no art. 71 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
15.02 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA em três parcelas, sendo 20% 
mediante a assinatura de contrato; 40% na entrega de 60% do valor do contrato em 
equipamentos, e 40% na entrega final de todos os equipamentos, com as respectivas 
notas fiscais, através de crédito em conta bancária do fornecedor cadastrado junto à 
REDEH. 
15.3 - Os recursos para o pagamento serão oriundos do Contrato de Gestão 017/2014, 
celebrado com o Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Especial de 
Ciência e Tecnologia. 
 
16. CONTRATO 
Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo III, a minuta de Contrato e Anexos I e II 
cujas disposições disciplinarão as relações entre o (a) REDE DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO e a Adjudicatária. 
16.1 - A licitante adjudicatária deverá, dentro do prazo de validade de suas propostas, 
atender em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicação no site da REDEH ou da 
comunicação formal, à convocação da REDEH para a assinatura do Contrato ou 
retirada de instrumento equivalente. 
16.2 – Havendo recusa na assinatura do Contrato, é facultado à REDE DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, independentemente da aplicação das sanções 
administrativas à licitante faltosa, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
16.3 - A Adjudicatária será responsável, na forma do Contrato de prestação de serviço, 
pela qualidade dos equipamentos, em conformidade com as especificações do Termo 
de Referência, a ser atestada pelo CONTRATANTE. A ocorrência de desconformidade 
implicará em refazer os serviços, sem ônus para o Contratante e sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
16.4 - A Adjudicatária será também responsável, na forma do Contrato de prestação 
de serviços, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas. 
16.5 – O ato do recebimento do objeto da licitação não implica na sua aceitação 
definitiva e não eximirá a licitante de sua responsabilidade no que concerne à 
qualidade dos equipamentos entregues. 
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16.6 – Os motivos de força maior que, a juízo do CONTRATANTE, possam justificar a 
suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato, somente serão 
considerados quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão 
considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em 
ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época da ocorrência, ou apresentados 
intempestivamente. 
16.7 – A Fiscalização da entrega dos equipamentos caberá à REDE DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO.  
 
17. REAJUSTE 
17.1 - A Contratada não terá direito a reajustar o serviço que, comprovadamente, 
sofrer atraso em consequência da ação ou omissão motivada pela própria Contratada, 
e também da que for executada fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a 
respectiva prorrogação. 
 
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1 - Sem prejuízo de indenização por perdas e danos, cabível nos termos do Código 
Civil, a REDEH poderá impor à licitante, adjudicatária ou contratada, pelo 
descumprimento total ou parcial das obrigações a que esteja sujeito, as sanções 
previstas no art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
18.2 - O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará a Adjudicatária à multa 
de mora, fixada neste Edital e no Contrato. Se a multa aplicada for superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, responderá a Adjudicatária pela diferença, que 
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
cobrada judicialmente. 
18.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a REDE DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO poderá aplicar as seguintes sanções, garantida prévia defesa: 
18.3.1 - Advertência; 
18.3.2 - Multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor do 
contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis; 
18.3.3 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o 
prazo fixado no subitem anterior; 
18.3.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a REDEH por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
18.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a REDEH. 
18.4 - As sanções previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 
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18.5  - As sanções estabelecidas nos subitens 18.3.4,18.3.5, e 18.4 são da competência 
da Coordenação da REDEH. 
 
19. RECURSOS 
19.1 - Dos atos da REDEH decorrentes desta Tomada de Preço e da legislação aplicável 
cabem: 
I- Recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da ata, nos casos de: 
a) Habilitação ou inabilitação das licitantes. 
b) Julgamento das propostas. 
c) Anulação ou revogação da licitação. 
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento. 
e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8666/93. 
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
II. Representação, no prazo de 2 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
19.2 - A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos os 
relativos a advertência e multa de mora, e no inciso II, será feita mediante publicação 
no site da REDEH, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se  
presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando 
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
19.3 - O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I terá efeito suspensivo, 
podendo a autoridade competente, motivadamente, e presentes as razões de 
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais 
recursos. 
19.4 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
19.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado 
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
19.6 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia 
ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
19.6 - Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de 
Contrato (Anexo II). 
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20. FORO 
20.1  - Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer questões, 
dúvidas ou demandas referentes à execução do objeto desta licitação e adjudicação 
dela decorrente. 
21. – DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 - Integram o presente Edital todas as instruções, observações e restrições 
contidas nos seus anexos: 
- Anexo I – Termo de Referência; 
- Anexo II – Proposta de Preços; 
- Anexo III – Minuta do Contrato 
- Anexo IV – Declaração que não emprega menor de dezoito anos;  
- Anexo V - Declaração de Fato Superveniente. 
- Anexo VI – Declaração Formal. 
- Anexo VII – Declaração de não discriminação 
- Anexo VIII – Instruções para Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços da                
Redeh e Formulário. 
- Anexo IX- Carta de Credenciamento do representante legal; 
  

Rio de Janeiro, 8 de setembro  de 2016. 
 
 

Maria Aparecida Schumaher 
Coordenadora Executiva 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
Contrato de Gestão nº 017/2014 - SECT 

 TOMADA DE PREÇO N° 04/2016 – NAVES II 
 
Data da realização da Sessão Pública: 22 de setembro de 2016 
Horário: 14 horas 
Local: Rua Álvaro Alvim, 21 – 16 andar – Centro – Rio de Janeiro 

 
1. INTRODUÇÃO 
1.1 - A Rede de Desenvolvimento Humano - REDEH, entidade privada sem fins 
lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
sob o nº 39.064.233/0001-93, com sede na Rua Álvaro Alvim, 21, 16° andar, Centro, 
Rio de Janeiro - RJ, torna público que fará realizar licitação, sob a modalidade de 
TOMADA DE PREÇO n° 04/2016 – NAVES II , do tipo menor preço, sob regime de 
execução por preço global, para “ Aquisição de equipamentos para as Naves/Praça do 
Conhecimento de Irajá, Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança, 
no município do Rio de Janeiro, com garantia mínima de 1 ano e 
manutenção/retirada no local”, devidamente descritos, caracterizados e especificados 
no Termo de Referência (Anexo I)  e Proposta da Preço (Anexo II), partes integrantes 
desta Tomada de Preço. 
1.2 – A presente Tomada de Preço e a adjudicação dela decorrente se regem por toda 
a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei 
Federal n° 8.666, de 21.06.93, e suas alterações, bem como pelo Manual ou 
Regulamento de Aquisições de Bens e Contratações de Obras e Serviços da REDEH e 
pelas disposições deste Edital e da minuta de Contrato (ANEXO III), normas que as 
licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente. 
1.3 - As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, obrigarão a todas as licitantes e serão divulgadas no site da REDEH 
(www.redeh.org.br). 
1.4 – A Tomada de Preço a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, ou anulado, sem que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou  
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indenização por estes motivos, de acordo com o art. 387 do RGCAF c/c o art.49 da Lei 
Federal n.° 8.666/93. 
1.5 – A empresa interessada em participar do presente edital deverá se inscrever no 
Cadastro de Fornecedores da REDEH,(ANEXO IX) no período de 09/09/16 a 21/09/16, 
na sede da REDEH. O Edital com todos os seus anexos está disponibilizado no site da 
REDEH ou poderá ser obtido na Sede da REDEH, em 01 (um) CD/DVD.  
1.6 - Maiores informações, esclarecimentos e dúvidas de interpretação deste edital 
poderão ser obtidos e dirimidas no endereço da REDE DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO, Rio de Janeiro, telefone (21) 2262-1704 ou pelo e-mail 
patricia@redeh.org.br das 10:00 às 18:00 horas, em até 3 (três) dias antes da data da 
sessão pública.  
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
Desde que a REDEH assumiu a gestão das Naves do Conhecimento de Irajá, Madureira, 
Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança, a nossa equipe técnica tem atendido 
continuamente às demandas de manutenção dos equipamentos, com eventuais 
reposições emergenciais.  
Após visitas realizadas em todas as Naves e dialogando com os Coordenadores de cada 
uma dela, foi feita uma lista de equipamentos que precisam repostos, por não mais 
funcionarem adequadamente.  
Assim, conforme Art.6° do Regulamento de Aquisições de Bens e Contratações de 
Obras e Serviços de Pessoa Física e Jurídica, elaboramos uma planilha de valores de 
referência, baseada em cotações, já tendo em vista que os itens são muito específicos 
não constam das Atas de Registro de Preço da Prefeitura. 
 
3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
3.1 - Dia 22 de setembro de 2016 , às 14 horas, a Comissão Especial de Licitação estará 
reunida na sede da REDE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, à Rua Álvaro Alvim, nº 21, 
16º andar, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, para receber e iniciar a abertura dos 
envelopes referentes à TOMADA DE PREÇO n° 04/2016 – NAVES II. 
3.2 - No caso de a licitação não poder ser realizada na data estabelecida, será a mesma 
transferida para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo quando 
houver designação expressa de outra data pela Comissão de Licitação. 
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4. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
4.1 - O objeto da presente Tomada de Preço é a contratação de pessoa jurídica para 
“Aquisição de equipamentos para as Naves/Praça do Conhecimento de Irajá, 
Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança, no município do Rio de 
Janeiro, com garantia mínima de 1 ano, e manutenção/retirada no local” conforme 
Termo de Referência e Anexo II deste Edital. 
 
5. ESPECIFICAÇÃO e QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS:  
As propostas devem especificar a marca e o modelo de cada equipamento. 
(1) 7 computadores tipo All-in-One:  
Computador tipo All-in-One com processador de 2 núcleos e 4 threads, com frequência 
de operação padrão de 2.3GHz e possibilidade de operação com frequência de até 
2.8GHz quando exigido (frequência alterada dinamicamente), cache de 3MB, com 
conjunto de instruções de 64-bit, compatível com extensões SSE4.1/4.2 e AVX 2.0, com 
suporte à tecnologia de virtualização, construído com litografia de 14nm e com TDP 
máximo de 25W, com interface de vídeo integrada, operando a 300MHz com 
possibilidade de operação a até 1.0GHz; com tela LED de 23,8" sensível ao toque 
(touchscreen capacitivo), com resolução de 1920 x 1080 (FullHD), suporte a DirectX 11 
e OpenGL 4.1 ; com 8GB de memória DDR3 a 1600 MHz (1x8GB); com HD de 1TB 
(5400RPM) SATA; com 2 portas USB 3.0, 2 portas USB 2.0; 1 porta RJ-45; 1 entrada de 
áudio (microfone), 1 saída para headphone, 1 saída de áudio, 1 porta S/P DIF, 1 porta 
HDMI (input), 1 porta VGA 15-pin (input), 1 porta VGA 15-hole (output), 1 porta vídeo 
composto; com webcam fixa integrada de 0.92MP com suporte a vídeos 720p HD e 
ângulo de visualização de 60°; com adaptador de rede 10/100/1000 Mbps integrado; 
suporte a WLAN (802.11 b/g/n) suportando Wi-Fi display; com auto-falantes internos 
integrados com amplificadores de 15W por canal; chassi (sem suporte) de dimensões 
(A x L x P) de 441.12 x 576.62 x 205mm e peso de 8.15kg ; com leitor de cartão de 
mídia 4 em 1 integrado; leitora/gravadora de DVD; com sistema operacional Windows 
10 Home em português; teclado e mouse sem fio do mesmo fabricante do 
equipamento. 
 
(2) 1 Notebook de alto desempenho:  
Computador tipo Notebook com processador de 2 núcleos (4 threads), com frequência 
de operação padrão de 2.4GHz e possibilidade de operação com frequência de até 
3.0GHz quando exigido (frequência alterada dinamicamente), cache de 4MB, com  
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conjunto de instruções de 64-bit, compatível com extensões SSE4.1/4.2 e AVX 2.0, com 
suporte à tecnologia de virtualização e TDP de 15W; com placa de vídeo dedicada com 
memória de 2 GB DDR3, compatível com DirectX 12 e OpenGL 4.5; memória de 8GB 
DDR3 1600MHz (1x 8GB), HD de 500Gb (5400 RPM); Tela LED HD de 14" (1366x768) 
com antireflexo,  sensível ao toque (touchscreen capacitivo); interface Wifi compatível 
com os padrões 802.11agn + Bluetooth 4.0; com portas HDMI, RJ45, 3 USB 3.0 e Leitor 
de cartão SD. 
 
(3) 65 No-Break 1500 VAs: 
Sistema UPS com capacidade de potência de saída de 825W (1500VA); com tensão de 
saída nominal de 115V (60Hz) e de entrada de 115V/220V; com Topologia Line 
Interactive; com forma de onda senoidal aproximada; com 6 saídas NBR 14136; com 
cabo de comprimento de 1,83 metros; com bateria selada de chumbo-acido livre de 
manutenção e a prova de vazamento; com tempo de recarga típico de 12 horas; com 
LEDs indicadores de status para as situações: online, troca de bateria e falha de 
cabeamento; com alarmes sonoros; com conexão USB para gerência do equipamento 
(cabo incluso); com minidisjuntor rearmável; com partida a frio (permite ligar o 
equipamento na ausência de energia); com gerenciamento inteligente da bateria; com 
filtro de linha; com regulagem automática de voltagem; com recurso de auto-teste 
automático (antecipando a necessidade de troca da bateria); com peso líquido de 
11.85Kg. 
 

(4) 6 Tablets 32 GB Wifi  
 
Tablet com armazenamento de 32GB, suporte à rede Wi-Fi(802.11a/b/g/n), altura de 
240,0 mm, largura de 169,7 mm, profundidade de 6,1 mm, peso de 437 g. Com tela 
retina Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada 
por LEDs e com tecnologia IPS suportando uma resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 
pixels por polegada (ppp), com revestimento óleo fóbico (resistente a impressão digital 
e oleosidade); com processador tipo system-on-a-chip com 2 núcleos operando a 
1,2GHz e de baixo consumo; com câmera traseira capaz de gravar vídeos em HD (720p) 
em até 30 frames por segundo com áudio e de tirar fotos com zoom digital de 5x; com 
câmera frontal capaz de gravar vídeos (com 30 frames por segundo) e tirar fotos com 
qualidade VGA; compatível com geotagging via wifi; com bateria recarregável de 25 
watt/hora de polímero-lítio, conferindo ao equipamento uma autonomia de até 10 
horas com uso intenso, recarregável via porta USB ou adaptador de força incluso; com 
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acelerômetro, sensor de luz ambiente e giroscópio; com botões liga/desliga, volume 
up/down e home; entrada para fone de ouvido estéreo com minijack de 3.5mm; com 
microfone embutido. 
 
(5) 14 Capas para Ipad: 
Capa protetora transparente para Ipads 2/3/4, com trava anti-furto equipada com 
cabo de aço. Deve incluir, duas chaves, protetor de tela e possibilitar o uso do tablet 
tanto na vertical quanto na horizontal sem o uso das mãos. 
 
(6)  18 Carregadores USB do 10W para Ipad.  
 
(7) 18 Cabos para carregador (originais): 
30 Pinos 10W para Ipad. 
 
(8) 1 Lâmpada para projeto SmartBoard: 
Lâmpada para projetor SmartBoard modelos UF75, UF75w e SLR40wi 
 
(9) 1 Lâmpada para projetor Dell: 
Lâmpada para projetor Dell modelo S500W 
 
(10) 3 Lâmpadas para projetor Panasonic: 
Conjuntos de 2 lâmpadas para projetor Panasonic modelo PT DW 730 
 
(11) 6 HDs 1 TB sata para PC: 
Hard Disk Pipeline HD 1TB 5900RPM, interface: SATA 6Gb/s NCQ, cache: 64MB 
 
(12) 12 HD 1 TB satã para Notebook: 
Hard Disk 1TB 5400 RPM 8MB Cache SATA 6.0Gb/s 2.5“ 
 
(13) 70 kits Teclado + Mouse USB com fio: 
Kit composto por teclado com fio, compatível com USB, Sistemas operacionais 
Microsoft Windows 8, Windows RT, Windows 7 e Macintosh OS v10.4-10.7, com uma 
performance com o formato de teclas QWERTY de 20.000.000 atuações por tecla, 
recursos de teclas multimídia (Play/Pause, Volume +, Volume -, Mudo e Calculadora), 
existência de teclas multimídia com 30.000 atuações por tecla e com uma velocidade 
de digitação de 1000 caracteres por minuto. Com as seguintes dimensões (A x L x P) 
473 x 160 x 42.7 mm, peso 595 gramas e comprimento do cabo é de 2000 mm. Mouse 
com fio, compatível com USB1.1, Sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 
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Windows Vista e Windows XP (exceto Windows XP 64 bits) e compatível com Windows 
8, com um sensor óptico de alto desempenho de 1000 dpi, resolução x-y de 39.4 
pontos por milímetro, taxa de imagem é de 4000 frames por segundo, com velocidade 
de rastreamento de 762 mm/s, com 3 botões incluindo um scroll, com botões direito e 
esquerdo com 800.000 atuações em não mais de 4 atuações por segundo, botão de 
scroll com 170.000 atuações em não mais de 4 atuações por segundo. Dimensões (A x 
L x P) 106 x 56.0 x35.7 mm, peso (já com 2 baterias alcalinas AAA) 80 gramas e 
comprimento do cabo é de 1828 mm. 
 
(14) 136 Fones de ouvido (HeadSet): 
Fone de ouvido com microfone integrado (embutido); com cabo de 2,4m, de 32 ohm 
de impedância, com frequência de resposta de 20Hz a 20000 Hz, sensibilidade: 105db 
a 1 kHz,  nível máximo de entrada: 100mW, suporte para cabeça com regulagem de 
altura, almofada auricular macia para maior conforto, conector do fone padrão P2 
estéreo. 
 
(15) 3 Monitores Touchscreen FullHD de 21.5” :  
Monitor LED com tela de 21.5” sensível ao toque (touchscreen capacitivo); com 
resolução máxima de 1920x1080 (60Hz); brilho típico de 250 cd/m²; com taxa de 
contraste típica de 3000:1 e dinâmica de 8 milhões:1; com ângulo de visão de 178° na 
vertical e horizontal; com tempo de resposta da tela de 12ms; com tempo de resposta 
ao toque de 25ms; com entradas VGA, DVI, HDMI e USB (para habilitação do sistema 
touchscreen); com certificado para Windows 8; com dimensões (A x L x P) de 370.8 x 
522.5 x 205.7 mm e peso sem suporte de 3.4 kg 
 
(16) 1 Frame TouchScreen IR de 138” :  
Frame IR 138” multi Touch com minimo de 6 toques simultâneos, com interface USB, 
compatível com o padrão Windows 7. Dimensões aproximadas: 175 x 103 cm (largura x 
altura) 
 
(17) 5 WebCam HD:  
WebCam capaz de realizar captura de vídeos em resolução FullHD (1920x1080p); com 
interface USB 2.0; com lente com foco automático de 20 estágios; com microfones 
duais estéreos com redução de ruído automática integrados; com correção automática 
de pouca luz; com clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de 
laptops, LCDs ou CRTs; com cabo USB de 1,8m incluso; compatível com Windows Vista, 
7 (32 e 64 bits) e Windows 8; compatível com Skype 5.8 para Windows; com software 
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incluído capaz de realizar os controles de panorâmica, inclinação, zoom, captura de 
vídeo e foto, rastreio de rosto e detecção de movimento. 
 
(18) 1 Caixa de Som : 
Woofer e  satélites fabricados com madeira MDF;Woofer de 5´´ de alta perfomance, 
antimagnético; Mid-range de 3´´ e tweeter de ¾´´ , antimagnético.Potência total: RMS 
28W (woofer 12W , satélites 8W X 2);Potência total: RMS 28W (woofer 12W , satélites 
8W X 2);Relação sinal / ruído: > igual 85 dBA;Impedância de entrada: 10K Ohm; 
Woofer: 5´´(131mm), paper voice coil, antimagnético;Mid-range: 3´´(78mm), paper 
voice coil, antimagnético;Tweeter: ¾´´PV, antimagnético;Dimensões (woofer): 157(L) X 
235(A) X 334(P) mm;Dimensões (satélite): 91(L) X 172(A) X 139(P) mm; Alimentação: 
100V ~ 120V 50Hz/60Hz;Consumo: 40 W . 
 
(19) 1 Projetor de curta distância para lousa modelo SmartBoard SBX885: 
Projetor de curta distancia para lousa modelo smartboardSBX885, 3500 lumens de 
brilho, com compatibilidade com os sistemas de vídeo PAL,PAL-N,PAL-M,SECAM,NTSC 
e NTSC 4.43.  
Resolução de origem 1024 x 768 ou 1280 x 800 e gestão remota através de interface 
série RS232 
 
(20) 2 DVR 16 Canais – HDTVI Full HD 1080p High Definition: 
Conexão de câmeras Turbo HD(HD-TVIs) via cabo coaxial / UTP a longa 
distância;Espaço para 02 HD com capacidade de até 4 Tera;Reprodução inteligente 
para maior eficiência de informações;Grava nas resoluções: 
1080P,720P,VGA,WD1,D1,CIF;Transmissão de longa distância através do cabo 
coaxial;Aplicativo gratuito para acesso via Smartphones: (iVMS-4500); 
Compatível com câmeras HD-TVI e Câmeras Analógicas;Resolução de até 1920x1080p 
em saídas de HDMI e VGA;Suporta a reprodução de até 16ch sincronizado na resolução 
1080p e reprodução reversa para multi câmera; 
 Até 1 interface de rede 10M/100M/1000M auto adaptável para DS-7216HGHI-SH e  1 
interface de rede 10M/100M para os modelos menores; Função de Detecção de 
rede;Instalação Híbrida = Instala Câmeras HD junto com Câmeras que não são HD (é 
possível instalar câmeras que não são HD e ter uma resolução muito melhor) 

(21) 6 Cameras IR: 
A câmera analógica infravermelho com alcance IR de 30 metros, lente de 3,6 mm ou 6 
mm, 760 linhas horizontais e resolução real de 600 TVL; com proteção antisurto. 
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(22) 2 Câmera Bullet HD-TVI IR (lente de 6.0 mm): 
1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux);DIGITAL 1/3" c/ ICR;Lente Fixa 6.0mm; Smart IR / BLC; 
Interno/Externo (IP66) 
 
(23) 2 Câmera Bullet HD-TVI IR (lente de 3.6 mm): 
1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux);DIGITAL 1/3" c/ ICR;Lente Fixa 3.6 mm; Smart IR / BLC; 
Interno/Externo (IP66) 
 
(24) 3 Frame de 21,5”: 
Frame sensível ao toque de 21.5” com tecnologia Infravermelha e formato 16:9 
(widescreen), com função multi-touch que possibilita 2 (dois) toques simultâneos. 
Permite maior interatividade nas aplicações, como por exemplo, ampliar e girar 
imagens. Com este produto é possível transformar seu monitor/TV comum em um 
monitor/TV touch screen. 
 
TOTAL DE ITENS: 384 
 
 
6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 - A verificação da conformidade e compatibilidade será julgada de acordo com os 
requisitos e especificações deste procedimento, em especial, a conformidade com o 
valor máximo de R$ 207.172,51 (duzentos e sete mil cento e setenta e dois reais e 
cinquenta e um centavos) 
 
7. PRAZOS 
7.1 - Na contagem dos prazos, são incluídos o dia de início e o do vencimento. Os 
prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente da REDEH. 
7.2 - O prazo de prestação dos serviços é de 2 meses, tendo início a partir da 
assinatura do contrato. 
7.3 - Os prazos relativos aos recursos administrativos são disciplinados em seção 
própria deste Edital. 
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8. PROPOSTA DE PREÇO  
A proposta de preço será elaborada considerando-se que os serviços serão executados 
sob regime de execução por preço global, e será apresentada na forma do Anexo II 
(Proposta de Preço, com a marca e o modelo dos equipamentos) 
 
9. FORMA DE PAGAMENTO 
9.1 - Para efeito de pagamento, prevalece a oferta obtida na data da licitação, 
observando-se a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n.° 
4.320/64, obedecido ao disposto no art. 71 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
9.2 – O pagamento será efetuado à CONTRATADA em três parcelas, sendo 20% 
mediante a assinatura de contrato; 40% na entrega de 60% do valor do contrato em 
equipamentos, e 40% na entrega final de todos os equipamentos, com as respectivas 
notas fiscais, através de crédito em conta bancária do fornecedor cadastrado junto à 
REDEH. 
9.3 - Os recursos para o pagamento serão oriundos do Contrato de Gestão 017/2014, 
celebrado com o Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Especial de 
Ciência e Tecnologia. 
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ANEXO II
Proposta de Preço

ITEM DESCRIÇÃO QTD. ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Computador tipo 
All-in-One

7

Computador tipo All-in-One com processador de 2 núcleos e 4 threads, com frequência de operação padrão de 
2.3GHz e possibilidade de operação com frequência de até 2.8GHz quando exigido (frequência alterada 

dinamicamente), cache de 3MB, com conjunto de instruções de 64-bit, compatível com extensões SSE4.1/4.2 e AVX 
2.0, com suporte à tecnologia de virtualização, construído com litografia de 14nm e com TDP máximo de 25W, com 
interface de vídeo integrada, operando a 300MHz com possibilidade de operação a até 1.0GHz; com tela LED de 
23,8" sensível ao toque (touchscreen capacitivo), com resolução de 1920 x 1080 (FullHD), suporte a DirectX 11 e 
OpenGL 4.1 ; com 8GB de memória DDR3 a 1600 MHz (1x8GB); com HD de 1TB (5400RPM) SATA; com 2 portas 

USB 3.0, 2 portas USB 2.0; 1 porta RJ-45; 1 entrada de áudio (microfone), 1 saída para headphone, 1 saída de 
áudio, 1 porta S/P DIF, 1 porta HDMI (input), 1 porta VGA 15-pin (input), 1 porta VGA 15-hole (output), 1 porta vídeo 
composto; com webcam fixa integrada de 0.92MP com suporte a vídeos 720p HD e ângulo de visualização de 60°; 

com adaptador de rede 10/100/1000 Mbps integrado; suporte a WLAN (802.11 b/g/n) suportando Wi-Fi display; com 
auto-falantes internos integrados com amplificadores de 15W por canal; chassi (sem suporte) de dimensões (A x L x 
P) de 441.12 x 576.62 x 205mm e peso de 8.15kg ; com leitor de cartão de mídia 4 em 1 integrado; leitora/gravadora 
de DVD; com sistema operacional Windows 10 Home em português; teclado e mouse sem fio do mesmo fabricante 

do equipamento.

2 Notebook de alto 
desempenho

1

Computador tipo Notebook com processador de 2 núcleos (4 threads), com frequência de operação padrão de 
2.4GHz e possibilidade de operação com frequência de até 3.0GHz quando exigido (frequência alterada 

dinamicamente), cache de 4MB, com conjunto de instruções de 64-bit, compatível com extensões SSE4.1/4.2 e AVX 
2.0, com suporte à tecnologia de virtualização e TDP de 15W; com placa de vídeo dedicada com memória de 2 GB 
DDR3, compatível com DirectX 12 e OpenGL 4.5; memória de 8GB DDR3 1600MHz (1x 8GB), HD de 500Gb (5400 
RPM); Tela LED HD de 14" (1366x768) com antireflexo,  sensível ao toque (touchscreen capacitivo); interface Wifi 
compatível com os padrões 802.11agn + Bluetooth 4.0; com portas HDMI, RJ45, 3 USB 3.0 e Leitor de cartão SD.

3 No-break 
1500VA

65

Sistema UPS com capacidade de potência de saída de 825W (1500VA); com tensão de saída nominal de 115V 
(60Hz) e de entrada de 115V/220V; com Topologia Line Interactive; com forma de onda senoidal aproximada; com 6 

saídas NBR 14136; com cabo de comprimento de 1,83 metros; com bateria selada de chumbo-acido livre de 
manutenção e a prova de vazamento; com tempo de recarga típico de 12 horas; com LEDs indicadores de status 
para as situações: online, troca de bateria e falha de cabeamento; com alarmes sonoros; com conexão USB para 

gerência do equipamento (cabo incluso); com minidisjuntor rearmável; com partida a frio (permite ligar o 
equipamento na ausência de energia); com gerenciamento inteligente da bateria; com filtro de linha; com regulagem 

automática de voltagem; com recurso de auto-teste automático (antecipando a necessidade de troca da bateria); 
com peso líquido de 11.85Kg.

4 Tablet 32GB Wifi

6

Tablet com armazenamento de 32GB, suporte à rede Wi-Fi(802.11a/b/g/n), altura de 240,0 mm, largura de 169,7 
mm, profundidade de 6,1 mm, peso de 437 g. Com tela retina Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas 

(diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS suportando uma resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 
pixels por polegada (ppp), com revestimento óleo fóbico (resistente a impressão digital e oleosidade); com 

processador tipo system-on-a-chip com 2 núcleos operando a 1,2GHz e de baixo consumo; com câmera traseira 
capaz de gravar vídeos em HD (720p) em até 30 frames por segundo com áudio e de tirar fotos com zoom digital de 

5x; com câmera frontal capaz de gravar vídeos (com 30 frames por segundo) e tirar fotos com qualidade VGA; 
compatível com geotagging via wifi; com bateria recarregável de 25 watt/hora de polímero-lítio, conferindo ao 

equipamento uma autonomia de até 10 horas com uso intenso, recarregável via porta USB ou adaptador de força 
incluso; com acelerômetro, sensor de luz ambiente e giroscópio; com botões liga/desliga, volume up/down e home; 

entrada para fone de ouvido estéreo com minijack de 3.5mm; com microfone embutido.

5 CAPA PARA 
IPAD 14

Capa protetora transparente para Ipads 2/3/4, com trava anti-furto equipada com cabo de aço. Deve incluir, duas 
chaves, protetor de tela e possibilitar o uso do tablet tanto na vertical quanto na horizontal sem o uso das mãos.

6
Carregador USB 

de 10W para 
iPad 18

Carregador USB de 10W para iPad 

7
CABO P/ 

CARREGADOR 
USB 18

30 PINOS 10W PARA IPAD

8
Lampada para 

projetor 
SmartBoard 1

Lâmpada para projetor SmartBoard modelos UF75, UF75w e SLR40wi



ANEXO II
Proposta de Preço

9 Lâmpada para 
projetor Dell 1

Lâmpada para projetor Dell modelo S500W

10
Lâmpada para 

projetor 
Panasonic 3

Conjuntos de 2 lâmpadas para projetor Panasonic modelo PT DW 730

11 HD 1TB sata p/ 
PC 6 Hard Disk Pipeline HD 1TB 5900RPM, interface: SATA 6Gb/s NCQ, cache: 64MB

12 HD 1TB sata p/  
NOTEBOOK 12 Hard Disk 1TB 5400 RPM 8MB Cache SATA 6.0Gb/s 2.5“

13
Kit Teclado mais 
Mouse USB com 

fio

70

Kit composto por teclado com fio, compatível com USB, Sistemas operacionais Microsoft Windows 8, Windows RT, 
Windows 7 e Macintosh OS v10.4-10.7, com uma performance com o formato de teclas QWERTY de 20.000.000 

atuações por tecla, recursos de teclas multimídia (Play/Pause, Volume +, Volume -, Mudo e Calculadora), existência 
de teclas multimídia com 30.000 atuações por tecla e com uma velocidade de digitação de 1000 caracteres por 

minuto. Com as seguintes dimensões (A x L x P) 473 x 160 x 42.7 mm, peso 595 gramas e comprimento do cabo é 
de 2000 mm. Mouse com fio, compatível com USB1.1, Sistemas operacionais Microsoft Windows 7, Windows Vista 

e Windows XP (exceto Windows XP 64 bits) e compatível com Windows 8, com um sensor óptico de alto 
desempenho de 1000 dpi, resolução x-y de 39.4 pontos por milímetro, taxa de imagem é de 4000 frames por 

segundo, com velocidade de rastreamento de 762 mm/s, com 3 botões incluindo um scroll, com botões direito e 
esquerdo com 800.000 atuações em não mais de 4 atuações por segundo, botão de scroll com 170.000 atuações 

em não mais de 4 atuações por segundo. Dimensões (A x L x P) 106 x 56.0 x35.7 mm, peso (já com 2 baterias 
alcalinas AAA) 80 gramas e comprimento do cabo é de 1828 mm.

14 Fone de ouvido / 
Headset

136

Fone de ouvido com microfone integrado (embutido); com cabo de 2,4m, de 32 ohm de impedância, com frequência 
de resposta de 20Hz a 20000 Hz, sensibilidade: 105db a 1 kHz,  nível máximo de entrada: 100mW, suporte para 

cabeça com regulagem de altura, almofada auricular macia para maior conforto, conector do fone padrão P2 
estéreo.

15
Monitor 

Touchscreen 
FullHD de 21,5”

3

Monitor LED com tela de 21.5” sensível ao toque (touchscreen capacitivo); com resolução máxima de 1920x1080 
(60Hz); brilho típico de 250 cd/m²; com taxa de contraste típica de 3000:1 e dinâmica de 8 milhões:1; com ângulo de 
visão de 178° na vertical e horizontal; com tempo de resposta da tela de 12ms; com tempo de resposta ao toque de 

25ms; com entradas VGA, DVI, HDMI e USB (para habilitação do sistema touchscreen); com certificado para 
Windows 8; com dimensões (A x L x P) de 370.8 x 522.5 x 205.7 mm e peso sem suporte de 3.4 kg

16
Frame 

touchscreen IR 
de 138” 1

Frame IR 138” multi Touch com minimo de 6 toques simultâneos, com interface USB, compatível com o padrão 
Windows 7. Dimensões aproximadas: 175 x 103 cm (largura x altura)

17 WebCam HD
5

WebCam capaz de realizar captura de vídeos em resolução FullHD (1920x1080p); com interface USB 2.0; com 
lente com foco automático de 20 estágios; com microfones duais estéreos com redução de ruído automática 

integrados; com correção automática de pouca luz; com clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores 
de laptops, LCDs ou CRTs; com cabo USB de 1,8m incluso; compatível com Windows Vista, 7 (32 e 64 bits) e 
Windows 8; compatível com Skype 5.8 para Windows; com software incluído capaz de realizar os controles de 

panorâmica, inclinação, zoom, captura de vídeo e foto, rastreio de rosto e detecção de movimento.

18 Caixas de Som 

1

Woofer e satélites fabricados com madeira MDF.
- Woofer de 5´´ de alta perfomance, antimagnético.

- Mid-range de 3´´ e tweeter de ¾´´ , antimagnético.Potência total: RMS 28W (woofer 12W , satélites 8W X 2)
- Potência total: RMS 28W (woofer 12W , satélites 8W X 2)

- Relação sinal / ruído: > igual 85 dBA
- Impedância de entrada: 10K Ohm

- Woofer: 5´´(131mm), paper voice coil, antimagnético.
- Mid-range: 3´´(78mm), paper voice coil, antimagnético.

- Tweeter: ¾´´PV, antimagnético.
- Dimensões (woofer): 157(L) X 235(A) X 334(P) mm
- Dimensões (satélite): 91(L) X 172(A) X 139(P) mm

- Alimentação: 100V ~ 120V 50Hz/60Hz
- Consumo: 40 W  



ANEXO II
Proposta de Preço

19
Projetor de curta 

distancia para 
lousa modelo: 
SmartBoard 

SBX885 1

Projetor de curta distancia para lousa modelo smartboardSBX885, 3500 lumens de brilho, com compatibilidade com 
os sistemas de vídeo PAL,PAL-N,PAL-M,SECAM,NTSC e NTSC 4.43. 

Resolução de origem 1024 x 768 ou 1280 x 800 e gestão remota através de interface série RS232

20
DVR 16 canais -
HDTVI Full HD 

1080p High 
Definition

2

 Conexão de câmeras Turbo HD(HD-TVIs) via cabo coaxial / UTP a longa distância;
- Espaço para 02 HD com capacidade de até 4 Tera;

- Reprodução inteligente para maior eficiência de informações;
- Grava nas resoluções: 1080P,720P,VGA,WD1,D1,CIF;

- Transmissão de longa distância através do cabo coaxial.
- Aplicativo gratuito para acesso via Smartphones: (iVMS-4500);

Compatível com câmeras HD-TVI e Câmeras Analógicas;
- Resolução de até 1920x1080p em saídas de HDMI e VGA;

 Suporta a reprodução de até 16ch sincronizado na resolução 1080p e reprodução reversa para multi câmera;
 Até 1 interface de rede 10M/100M/1000M auto adaptável para DS-7216HGHI-SH e  1 interface de rede 10M/100M 

para os modelos menores.
 Função de Detecção de rede;

 Instalação Híbrida = Instala Câmeras HD junto com Câmeras que não são HD (é possível instalar câmeras que não 
são HD e ter uma resolução muito melhor)

21 Câmera IR
6

A câmera analógica infravermelho com alcance IR de 30 metros, lente de 3,6 mm ou 6 mm, 760 linhas horizontais e 
resolução real de 600 TVL; com proteção antisurto.

22
Câmera Bullet 

HD-TVI IR (lente 
de 6.0 mm)

2

1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux)
- DIGITAL 1/3" c/ ICR
- Lente Fixa 6.0mm

- Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)

23
Câmera Bullet 

HD-TVI IR (lente 
de 3.6 mm)

2

1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux)
- DIGITAL 1/3" c/ ICR
- Lente Fixa 3.6mm

- Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)

24
Frame de 21,5" 
multitoques com 

Infravermelho
3

Frame sensível ao toque de 21.5” com tecnologia Infravermelha e formato 16:9 (widescreen ), com função multi-
touch que possibilita 2 (dois) toques simultâneos. Permite maior interatividade nas aplicações, como por exemplo, 
ampliar e girar imagens. Com este produto é possível transformar seu monitor/TV comum em um monitor/TV touch 

screen.

TOTAL 384
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 ANEXO III MODELO DE CONTRATO    CONTRATO Nº. /2016  – NAVES II  A REDEH – Rede de Desenvolvimento Humano, inscrita no CNPJ 39.064.233/0001-93, organização sem fins lucrativos, neste ato representada pela sua Coordenadora Executiva Maria Aparecida Schumaher, portadora da identidade 5438098SSP/SP e CPF 953.505.948-34, aqui denominada CONTRATANTE e ...................., inscrita no CNPJ sob o nº......................., estabelecida na ............................, neste ato representada por........................, portador da identidade sob o n° .................... expedida pelo ...................e CPF sob o n°.........................., doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, mediante as seguintes Cláusulas e condições, as quais prevalecerão entre as PARTES em tudo quanto se conformarem e não conflitarem com as prescrições legais, regulamentares e administrativas que regem a matéria.           CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  Prestação de serviços de “ Aquisição de equipamentos para as Naves/Praça do Conhecimento de Irajá, Madureira, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz e Vila Aliança, no município do Rio de Janeiro, com garantia mínima de 1 ano e manutenção/retirada no local”  conforme Termo de Referência e Anexo II com a proposta de preço. 1.2. O prazo de vigência é de 2 (dois) meses, a partir de sua assinatura.  CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO 2.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto de que trata a Clausula Primeira, deste Contrato, pelo preço constante de sua proposta, devendo suas especificações corresponderem as especificações aplicáveis.   2.2. São obrigações da CONTRATADA adquirir os equipamentos com as especificações a seguir:       
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 (1) 7 computadores tipo All-in-One:  Computador tipo All-in-One com processador de 2 núcleos e 4 threads, com frequência de operação padrão de 2.3GHz e possibilidade de operação com frequência de até 2.8GHz quando exigido (frequência alterada dinamicamente), cache de 3MB, com conjunto de instruções de 64-bit, compatível com extensões SSE4.1/4.2 e AVX 2.0, com suporte à tecnologia de virtualização, construído com litografia de 14nm e com TDP máximo de 25W, com interface de vídeo integrada, operando a 300MHz com possibilidade de operação a até 1.0GHz; com tela LED de 23,8" sensível ao toque (touchscreen capacitivo), com resolução de 1920 x 1080 (FullHD), suporte a DirectX 11 e OpenGL 4.1 ; com 8GB de memória DDR3 a 1600 MHz (1x8GB); com HD de 1TB (5400RPM) SATA; com 2 portas USB 3.0, 2 portas USB 2.0; 1 porta RJ-45; 1 entrada de áudio (microfone), 1 saída para headphone, 1 saída de áudio, 1 porta S/P DIF, 1 porta HDMI (input), 1 porta VGA 15-pin (input), 1 porta VGA 15-hole (output), 1 porta vídeo composto; com webcam fixa integrada de 0.92MP com suporte a vídeos 720p HD e ângulo de visualização de 60°; com adaptador de rede 10/100/1000 Mbps integrado; suporte a WLAN (802.11 b/g/n) suportando Wi-Fi display; com auto-falantes internos integrados com amplificadores de 15W por canal; chassi (sem suporte) de dimensões (A x L x P) de 441.12 x 576.62 x 205mm e peso de 8.15kg ; com leitor de cartão de mídia 4 em 1 integrado; leitora/gravadora de DVD; com sistema operacional Windows 10 Home em português; teclado e mouse sem fio do mesmo fabricante do equipamento.  (2) 1 Notebook de alto desempenho:  Computador tipo Notebook com processador de 2 núcleos (4 threads), com frequência de operação padrão de 2.4GHz e possibilidade de operação com frequência de até 3.0GHz quando exigido (frequência alterada dinamicamente), cache de 4MB, com conjunto de instruções de 64-bit, compatível com extensões SSE4.1/4.2 e AVX 2.0, com suporte à tecnologia de virtualização e TDP de 15W; com placa de vídeo dedicada com memória de 2 GB DDR3, compatível com DirectX 12 e OpenGL 4.5; memória de 8GB DDR3 1600MHz (1x 8GB), HD de 500Gb (5400 RPM); Tela LED HD de 14" (1366x768) com antireflexo,  sensível ao toque (touchscreen capacitivo); interface Wifi compatível com os padrões 802.11agn + Bluetooth 4.0; com portas HDMI, RJ45, 3 USB 3.0 e Leitor de cartão SD.        
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(3) 65 No-Break 1500 VAs: Sistema UPS com capacidade de potência de saída de 825W (1500VA); com tensão de saída nominal de 115V (60Hz) e de entrada de 115V/220V; com Topologia Line Interactive; com forma de onda senoidal aproximada; com 6 saídas NBR 14136; com cabo de comprimento de 1,83 metros; com bateria selada de chumbo-acido livre de manutenção e a prova de vazamento; com tempo de recarga típico de 12 horas; com LEDs indicadores de status para as situações: online, troca de bateria e falha de cabeamento; com alarmes sonoros; com conexão USB para gerência do equipamento (cabo incluso); com minidisjuntor rearmável; com partida a frio (permite ligar o equipamento na ausência de energia); com gerenciamento inteligente da bateria; com filtro de linha; com regulagem automática de voltagem; com recurso de auto-teste automático (antecipando a necessidade de troca da bateria); com peso líquido de 11.85Kg.  (4) 6 Tablets 32 GB Wifi  Tablet com armazenamento de 32GB, suporte à rede Wi-Fi(802.11a/b/g/n), altura de 240,0 mm, largura de 169,7 mm, profundidade de 6,1 mm, peso de 437 g. Com tela retina Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 polegadas (diagonal), retroiluminada por LEDs e com tecnologia IPS suportando uma resolução de 2048 por 1536 pixels, 264 pixels por polegada (ppp), com revestimento óleo fóbico (resistente a impressão digital e oleosidade); com processador tipo system-on-a-chip com 2 núcleos operando a 1,2GHz e de baixo consumo; com câmera traseira capaz de gravar vídeos em HD (720p) em até 30 frames por segundo com áudio e de tirar fotos com zoom digital de 5x; com câmera frontal capaz de gravar vídeos (com 30 frames por segundo) e tirar fotos com qualidade VGA; compatível com geotagging via wifi; com bateria recarregável de 25 watt/hora de polímero-lítio, conferindo ao equipamento uma autonomia de até 10 horas com uso intenso, recarregável via porta USB ou adaptador de força incluso; com acelerômetro, sensor de luz ambiente e giroscópio; com botões liga/desliga, volume up/down e home; entrada para fone de ouvido estéreo com minijack de 3.5mm; com microfone embutido.  (5) 14 Capas para Ipad: Capa protetora transparente para Ipads 2/3/4, com trava anti-furto equipada com cabo de aço. Deve incluir, duas chaves, protetor de tela e possibilitar o uso do tablet tanto na vertical quanto na horizontal sem o uso das mãos.  (6)  18 Carregadores USB do 10W para Ipad.     
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 (7) 18 Cabos para carregador (originais): 30 Pinos 10W para Ipad.  (8) 1 Lâmpada para projeto SmartBoard: Lâmpada para projetor SmartBoard modelos UF75, UF75w e SLR40wi  (9) 1 Lâmpada para projetor Dell: Lâmpada para projetor Dell modelo S500W  (10) 3 Lâmpadas para projetor Panasonic: Conjuntos de 2 lâmpadas para projetor Panasonic modelo PT DW 730   (11) 6 HDs 1 TB sata para PC: Hard Disk Pipeline HD 1TB 5900RPM, interface: SATA 6Gb/s NCQ, cache: 64MB  (12) 12 HD 1 TB satã para Notebook: Hard Disk 1TB 5400 RPM 8MB Cache SATA 6.0Gb/s 2.5“  (13) 70 kits Teclado + Mouse USB com fio: Kit composto por teclado com fio, compatível com USB, Sistemas operacionais Microsoft Windows 8, Windows RT, Windows 7 e Macintosh OS v10.4-10.7, com uma performance com o formato de teclas QWERTY de 20.000.000 atuações por tecla, recursos de teclas multimídia (Play/Pause, Volume +, Volume -, Mudo e Calculadora), existência de teclas multimídia com 30.000 atuações por tecla e com uma velocidade de digitação de 1000 caracteres por minuto. Com as seguintes dimensões (A x L x P) 473 x 160 x 42.7 mm, peso 595 gramas e comprimento do cabo é de 2000 mm. Mouse com fio, compatível com USB1.1, Sistemas operacionais Microsoft Windows 7, Windows Vista e Windows XP (exceto Windows XP 64 bits) e compatível com Windows 8, com um sensor óptico de alto desempenho de 1000 dpi, resolução x-y de 39.4 pontos por milímetro, taxa de imagem é de 4000 frames por segundo, com velocidade de rastreamento de 762 mm/s, com 3 botões incluindo um scroll, com botões direito e esquerdo com 800.000 atuações em não mais de 4 atuações por segundo, botão de scroll com 170.000 atuações em não mais de 4 atuações por segundo. Dimensões (A x L x P) 106 x 56.0 x35.7 mm, peso (já com 2 baterias alcalinas AAA) 80 gramas e comprimento do cabo é de 1828 mm.   
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 (14) 136 Fones de ouvido (HeadSet): Fone de ouvido com microfone integrado (embutido); com cabo de 2,4m, de 32 ohm de impedância, com frequência de resposta de 20Hz a 20000 Hz, sensibilidade: 105db a 1 kHz,  nível máximo de entrada: 100mW, suporte para cabeça com regulagem de altura, almofada auricular macia para maior conforto, conector do fone padrão P2 estéreo.  (15) 3 Monitores Touchscreen FullHD de 21.5” :  Monitor LED com tela de 21.5” sensível ao toque (touchscreen capacitivo); com resolução máxima de 1920x1080 (60Hz); brilho típico de 250 cd/m²; com taxa de contraste típica de 3000:1 e dinâmica de 8 milhões:1; com ângulo de visão de 178° na vertical e horizontal; com tempo de resposta da tela de 12ms; com tempo de resposta ao toque de 25ms; com entradas VGA, DVI, HDMI e USB (para habilitação do sistema touchscreen); com certificado para Windows 8; com dimensões (A x L x P) de 370.8 x 522.5 x 205.7 mm e peso sem suporte de 3.4 kg  (16) 1 Frame TouchScreen IR de 138” :  Frame IR 138” multi Touch com minimo de 6 toques simultâneos, com interface USB, compatível com o padrão Windows 7. Dimensões aproximadas: 175 x 103 cm (largura x altura)  (17) 5 WebCam HD:  WebCam capaz de realizar captura de vídeos em resolução FullHD (1920x1080p); com interface USB 2.0; com lente com foco automático de 20 estágios; com microfones duais estéreos com redução de ruído automática integrados; com correção automática de pouca luz; com clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptops, LCDs ou CRTs; com cabo USB de 1,8m incluso; compatível com Windows Vista, 7 (32 e 64 bits) e Windows 8; compatível com Skype 5.8 para Windows; com software incluído capaz de realizar os controles de panorâmica, inclinação, zoom, captura de vídeo e foto, rastreio de rosto e detecção de movimento.  (18) 1 Caixa de Som : Woofer e  satélites fabricados com madeira MDF;Woofer de 5´´ de alta perfomance, antimagnético; Mid-range de 3´´ e tweeter de ¾´´ , antimagnético.Potência total: RMS 28W (woofer 12W , satélites 8W X 2);Potência total: RMS 28W (woofer 12W , satélites 8W X 2);Relação sinal / ruído: > igual 85 dBA;Impedância de entrada: 10K Ohm; Woofer: 5´´(131mm), paper voice coil, antimagnético;Mid-range: 3´´(78mm), paper voice coil,   
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  antimagnético;Tweeter: ¾´´PV, antimagnético;Dimensões (woofer): 157(L) X 235(A) X 334(P) mm;Dimensões (satélite): 91(L) X 172(A) X 139(P) mm; Alimentação: 100V ~ 120V 50Hz/60Hz;Consumo: 40 W .  (19) 1 Projetor de curta distância para lousa modelo SmartBoard SBX885: Projetor de curta distancia para lousa modelo smartboardSBX885, 3500 lumens de brilho, com compatibilidade com os sistemas de vídeo PAL,PAL-N,PAL-M,SECAM,NTSC e NTSC 4.43.  Resolução de origem 1024 x 768 ou 1280 x 800 e gestão remota através de interface série RS232  (20) 2 DVR 16 Canais – HDTVI Full HD 1080p High Definition: Conexão de câmeras Turbo HD(HD-TVIs) via cabo coaxial / UTP a longa distância;Espaço para 02 HD com capacidade de até 4 Tera;Reprodução inteligente para maior eficiência de informações;Grava nas resoluções: 1080P,720P,VGA,WD1,D1,CIF;Transmissão de longa distância através do cabo coaxial;Aplicativo gratuito para acesso via Smartphones: (iVMS-4500); Compatível com câmeras HD-TVI e Câmeras Analógicas;Resolução de até 1920x1080p em saídas de HDMI e VGA;Suporta a reprodução de até 16ch sincronizado na resolução 1080p e reprodução reversa para multi câmera;  Até 1 interface de rede 10M/100M/1000M auto adaptável para DS-7216HGHI-SH e  1 interface de rede 10M/100M para os modelos menores; Função de Detecção de rede;Instalação Híbrida = Instala Câmeras HD junto com Câmeras que não são HD (é possível instalar câmeras que não são HD e ter uma resolução muito melhor) 
(21) 6 Cameras IR: A câmera analógica infravermelho com alcance IR de 30 metros, lente de 3,6 mm ou 6 mm, 760 linhas horizontais e resolução real de 600 TVL; com proteção antisurto.  (22) 2 Câmera Bullet HD-TVI IR (lente de 6.0 mm): 1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux);DIGITAL 1/3" c/ ICR;Lente Fixa 6.0mm; Smart IR / BLC; Interno/Externo (IP66)  (23) 2 Câmera Bullet HD-TVI IR (lente de 3.6 mm): 1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux);DIGITAL 1/3" c/ ICR;Lente Fixa 3.6 mm; Smart IR / BLC; Interno/Externo (IP66)  
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  (24) 3 Frame de 21,5”: Frame sensível ao toque de 21.5” com tecnologia Infravermelha e formato 16:9 (widescreen), com função multi-touch que possibilita 2 (dois) toques simultâneos. Permite maior interatividade nas aplicações, como por exemplo, ampliar e girar imagens. Com este produto é possível transformar seu monitor/TV comum em um monitor/TV touch screen.  TOTAL DE ITENS: 384  CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  3.1. O valor do contrato é de R$ .............................. 3.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA em três parcelas, sendo 20% mediante a assinatura de contrato; 40% na entrega de 60% do valor do contrato em equipamentos, e 40% na entrega final de todos os equipamentos, com as respectivas notas fiscais, através de crédito em conta bancária do fornecedor cadastrado junto à REDEH. 3.3. A CONTRATADA quando da formalização de sua Proposta Comercial assumiu a responsabilidade de fazê-la com inclusão de todas as obrigações e encargos, ou seja, todos os custos incidentes para a consecução do objeto contratado, não podendo ser atribuída nenhuma despesa adicional, que não seja previamente justificada e aceita pela Rede de Desenvolvimento Humano.  3.4. A Rede de Desenvolvimento Humano efetuará o pagamento mediante crédito na conta corrente da Contratada e indicada pela mesma. O comprovante de depósito suprirá, automaticamente, o recibo de pagamento.   CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE  4.1.  Os preços, durante a vigência deste contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, onde houver a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato ou de redução dos preços praticados no mercado.   CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 5.1. Para execução dos serviços do presente contrato, os recursos correrão a conta do Contrato de Gestão nº 017/2014, celebrado com o Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia.    
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  CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS 6.1. À CONTRATADA que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos      legais, conforme o caso serão aplicadas as seguintes penalidades: 6.1.1 - Advertência; 6.1.2 - Multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias úteis, pelo não cumprimento dos prazos contratuais e demais exigências contratuais; 6.1.3 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o prazo fixado no subitem anterior e para o caso de rescisão contratual. 6.1.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a REDEH por prazo não superior a 02 (dois) anos; 6.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a REDEH. 6.1.6 - As sanções previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 6.2  - As sanções estabelecidas nos subitens 6.1.4; 6.1.5 e 6.1.6 são da competência da Coordenação da REDEH. 6.3 - Da aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula caberá recurso.  6.3.1 - O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devidamente         instruído, e dirigido ao representante legal da Rede de Desenvolvimento Humano, por intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido, a decisão deverá ser proferida em 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso, pela autoridade superior.   CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO  7.1. Constitui motivo para rescisão unilateral e administrativa do presente contrato, independente das sanções legais aplicáveis, quando a CONTRATADA:  7.1.1. Incorrer em quaisquer dos casos previstos na CLÁUSULA SEXTA; 7.1.2. Estiver com sua falência decretada, solicitar concordata, recuperação judicial, liquidação ou dissolução, ou falecimento do titular, no caso de firma individual; 7.1.3. Alterar ou modificar sua finalidade ou estrutura, de forma que prejudique a execução deste contrato. 7.2. O presente contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, de forma unilateral e administrativa, total ou parcialmente, independentemente de qualquer notificação, judicial ou extrajudicial, sem que, à CONTRATADA assista direito a qualquer indenização, mediante a    
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  ocorrência de quaisquer das circunstâncias previstas na legislação em vigor (Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações introduzidas, posteriormente). 7.3. A CONTRATADA, neste ato, reconhece expressamente, o direito da CONTRATANTE em rescindir, no âmbito administrativo, o presente contrato, em conformidade com a legislação vigente. 7.4. A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou Regulamento.   CLÁUSULA OITAVA – NORMA APLICÁVEL 8.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas normas e princípios que regem esse instrumento e por legislação pertinente.   CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 9.1. Toda alteração contratual, deverá ser realizada mediante aditamento.  9.2. Obrigam-se as partes, por si e seus sucessores, pelo fiel cumprimento deste contrato, em todos os seus termos, cláusulas e condições.   CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO  10.1. É competente o Foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.   Rio de Janeiro, ......... de ..............setembro de 2016.   ___________________________________ Contratada  ____________________________________ Maria Aparecida Schumaher Coordenadora Executiva da REDEH   Testemunha 1: ______________________            Testemunha 2: ______________________ CPF:                                                                                 CPF: 



 
 

 
Papel Timbrado da Empresa 

ANEXO IV 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO N.º 04/2016 ‐ NAVES II 
_______________________________________________ , inscrita no CNPJ nº ___________, por 
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)__________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ___________________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27.10.99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 
 
 
Rio de Janeiro,.......de......................de 2016. 
 
 

________________________________________________________ 
( Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa) 
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ANEXO V 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO N.º 04/2016 ‐ NAVES II 
______________________________________ , inscrita no CNPJ n.º _____________, por 
intermédio do seu representante legal o(a)  Sr.(a)_________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade N.º _____________ e do CPF n.º  __________________, 
declara sob as penas da Lei, para fins de participação na licitação modalidade Tomada de Preço 
Nº 04/2016 ‐ NAVES II, que: 
 
• os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de 
todas as informações; 
• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 
Pública Federal, Estadual e Municipal. 
• inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação; 
 
Rio de Janeiro,.......de......................de 2016. 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO FORMAL 

 
 
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO N.º 04/2016 – NAVES II 
 
Declaro, para fins de comprovação junto à Rede de Desenvolvimento Humano que esta empresa 
não possui em seus quadros funcionais qualquer profissional que tenha ocupado cargo 
integrante dos 1º e 2º escalões de suas estruturas, nos últimos 12 (doze) meses. 
 
Rio de Janeiro,.......de......................de 2016. 
 
 

_______________________________ 
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa) 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Papel Timbrado da Empresa 
ANEXO VII 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO N.º 04/2016 – NAVES II 
 
_______________________________________________ , inscrita no CNPJ nº ___________, por 
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)__________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ___________________, 
DECLARA, que não pratica nenhum tipo de discriminação, com base em gênero, raça e etnia, 
orientação sexual, na contratação de seus funcionários. 
 
 
Rio de Janeiro,.......de......................de 2016. 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa) 
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ANEXO VIII 
INSTRUÇÕES PARA CADASTRAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES 
As Empresas interessadas em se cadastrarem deverão encaminhar a REDEH, em envelope lacrado:  1 - Formulário abaixo (anexo IX-A, devidamente preenchido;  2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, tudo devidamente registrado; 3. Cadastro de CNPJ                          
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  CADASTRO DE FORNECEDORES (Anexo VII A)  
Pessoa Física (   )                                     Pessoa Jurídica (   )  
Razão Social / Nome:    

Nome de Fantasia e ou sigla:     
Endereço :  

Bairro:   
Cidade:                                                                                   Estado:    
CEP:  
Contato:   
Tel./ Fax:   
Celular: 
E-mail:                    
Home Page:   
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    Declaro(amos) que as informações aqui prestadas são a expressão da verdade    ____________________ de ________________de 2016   ___________________________________________  Nome e assinatura do responsável  

CNPJ/CPF:   
Insc. Estadual:   
Insc. Municipal:   
Possui Filial? ( endereço e/ou telefone ):   

Principais Produtos e/ou Serviços :      
Marcas Representadas / Comercializadas:         
Banco: Agência:                                   Nº Conta Corrente: 



Papel Timbrado da Empresa 
ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 
Rio de Janeiro,.......de......................de 2016. 

 
Ref. Licitação por TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 ‐ NAVES II 
Prezados Senhores, 
Pelo presente instrumento fica credenciado (a) o (a) Senhor(a) 
_________________________________________________________, portador (a) da 
Carteira de Identidade nº _____________, expedida em ___/___/___ para representar 
a empresa ____________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº _________ na licitação modalidade Tomada de Preço Nº 
04/2016 ‐ NAVES II , a ser realizado em ______________, às ______ horas, com poderes 
específicos para tomar qualquer decisão relativa a todas as fases deste Edital, prestar 
esclarecimentos, receber notificação, interpor recurso e manifestar‐se quanto a sua 
renúncia e eventual desistência. 
Atenciosamente, 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa) 

 
Obs.: Este credenciamento deverá ser apresentado em papel timbrado da empresa, 
com firma reconhecida e deverá ser entregue à Comissão de Licitação no momento do 
credenciamento, fora de qualquer envelope. 

 
 

 


