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FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 2018/3250008-01 

 

A Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia - FATEC, por meio de sua 

Comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados, que 

realizará Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS do Tipo Menor Preço Unitário,  

para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( rolo de cabo, caixa plástica, adaptador, chave de 

fenda, bateria canon, conversor HDMI, ...), conforme descrição completa no anexo 

IV, a partir da data de homologação da presente licitação, especificados no item 2, de 

acordo com o que prescreve a Lei nº 8.666 de 21.06.93, alterada por Legislação 

Posterior, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como à legislação 

correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.. 

Projeto: 3.25.0008 

 

1.  Os envelopes 1 (documentação) e 2 (proposta) serão recebidos pelo Presidente 

da Comissão de Licitações, na Avenida Roraima, 1000 - Prédio 66, Cidade Universitária, 

Bairro Camobi – Santa Maria/RS – CEP: 97.105-900, obedecendo o que segue e tendo 

em vista o que consta do Processo N° 2018/3250008-01 

 

Data limite para a entrega dos envelopes 1 (documentação) e 2 (proposta): 

Dia, 08/06/2018 até às 10:00 h. 

 

Data de abertura dos envelopes:  

1ª. Abertura dia, 08/06/2018 às 10:00 hs (envelope 1); 

2ª. Abertura dia, 15/06/2018 às 10:00 hs (envelope 2). 

 

Após a habilitação, havendo renúncia expressa dos concorrentes quanto a 

recursos, através do Termo de Desistência (Anexo III), proceder-se-á à imediata 

abertura do envelope nº 2 (proposta), ou seja, no dia 08/06/2018 às 10:00 hs ou no 

primeiro dia útil subsequente, a critério do Presidente da Comissão de Licitações. 

 No caso de não haver renúncia expressa a recursos, a abertura do envelope 

nº.02 será efetuada no dia, 15/06/2018 às 10:00 hs. 
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2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. Esta licitação tem por objeto, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( rolo de cabo, caixa 

plástica, adaptador, chave de fenda, bateria canon, conversor HDMI, ...), conforme 

descrição completa no anexo IV,  que faz parte deste Edital, como se aqui estivesse 

transcrito. 

2.2. As quantidades constantes das relações anexas serão fornecidas pela Licitante 

Vencedora, relativas a cada item, mediante emissão da ORDEM DE FORNECIMENTO 

(ANEXO V), de acordo com o disposto neste Edital e condições expressas na proposta, 

através de fornecimento parcial, de acordo com as necessidades. 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO 

As licitantes poderão participar da presente licitação sob duas formas: 

3.1. Empresas cadastradas no SICAF, na forma da lei. 

a) apresentar o espelho do SICAF devidamente atualizado; 

b) apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

3.2. Empresas que não estiverem inscritas junto ao Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, que deverão: 

3.2.1. Apresentar, em uma única via, cópias autenticadas ou cópias acompanhadas dos 

originais ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial, a documentação relativa à 

habilitação jurídica; à regularidade fiscal, conforme o seguinte: 

 

I - Habilitação Jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

II - Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas - CNPJ 
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b) Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal (Certidões Negativas da Secretaria 

da Receita Federal e Dívida Ativa da União). 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 

d) Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas). 

 

3.3. Anexos: 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de 

responsabilidade da licitante, podendo ser usado o modelo do Anexo I deste  Edital. 

b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital. 

c) Declaração de enquadramento de micro ou pequena empresa (quando a empresa for 

enquadrada na condição da lei). 

d) Termo de Desistência Recursal, a critério da licitante, podendo ser usado o modelo 

constante no anexo III deste edital. (não constitui documento obrigatório). 

3.3.1. OS DOCUMENTOS ACIMA LISTADOS DEVERÃO SER FIRMADOS POR 

REPRESENTANTES DE EMPRESA, ASSIM IDENTIFICADO POR INSTRUMENTO DE 

MANDATO OU INDICAÇÃO EM REGISTRO POR JUNTA COMERCIAL OU 

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. AINDA, DEVERÁ SER ANEXADA CÓPIA DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO REFERIDO REPRESENTANTE 

 

3.4. A documentação relativa aos itens 3.1, 3.2 , 3.3 e 3.3.1 deverá ser apresentada 

no ENVELOPE N.1 (DOCUMENTAÇÃO), que deve ser  fechado ou lacrado, 

devidamente identificado, podendo ser usado o modelo a seguir: 
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Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC 

Avenida Roraima, 1000 - Rua Q, Prédio 66 –  

Cidade Universitária –  Santa Maria/RS CEP: 97.105-900 

Comissão Permanente de Licitações 

TOMADA DE PREÇOS N° 2018/3250008-01 

Dia,  08/06/2018 às 10:00 horas 

ENVELOPE N. 1 – DOCUMENTAÇÃO 

CNPJ da Empresa: .................................... 

 

 

 

4. DA PROPOSTA 

4.1. Deverá ser encaminhada ou entregue, na data prevista no item 1, em envelope 

fechado contendo o número do CNPJ da Empresa Licitante que deverá estar 

identificado no envelope. Não serão aceitas propostas em papel de uso em aparelho 

fac-símile. 

4.1.1. O envelope poderá ser entregue pessoalmente ou remetido por qualquer outro 

meio, vedado a utilização de fac-símile e telex, sendo de exclusiva responsabilidade do 

concorrente a entrega do mesmo nas datas, horas e locais citados no item 1. 

OBS: O envelope poderá ser remetido para o seguinte endereço: 

 

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC 

Avenida Roraima, 1000 - Rua Q, Prédio 66 –  

Cidade Universitária –  Santa Maria/RS CEP: 97.105-900 

Comissão Permanente de Licitações 

TOMADA DE PREÇOS N° 2018/3250008-01 

Dia, 08/06/2018 às  10:00 horas 

ENVELOPE N. 2 – PROPOSTA 

CNPJ da Empresa: ..................................... 
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A PROPOSTA DEVERÁ CONTER: 

4.2. Preço (CIF), por item, unitário e total,  para o item licitado. 

4.3. Na cotação de preços unitários serão aceitos apenas  02 (dois) dígitos após a 

vírgula. 

4.4. Nos preços de cada produto/serviço deverão estar incluídos, obrigatoriamente, 

impostos, fretes, taxas e demais incidências. 

4.5. Na proposta, quando o objeto a ser licitado se tratar de produto, deverá estar 

indicada a marca/modelo do produto ofertado, a falta desta resulta na desclassificação 

da proposta. 

4.6. Na proposta deverá ser impressa ou datilografada, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas. Deverá constar os dados bancários da empresa, deverá estar datada e 

com validade de 60 dias, deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, 

com carimbo e assinatura da mesma. 

 

5. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

5.1 No dia, hora e local marcados, a sessão de entrega e abertura dos envelopes terá 

início pela apresentação de credenciais, quando for o caso, de um único representante 

de cada empresa, ao Presidente da Comissão de Licitações, para exame. Feito isso 

serão abertos os envelopes fechados contendo os documentos exigidos e as propostas. 

Não poderá haver duas empresas com o mesmo Representante Legal. 

5.2 Após a habilitação, não havendo por parte das participantes, intenção de recurso, o 

que poderá ser expresso nos termos do modelo anexo III deste Edital, bem como 

consignado em ata, proceder-se-á à abertura dos envelopes n. 02 (propostas), podendo 

ser efetuada no primeiro dia útil subseqüente, a critério da Presidente da Comissão de 

Licitações. Havendo a intenção de recurso, a data para abertura do envelope n. 02 será 

a constante do item 01 deste Edital, desde que julgados todos os recursos. 

5.3 A Comissão de Licitações rubricará as documentações e propostas apresentadas, 

submetendo as mesmas ao exame e rubrica dos representantes credenciados 

presentes na sessão. 

5.4 Havendo impugnação, o Presidente da Comissão de Licitações deverá registrar em 

ata as razões que a determinaram e sua decisão, podendo reter documentos que a 

instruam. 
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5.5 Será franqueado aos proponentes o exame da documentação e das propostas, 

podendo qualquer um deles solicitar o registro de observações  que entender 

conveniente, desde que o faça no momento próprio, anunciado pelo Presidente da 

Comissão de Licitações, não sendo registrada em ata qualquer intervenção 

intempestiva. 

5.6 Fica reservado à Comissão de Licitações, que julgará a presente licitação, o direito 

de acatar ou não as impugnações ou observações registradas em ata. 

5.7 As dúvidas que surgirem durante a reunião serão, a juízo do Presidente da 

Comissão de Licitações, por este resolvidas na presença das licitantes, devendo o fato e 

sua decisão ser registrado em ata. 

5.8. Após o encerramento, se a proposta de menor valor não for ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior 

à proposta mais bem classificada. proceder-se-á da Seguinte forma: 

5.8.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

5.8.2. No caso de empate real entre as propostas apresentadas pelas microempresas 

ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no 

subitem 5.8 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.9. Após a habilitação, não havendo, das participantes, intenção de recurso, o que 

deverá ser expresso em termo de desistência, de acordo com o formulário próprio anexo 

a este Edital, bem como consignado em ata, proceder-se-á à abertura dos envelopes n. 

2 (propostas), podendo ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente, a critério do 

Presidente da Comissão de Licitações. Havendo a intenção de recurso, a data para 

abertura do envelope n. 2 será a constante do item 1 deste Edital, desde que julgados 

todos os recursos. 

5.9.1. O preenchimento e entrega do Termo de Desistência de Recursos é uma 

prerrogativa do Licitante. 
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5.9.2. Para os fins acima, a credencial de que trata o subitem 5.1. deverá ser através da 

indicação da empresa, a qual conceda poderes ao representante credenciado, inclusive 

para deliberar, interpor e/ou renunciar a recursos. 

 

6. DO JULGAMENTO 

6.1. O julgamento será pelo menor preço unitário e será declarada vencedora a 

proposta mais vantajosa e atendendo a todos os requisitos deste Edital. 

6.2.1. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

certame 

6.3. Será desclassificada a proposta que apresentar preço excessivo, bem como 

irrisório, nulo ou fizer menção à proposta de outro concorrente, assim como, a proposta 

que não apresentar o catálogo (quando solicitado na proposta). 

 

7. DA ADJUDICAÇÃO 

7.1. A adjudicação será deferida à licitante vencedora, mediante a ATA DE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.  

 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

8.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente as despesas da presente licitação 

serão alocados quando da emissão das Ordens de Fornecimento, em caso de 

necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta. 

 

9. DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, devidamente 

certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável pelo órgão solicitante 

FATEC/UFSM. O prazo para pagamento será de no máximo 10 (dez) dias a partir da 

data de sua entrega, desde que não haja impedimento legal. 

9.2. Colocar os Dados Bancários(Pessoa Jurídica, conta no CNPJ da empresa) na 

Nota Fiscal para que seja feito o Depósito Bancário, se informado conta Pessoa Física a 

FATEC não irá efetuar o Pagamento. 
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9.3. Não será admitida nenhuma outra forma de pagamento que não o Depósito 

Bancário que será efetuado pela FATEC nos prazos acima mencionados. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Os recursos administrativos são os previstos nos termos do artigo 109 da Lei nº 

8.666/93. 

10.2. Os recursos administrativos deverão ser protocolados no Setor de Licitações – 

FATEC, Rua Q, prédio 66 – UFSM ou enviados por correio, no endereço indicado, 

outras formas de envio que não as referidas, não serão admitidas. 

 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 77 da Lei nº 8.666/93, bem 

como nos artigos 86 e 87 do mesmo diploma legal. 

11.2. A multa em caso de atraso na entrega dos equipamentos solicitados será de 0,5% 

(cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do produto não entregue. 

11.2.1. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado  se 

não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 12.6 

do Edital. 

11.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora será de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento que, requisitado, deixar de ser 

entregue. 

11.3.1. A licitante vencedora será considerada inadimplente se a partir do 15º (décimo 

quinto) dia da não entrega do produto, após o prazo estipulado no item 12.6 deste 

Edital. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A FATEC, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar esta 

licitação, sem que caiba aos participantes, direito a reclamação ou indenização. 

12.2. Não será admitida a transferência a outrem, no todo ou em parte, a 

subcontratação, nem o consórcio de empresas, quanto ao objeto desta solicitação de 

orçamento.  
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12.3. A simples participação nesta licitação implica na  aceitação plena e incondicional 

do inteiro teor  expresso neste Edital, transcorrido “in albis” o prazo estabelecido no 

artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93. 

12.4. A proposta apresentada terá validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da 

data de abertura do ENVELOPE n. 02. 

12.6. O prazo de entrega total dos produtos, objeto de cada Ordem de Fornecimento, 

não poderá exceder 30 (trinta) dias,  a contar do recebimento do mesmo. O prazo 

indicado pela unidade solicitante para a entrega parcelada do objeto empenhado deverá 

ser rigorosamente observado, sujeitando a licitante vencedora às cominações previstas 

no presente Edital. 

12.7. Para dirimir qualquer questão, a respeito da presente licitação, o foro competente 

será a comarca da cidade de Santa Maria.  

12.8. O local da entrega do produto estará especificado na ordem de fornecimento 

e será realizado na cidade de Santa Maria – RS. 

12.9. O produto fornecido fora das especificações, ficará sujeito à imediata substituição 

pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a FATEC. 

12.10. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma 

determinada pelo Edital. 

12.11. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta 

licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as 

demais condições. 

12.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro competente, que será a 

comarca da cidade de Santa Maria/RS. 

12.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

desta licitação, serão fornecidos pela FATEC – Campus/UFSM, na cidade de Santa 

Maria/RS - Fone(55)  3226-6945, das 07:45 ás 11:45 e dás 12:45 ás 16:45 horas, de 

segunda à sexta feira, email licitacoes@fatecsm.org.br 

Santa Maria – RS, 14 de maio de 2018. 

 

____________________________ 
Silvia Binotto 

Presidente da Comissão de Licitações 
FATEC

mailto:licitacoes@fatecsm.org.br
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ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

A Empresa _____________________________________________________, inscrita 

sob o CNPJ nº _____________________/____________-_____ sediada na cidade de 

________________________________Estado ___________________________ à rua 

____________________________________________________, nº_____________ 

bairro _______________________________, CEP ______________-_______, Fone: 

_________________, Fax ____________________, declara sob as penas da lei, que 

até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação 

no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

Santa Maria, ______ de ________ de 2018. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 

_______________________________________ 

Nome do Declarante 

 

_______________________________________ 

Nº Cédula de Identidade: 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N. 2018/3250008-01 

 

……………………………………………………………………………………, inscrito no 

CNPJ n. ……………………………………, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) ………………………………………………………………, portador (a) da Carteira de 

Identidade n. ……………………………… e do CPF n. …………………………………, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

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

menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 

 

 

……………………………………………………… 

(data) 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

(representante legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III (OPCIONAL) 

TERMO DE DESISTÊNCIA RECURSAL 

 

 

 

A Empresa _______________________________ CNPJ n 

__________________________, por intermédio de seu Representante 

legal______________________________ (conforme documento em anexo), no 

presente ato e na melhor forma de direito, vem DESISTIR de qualquer recurso cabível 

relativo à fase de habilitação referente ao Ato Convocatório n. TP2018/3250008-01 

promovido pela Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência – FATEC, de acordo com o 

Artigo 43, III da Lei n. 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei n. 8.883/94. 

 

 

 

Santa Maria, ______ de _______________ de 2018. 
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ANEXO IV 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

1 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100 m, cor preta, bitola de 1x1,5 mm2, 

isolação mínima de  250 V 

  

2 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor preta, bitola de 1x2,5 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

3 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor preta, bitola de 1x4 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

4 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor preta, bitola de 1x6 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

5 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor verde, bitola de 1x1,5 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

6 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor verde, bitola de 1x2,5 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

7 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor verde, bitola de 1x4 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

8 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor verde, bitola de 1x6 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

9 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor azul, bitola de 1x1,5 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

10 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor azul, bitola de 1x2,5 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

11 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor azul, bitola de 1x4 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

12 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor azul, bitola de 1x6 mm2, 

isolação mínima de 250V 

  

13 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor vermelho, bitola de 1x1,5 

mm2, isolação mínima de 250V 

  

14 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor vermelho, bitola de 1x2,5 

mm2, isolação mínima de 250V 

  

15 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor vermelho, bitola de 1x4 

mm2, isolação mínima de 250V 

  

16 20 Unidade 
Rolo de cabo flexível com 100m, cor vermelho, bitola de 1x6 

mm2, isolação mínima de 250V 

  

17 50 Unidade 
Caixa plástica de transporte vazada - Plástica Agrícola Hortifruti 

Organizadora - pegador preformada no corpo,  altura de 30 a 35 

cm, carga mínima 30 kg, capacidade de 45 a 65 l. 

  

18 1 Unidade 

Claquete profissional em acrílico com paleta de referência, para 
marcadores de quadro com inscrições em 9 sessões permanentes 
de tamanho mínimo 23x28cm. Deverá possuir soft case e elástico 
para prender o marcador. As inscrições permanentes devem ser -
Roll -Scene -Take -Production -Director -Camera 
(Cinematographer/Director of Photography) -Cam (e.g. A or B) -
FPS -Date and Misc. ( Day/Night, INT/EXT, MOS/Sync) ou suas 
equivalentes traduções em Português do Brasil. Serão aceitos 
produtos única e exclusivamente em um destes dois idiomas. 
Modelo de referência: Elvid 9 x 11" Acrylic Dry Erase Production 
Slate with Soft Case Kit 
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19 1 Unidade 

Cabo XLR 5 polos 
Cabo balanceado em liga de cobre OFHC, bitola 22AWG / 
4x0,30mm. 
Blindagem: Fita de alumínio e malha de cobre trançada 64% ou 
superior 
Deverá ser fornecido como equipamento dedicado a estúdios. 
Não serão aceitos itens destinados a instalações fixas. 
Rolo 100m 
Modelo de referência: Santo Angelo QUAD 

  

20 1 Unidade 

Tipo de filtro: polarizador circular 
Fator: 2 - 2,8 (1 - 1,5 stop de luz) 
Diâmetro: 82mm 
Montadura: rosca 
Material: vidro 
Revestimento: multi-revestido 
1 x Case ou estojo 

  

21 1 Unidade 

Tipo de filtro: polarizador circular 
Fator: 2 - 2,8 (1 a 1,5 stop de luz) 
Diâmetro: 77mm 
Montadura: rosca 
Material: vidro 
Revestimento: multi-revestido 
1 x Case ou estojo 

  

22 1 Unidade 

Tipo de filtro: polarizador circular 
Fator: 2 - 2,8 (1 - 1,5 stop de luz) 
Diâmetro: 72mm 
Montadura: rosca 
Material: vidro 
Revestimento: multi-revestido 
1 x Case ou estojo 

  

23 1 Unidade 

Tipo de filtro: polarizador circular 
Fator: 2 - 2,8 (1 - 1,5 stop de luz) 
Diâmetro: 67mm 
Montadura: rosca 
Material: vidro 
Revestimento: multi-revestido 
1 x Case ou estojo 

  

24 1 Unidade 

Tipo de filtro: Densidade Neutra Variável (VND) 
Fator: 0,3 - 1,5 (1 a 5 stops de luz) 
Formato: circular 
Diâmetro: 82mm 
Montadura: rosca 
Material: vidro 
Revestimento: multi-revestido 
1 x Case de plástico 

  

25 1 Unidade 

Tipo de filtro: Densidade Neutra Variável (VND) 
Fator: 0,3 - 1,5 (1 a 5 stops de luz) 
Formato: circular 
Diâmetro: 77mm 
Montadura: rosca 
Material: vidro 
Revestimento: multi-revestido 
1 x Case de plástico 

  

26 1 Unidade 

Tipo de filtro: Densidade Neutra Variável (VND) 
Fator: 0,3 - 1,5 (1 a 5 stops de luz) 
Formato: circular 
Diâmetro: 72mm 
Montadura: rosca 
Material: vidro 
Revestimento: multi-revestido 
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1 x Case de plástico 

27 1 Unidade 

Tipo de filtro: Densidade Neutra Variável (VND) 
Fator: 0,3 - 1,5 (1 a 5 stops de luz) 
Formato: circular 
Diâmetro: 67mm 
Montadura: rosca 
Material: vidro 
Revestimento: multi-revestido 
1 x Case de plástico 

  

28 1 Unidade 

Tipo de filtro: Densidade Neutra Graduado 
Tipo de graduação: suave 
Fator: 0,6 (2 stops de luz) 
Formato: circular 
Diâmetro: 82mm 
Montadura: rosca 
Material: vidro 
1 x Case de plástico 

  

29 1 Unidade 

Tipo de filtro: Densidade Neutra Graduado  
Tipo de graduação: suave  
Fator: 0,6 (2 stops de luz)  
Formato: circular  
Diâmetro: 77mm  
Montadura: rosca  
Material: vidro  
1 x Case de plástico 

  

30 1 Unidade 

Tipo de filtro: Densidade Neutra Graduado  
Tipo de graduação: suave  
Fator: 0,6 (2 stops de luz)  
Formato: circular  
Diâmetro: 72mm  
Montadura: rosca  
Material: vidro  
1 x Case de plástico 

  

31 1 Unidade 

Tipo de filtro: Densidade Neutra Graduado  
Tipo de graduação: suave  
Fator: 0,6 (2 stops de luz)  
Formato: circular  
Diâmetro: 67mm  
Montadura: rosca  
Material: vidro  
1 x Case de plástico 

  

32 1 Unidade 

Adaptador redutor de filtros 82mm para lentes 77mm 
Montadura: rosca 
Espessura: 6mm 
Material: Alumínio Anodizado 

  

33 1 Unidade 

Adaptador redutor de filtros 82mm para lentes 72mm  
Montadura: rosca  
Espessura: 6mm  
Material: Alumínio Anodizado 

  

34 1 Unidade 

Adaptador redutor de filtros 82mm para lentes 67mm  
Montadura: rosca  
Espessura: 12mm  
Material: Alumínio Anodizado 

  

35 1 Unidade 

Filtro 
Cor: Laranja (Color Temperature Orange) 
Intensidade: 3/4 
Material: plástico 
Dimensões: 61cm x 760cm (rolo)  
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Transmissão: 58%, -0,8 stop de luz 
Fator Mired: +131 
Aplicação: conversão de 5500ºK para 3200ºK 

36 1 Unidade 

Filtro 
Cor: Azul (Color Temperature Blue) 
Intensidade: Full  
Material: plástico 
Dimensões: 122cm x 760cm (rolo)  
Transmissão: 36% 
Fator Mired: +131 
Aplicação: conversão de 3200ºK para 5500ºK 

  

37 1 Unidade 

Papel alumínio preto fosco maleável para direcionamento de luz 
Resistente ao calor  
Dimensões: 61cm x 760cm (rolo) 
Espessura: 0,05mm 

  

38 1 Unidade 

Rebatedor de luz 5 em 1 
Formato: circular 
Diâmetro aberto: 1m 
Diâmetro fechado: 1/3 do diâmetro aberto 
Superfícies: translúcida, branca, prata, dourada e preta  
Peso: 0,9 kg 
Estojo de proteção 

  

39 3 Unidade 
Softbox para painel LED 
Formato: Quadrado 
Dimensões: 30.5 x 30.5 x 12.7 cm 

  

40 2 Unidade 

Bateria compatível com a câmera filmadora Canon XF305 

Modelo de referência: Canon BP-975 Intelligent Lithium-Ion 
Battery Pack (7350 mAh)  

  

41 10 Unidade 

Bateria compatível com as câmeras Canon 5D, 6D, 60D e 70D 

Modelo de referência: Canon LP-E6N Lithium-Ion Battery Pack 
(7.2V, 1865mAh) 

  

42 1 Unidade 

Grip compatível com a câmera Canon 5D Mk IV com capacidade 
para duas baterias. Deverá possuir botões verticais para Shutter, 
Controle e Dial. 
Modelo de referência: Canon BG-E20 

  

43 2 Unidade 

Grip compatível com a câmera Canon 5DS R com capacidade para 
duas baterias. Deverá possuir botões verticais para Shutter, 
Controle e Dial. 
Modelo de referência: Canon BG-E11 

  

44 1 Unidade 
Suporte para monitores compatível com o tipo DELL U2417h. 
Deve suportar dois monitores. 
Modelo de referência: Dell Mds14 

  

45 3 Unidade 
Cabo coaxial para transmissão de vídeo/audio digital para SDI. 
RG6 com 95% de malha 75 ohms. Rolo 100m 

  

46 3 Unidade 

Cabo XLR 3 polos 
Cabo balanceado em liga de cobre OFHC, bitola 22AWG / 
2x0,30mm. 
Blindagem: Fita de alumínio e malha de cobre trançada 64% ou 
superior Deverá ser fornecido como equipamento dedicado a 
estúdios. 
Não serão aceitos itens destinados a instalações fixas. 
Rolo 100m 
Modelo de referencia: Santo Angelo R30 P 

  

47 2 Unidade Alicate Hidráulico e mandíbulas para compressão de terminais e 
luvas tubulares em alumínio e cobre de 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 
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150, 185, 240 e 300 mm², capacidade de carga 8 toneladas 

48 4 Unidade 

Conversor HDMI para SDI 1080p60. Deverá ser totalmente 
compatível com os produtos BlackMagic. Alimentado por fonte 
110~220V para 5V inclusa, no padrão microUSB. 
Deverá possuir entrada HDMI e duas saídas SDI amplificadas. 
Dimensões 77x46x25mm e pesar no máximo 150g. Deverá possuir 
software de configuração disponível no site do fabricante para 
windows e mac os x e 3 anos de garantia completa. 
Modelo de referência: BlackMagicDesign Micro Converter SDI to 
HDMI 

  

49 4 Unidade 

Conversor SDI para HDMI 1080p60. Deverá ser totalmente 
compatível com os produtos BlackMagic. Alimentado por fonte 
110~220V para 5V inclusa, no padrão microUSB. 
Deverá possuir saída HDMI e entrada SDI com loop SDI out. 
Dimensões 77x46x25mm(sem fonte) e pesar no máximo 150g. 
Deverá possuir software de configuração disponível no site do 
fabricante para windows e mac os x e 3 anos de garantia 
completa. 
Modelo de referência: BlackMagicDesign Micro Converter HDMI 
to SDI 

  

50 12 Unidade 

Refletor Led 100w 
 Potencia Real 
Alto Brilho 
Baixa Deterioracao Luminosa 
Longa Duracao 
Bivolt 

  

51 30 Unidade 
Eletroduto Condulete Top 3/4"  
ELETRODUTO CONDULETE TOP 3 METROS 

  

52 35 Unidade BRAÇADEIRA CONDULETE TOP FECHADA 3/4"   

53 20 Unidade CURVA CONDULETE TOP 3/4”   

54 40 Unidade ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4”   

55 20 Unidade CAIXA 5 ENTRADAS CONDULETE TOP 3/4"   

56 10 Unidade LUVA ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4"   

57 20 Unidade 
TAMPA CEGA CONDULETE TOP 
DIMENSÕES - LARGURA - 6,10 CM; COMPRIMENTO - 9,45 CM 

  

58 2 Unidade 

Amortecedor de impacto compatível com o microfone shotgun 
Suspensão de silicone com quatro pontos 
Diâmetros de microfone aceitos: entre 19 a 25mm 
Adaptador para flash na base 

  

59 1 Unidade 

Protetor anti-vento compatível com o microfone shotgun  
Comprimento: 14cm  
Diâmetros aceitos: entre 19 e 23mm  
Base de borracha  
Redução de ruído até 40dB 

  

60 1 Unidade 
Protetor anti-vento para microfone longo ultradirecional  
Comprimento: 18cm  
Diâmetros de microfone aceitos: entre 19 e 22mm 

  

61 20 Unidade Conector F Compressão RG6 Metálico   

62 10 Unidade 
Adaptador 1/4"-20 compatível com HotShoe 
Modelo de referência: Zoom HS-1 

  

63 2 Unidade Cabo SDI, conector DIN 1.0/2.3 para BNC macho  
Modelo de referência: Laird Digital Cinema 3G-SDI Right-Angle 
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DIN 1.0/2.3 to BNC Adapter Cable (Black, 2') 

64 6 Unidade 

Grampo Fixação para tubos 1.65 - 2.36" (42 - 60 mm) com 
soquete 1 1/8" (28 mm). Deverá ser totalmente em alumínio na 
cor preta e suportar uma carga mínima de 200Kg. 

Modelo de referência: Avenger C262B Eye Clamp with 1 1/8" 
Socket (Black) 

  

65 2 Unidade 
Cabo SDI, conector DIN 1.0/2.3 para BNC macho  
Modelo de referência: Laird Digital Cinema 3G-SDI Right-Angle 
DIN 1.0/2.3 to BNC Adapter Cable (Black, 2') 

  

66 4 Unidade Pino 1/4" - 1/4" para iluminação com rosca   

67 1 Unidade 

Tinta do tipo acrílico premium fosca na cor cinza chumbo para 
piso de concreto queimado. Baixo Odor. Diluição: 10% Volume: 
18L Deve render um mínimo de 275mˆ2 e ser rotulado como 
"Acrílico Premium". Modelo de referência: Suvinil Piso Acrícilo 
Premium 18L Cinza Chumbo 

  

68 15 Unidade Chave de fenda isolada 1/4”x6” 1000 V   

69 15 Unidade Chave de fenda isolada 3/16”x6” 1000 V   

70 15 Unidade Chave tipo Philips isolada 1/4”x6” 1000 V   

71 15 Unidade Chave tipo Philips isolada 1/4”x4” 1000 V   

72 30 
Unidade Estilete em plástico reforçado com revestimento emborrachado, 

com trava de lâmina, largura da lamina de 15mm, estrutura 
metálica, guia em metal. 

  

73 75 
Unidade Fita isolante, na cor preta, 19mmx20m, PVC, antichamas com 

temperatura de trabalho de até 80 graus e tensão máxima de até 
750V 

  

74 50 
Unidade Fita isolante, na cor verde, 19mmx20m, PVC, antichamas com 

temperatura de trabalho de até 80 graus e tensão máxima de até 
750V 

  

75 50 
Unidade Fita isolante, na cor vermelha, 19mmx20m, PVC, antichamas com 

temperatura de trabalho de até 80 graus e tensão máxima de até 
750V 

  

76 50 
Unidade Fita isolante, na cor amarela, 19mmx20m, PVC, antichamas com 

temperatura de trabalho de até 80 graus e tensão máxima de até  
750V 

  

77 30 
Unidade Plafon, 1 lâmpada, soquete base E-27, potência máxima 60W, 

tensão de 250V, tamanho 5 x 13,8 x 13,8 
  

78 30 Unidade Interruptor paralelo    

79 5 Unidade Minuteria exata Bivolt   

80 25 Unidade Borne Banana de Segurança 4mm (AZB817) - Preto   

81 25 Unidade Borne Banana de Segurança 4mm (AZB817) - Azul   

82 25 Unidade Borne Banana de Segurança 4mm (AZB817) - Vermelho   

83 25 Unidade Borne Banana de Segurança 4mm (AZB817) - Branco   

84 25 Unidade Borne Banana de Segurança 4mm (AZB817) - Verde   

85 10 Unidade Alicate Desencapador de Fios Automático 8 Polegadas   
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86 10 Unidade Bateria 9V alcalina   

87 50 Unidade Conector  Split Bolt 16mm  Bimetálico   

88 20 Unidade 

Alicate Decapador e Desencapador de Fios de 0,5mm a 6mm, 
capacidade de desencapar fio chato. Possui mecanismo de 
regulagem,de acordo com o comprimento da decapagem 
desejada. 

  

89 20 Unidade Quadro Elétrico ( Metálico) Branco espaços: 6 Nema ou 8 DIN    

90 25 Unidade 

Notebook 
Especif. Técnicas 
Processador: Clock 2.5GHz com overclock a 3.1GHz de maneira 

automática. Deverá possuir 2 núcleos com 4 threads e no 3MB de 
cache. Litografia de 14nm. 
Sistema Operacional: Windows 10 Home 
Gráficos: Integrada HD Graphics 620 e Dedicada GeForce 940MX 

com 2GB de ram 
Memória: 8GB de memória máxima 2133MHz DDR4 (1 slot 

SODIMM) 
Tela: HD 15.6” (1366x768) Antirreflexo 
Câmera: 0.3MP 
Armazenamento: Até HD 1TB (5400 rpm) 
Áudio: Alto falantes (2x 1.5W) com certificação Dolby Audio 
Bateria: 2 células (30 Wh) 
Teclado: Teclado numérico disponível 
Comunicação: Wireless 1x1 AC, Bluetooth 4.1, Ethernet 

100/1000M 
Portas: 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB Tipo C (3.0), Leitor de 

cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), RJ-45 
Segurança: Slot Kensington Lock 
Cor: Prata e Preto 
Dimensões (L x P x A): 378 x 260 x 22,9 mm 
Peso: 2,06 kg 

Inserir Catálogo do produto 

  

91 2 Unidade 

Microfone supercardioide para DSLR 
Frequência de resposta: 40 Hz a 20kHz 
Sensibilidade -32dB 
Impedância: 200 ohms 
Alimentação: pilha alcalina de 9V 
Opções de controle: -10dB/0/+20dB 
Dimensões: 75 x 100 x 170 mm 

  Inserir Catálogo do produto 

  

92 8 Unidade 

Projetor: 
Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips Método de 
projeção:Frontal / retroprojeção / preso ao teto LCD Screen: 
0,59 polegadas com MLA (D8) Método de driving: 
Obturador de cristal líquido RGB Brilho de cor - Saída de luz de 
cor: 3000 lumens Brilho de branco - Saída de luz branca: 3000 
lumens Razão de aspecto: 16:10 Resolução nativa: 1280x800 
(WXGA) Duração da lâmpada: Até 6000 horas (Modo ECO)  
Até 5000 horas (Modo Normal) Alcance de razão de projeção: 
1,30-1,56:1 Tamanho - distância projetada: 33" - 320" 
Correção de efeito trapézio: Vertical: ± 30 graus (automática)  
Horizontal ± 30 graus (manual) Razão de contraste: 
Até 10.000:1 Reprodução de cor: 1.070 milhão de cores 
Tipo: Zoom óptico / Foco manual Número do comprimento de 
foco: 1,58 - 1,72 Zoom: Manual 1.2x Deslocamento da lente: 
10:1 Conectividade padrão: Função USB: 3 em 1: imagem / 
mouse/ som Interconexões: USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN 
sem fio IEEE 802.11 b/g/n (opcional), entrada VGA, entrada HDMI, 
entrada composta, entrada S-Video, entrada RGB, HDMI (MHL), 
entrada de áudio Nível do som: 
37 dB (Modo Normal)  29 dB (Modo ECO) 
Dimensões: 360 x 300 x 160 mm Peso: 2,4 kg Segurança: Trava de 
segurança tipo Kensington  Função de proteção por senha 
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Garantia: 3 anos * Modos de cor: Lousa, dinâmico, apresentação, 
desporte, sRGB, Teatro, lousa branca 
Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-
N/PAL60/SECAM Alto-falante: 2 W (Mono) 
Características especiais: A/V mute de tampa deslizante, alto 
falante integrado, ligado / desligado direto, câmara de 
documentos compatível, correção Keystone vertical e horizontal, 
interface áudio / vídeo MHL, projeção em rede, função de cópia 
OSD, Quick Corner, função tela dividida, capacidade para LAN sem 
fio, iProjection configurado por código QR Dimensões do Projetor 
incluindo os pés: 
29,7 cm x 23,4 cm x 7,7 cm Deve acompanhar na caixa: 
Projetor, Controle remoto, 2 Pilhas AA para controle remoto, 
Cabo de alimentação, Cabo VGA, Cabo USB, Maleta de transporte, 
CD ROM com documentação do projetor 
Módulo Wireless LAN, Modelo de referência: Epson PowerLite 
W28+ 
Inserir Catálogo do produto. 

93 8 Unidade 

Relé de proteção microprocessado. Especificação: Proteção de 
sobrecorrente - ANSI 50/ 50N/ 51/ 51N/ 51GS, sub/sobretensão -
ANSI 27/ 59 e sub/sobrefrequência ANSI 81, sequência de fase 
ANSI 47 e falta de fase ANSI 48 nas condições de trifásico + neutro 
+ GS, trifásico, monofásico, bifásico, neutro ou GS. Fonte 
capacitiva, TRIP capacitivo (bobina do disjuntor), alarme de 
continuidade da bobina e circuito da bobina ANSI 74, falha de 
disjuntor ANSI 62BF e bloqueio ANSI 86. Fonte capacitiva e TRIP 
capacitivo. Painel frontal com o sinótico das curvas de proteção de 
corrente FASE /NEUTRO  04 displays LED, 35 LEDS de sinalização, 
06 teclas de programação/teste/reset. Relé extraível a quente 
(curto-circuita os TCs). Porta serial traseira com protocolo de 
comunicação MODBUS® RTU. Software aplicativo gratuito para 
parametrização e monitoramento.  5 entradas lógicas e 4 saídas 
de trip. Modelo de referência: PEXTRON, URPE 7104T  
Inserir Catálogo do produto. 

  

94 20 Unidade 

Bancada de trabalho de cor branca de dimensões de 275cm x 80 
cm x 80 cm composta por tampo de 275 x 80 x 3,6 cm em MDF 
Melamínico de 18 mm padrão liso com engrossamento, apoiado 
em estruturas em mdf melaminico de 18 mm composta por 2 
laterais (78 x 78 cm), 1 painel frontal (270 x 78 cm) e um apoio 
central (40 x 78 cm).  

  

95 20 Unidade 

Bancada de trabalho de cor branca de 200 cm x 80 cm x 80 cm 
composta por tampo de 200 x 80 x 3,6 cm em MDF Melamínico de 
18 mm padrão liso com engrossamento, apoiado em estruturas 
em mdf melamínico de 18 mm composta por 2 laterais (78 x 78 
cm), 1 painel frontal (200 x 78 cm) e um apoio central (40 x 78 cm) 

  

96 1 Kit 

1 x kit com três luzes LED Índice de Reprodução de Cor (CRI): 
96/97 Ângulo de exposição: De 20º a 80º Percentual de 
dimerização: De 20 a 100% Fotometria: Modelo A (modo foco) - 
0,5m / 40.000 lux - 1m / 10.000 lux Modelo A (modo aberto) - 
0,5m / 6.800 lux - 1m / 1.600 lux Modelo B (modo foco) - 0,5m / 
16.000 lux - 1m / 4.200 lux Modelo B (modo aberto) - 0,5m / 
2.700 lux - 1m / 720 lux Alimentação: AC com adaptador (inclusos) 
/ Bateria NP-F970 (inclusa) Voltagem: DC 5-18 V, Corrente: 4A 
Resfriamento: Ventilação interna Montadura ou encaixe: Sapata 
fria universal Dimensões de cada luz: 231 x 122 x 97 mm Peso: 
578 g 2 unidades de LED temperatura fixa 1 unidade de LED 
temperatura bi-color 3 x sets de barndoors com 4 abas ou pás 3 x 
cabos de força 3 x baterias tipo NP-F970 3 x carregadores de 
baterias 3 x sapatas fria universais 3 x cabos D-Tap para XLR 3 x 
cabos USB Tipo-A para XLR 3 x Filtros (5500K) 3 x Filtros (3200K) 3 
x Tripés de luz 1x Case para tripés 3 x Braçadeiras de alicate estilo 
caranguejo 

  

97 1 Kit 1 x kit com três painéis bicolor de LED Material: Alumínio 
Anodizado Índice de Reprodução de Cor (CRI): 95 Ângulo de 
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exposição: 45º Percentual de dimerização: De 0 a 100% Consumo 
de energia: 30 W Voltagem: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC 
Montadura ou encaixe: tipo Yoke com recepetor 5/8" (16 mm) 
Dimensões de cada painel: 260 x 265 x 48 mm Peso de cada 
painel: 1 kg 3 x tripés de alumínio de 182 cm de altura máxima e 
capacidade de carga de 6 kg cada 3 x sets de barndoors com 4 
abas 3 x cabos de força 3 x case maleáveis 1 x case dura para 
transporte 

98 3 Unidade 

Fresnel de luz bicolor tipo LED Índice de Reprodução de Cor (CRI): 
95 Ângulo de exposição: de 15º a 60° Percentual de dimerização: 
de 0 a 100% Display: touchscreen de LCD Controles de regulagem: 
botões reguláveis / touchscreen de LCD / Wi-Fi via iOS ou Android 
app Voltagem: 110-240 VAC, 50-60 Hz, 2 A Montadura ou encaixe: 
tipo Yoke com receptor de 5/8" (16mm) Peso: 5.55 kg 1 x set de 
barndoors com 4 abas 

  

99 4 Unidade 

Secador de mãos: 
Material: Aço Inox escovado 
Acionamento: Automático 
Tensão/Frequência: 220V / 60Hz – Tomada de 250V~ 10A 
Fluxo de Ar mínimo de 140m³/h ou 38,88L/S 
Tempo de Secagem: 8 a 10 segundos 
Nível de Proteção: IPX1 
Motor com rotação mínima de 25.000 RPM  
Nível Sonoro (em 1m) máximo de 70 dB 
Filtro: Antibacteriano 
Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação 
Resistência com opção interna: Liga / Desliga 
Possuir filtro para purificação do ar usado na secagem das mãos 
Modelo de Referência: BraKey CR-109B 
Inserir Catálogo do produto. 

  

100 2 Unidade 

Microfone sem fio de mão com base receptora Frequências com 
incremendo de 30MHz e uso simultâneo de 6 canais Saídas 
profissionais do tipo Jack 1/4"(P10) e XLR (canon) Proteção anti-
clipping e controlador com LED no receptor Fonte bivolt 
(110~220v) com comutação automática Controle de volume no 
receptor com ajuste manual Deverá possuir LED indicador de 
recepção do sinal e indicador de canal selecionado Deverá possuir 
controle de ganho no microfone e operar 8 horas com um jogo de 
pilhas AA O transmissor deverá ser capaz de se comunicar com o 
conjunto modular de receptação AKG DMS800 (Não fornecido) 
Conjunto deverá entregar um microfone de mão com transmissor, 
base receptora e fonte de alimentação Modelo de referênai: AKG 
PW45 
Inserir Catálogo do produto. 

  

101 1 Unidade 

Conjunto de sofá com 3 lugares e duas poltronas de 1 lugar 
fabricado em couro natural legítimo na cor tijolo. (Não serão 
aceitos revestimentos sintéticos) O conjunto deverá ser fabricado 
com o mesmo material e os assentos devem ter percintas elásticas 
trançadas fixas. O preenchimento deverá ser de espuma para os 
braços, fibra siliconada para os encostos e espuma D28 para os 
assentos. Todos os elementos, tais como assentos e encostos 
devem ser fixos e suportar um mínimo de 150Kg por pessoa. Os 
pés do conjunto devem ser em madeira na cor tabaco. Deverá ter 
as dimensões aproximadas de 2,40m x 0,90m x 0,93m para o sofá 
de 3 lugares e 1,10m x 0,90m x 0,93m (C, A, P) para as poltronas, 
sendo tolerada uma diferença máxima de 10% nas medidas. 
Modelo de referência: Fiori Lyon 
Inserir Catálogo do produto. 

  

102 2 Unidade 

Microfone supercardioide para DSLR Frequência de resposta: 40 
Hz a 20kHz Sensibilidade -32dB Impedância: 200 ohms 
Alimentação: pilha alcalina de 9V Opções de controle: -
10dB/0/+20dB Dimensões: 75 x 100 x 170 mm Peso: 85g 
Inserir Catálogo do produto. 

  

103 1 Unidade Televisor de 55" 
Resolução: 4K 
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Frequência de atualização: 120Hz 
Tela: Edge LED 
Painel: IPS com HDR 
Processador:  
SmartTV:  
CONEXÕES 
Entrada Vídeo Componente: 1 
Entrada Áudio/Vídeo: 1 
Entrada HDMI: 4 
Entrada USB: 2 
Entrada LAN (RJ45): 1 
Conexão Wifi: Integrada 
Saída Áudio Digital Óptica: 1 
Entrada RF para TV por assinatura: 1 
Entrada RF para TV Digital: 1 
Alimentação: AC 100-240V ~ 50/60Hz 
Furação VESA: 300 x 300 
Modelo de referência: 55" LG Ultra HD 4K TV | 55UJ6545 
Inserir Catálogo do produto. 

104 1 Unidade 

Televisor de 43" 
Resolução: 4K 
Frequência de atualização: 120Hz 
Tela: Direct LED 
Painel: IPS com HDR 
Processador:  
SmartTV:  
CONEXÕES 
Entrada Vídeo Componente: 1 Entrada Áudio/Vídeo: 1 
Entrada HDMI: 4 
Entrada USB: 2 
Entrada LAN (RJ45): 1 
Conexão Wifi: Integrada 
Saída Áudio Digital Óptica: 1 
Entrada RF para TV por assinatura: 1 
Entrada RF para TV Digital: 1 
Alimentação: AC 100-240V ~ 50/60Hz 
Furação VESA: 200 x 200 
Modelo de referência: 43" LG Ultra HD 4K TV | 43UJ6565 
Inserir Catálogo do produto. 

  

105 
12 

 

Unidade 

Mesa linear sem gavetas com calha metálica para fiação 
170x70x74cm, com as seguintes especificações: Tampo: 
Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura 
revestida com filme melaminico texturizado BP, com 
profundidade de 70 cm, com acabamento em fita de borda abs de 
3 mm de espessura e raio 2,5 mm  na área de contato do usuário 
e 2 mm em todas as extremidades. O tampo possui passa cabos 
em poliestireno injetado  com 60 mm de diâmetro na cor do 
revestimento. Painel estrutural: Confeccionado em madeira MDF 
ou MDP de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs de 0,45 
mm de espessura em todas as extremidades. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionado em zamak 
estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca 
métrica em aço usinado e acabamento zincado  e tampas plásticas 
de acabamento confeccionadas em polietileno. Estrutura metálica 
LE/LD: Base horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de 
aço SAE 1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 
600 mm de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, 
dotada de  sapatas niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, fixadas 
na parte inferior da base horizontal por meio de duas peças 
metálicas, possui furo central com rosca 5/16 para permitir a 
regulagem das sapatas, as peças são soldadas por meio de solda 
mig para melhor acabamento e resistência. Base superior 
horizontal confeccionada em chapa de aço SAE 1020, em formato 
de " L " com 2,65mm de espessura medindo aproximadamente 
500 x 50 x 30 mm para maior sustentação e acabamento, 
perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o 

  



 

 

 

23 

FATEC Avenida Roraima, 1000 - Rua Q - Prédio 66 -   Cidade 

Universitária -  97.015-900  - Santa Maria  RS Brasil 

 

  
Tel (55) 3226-6900 
Fax (55) 3226-6911 

 

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 

 

e-mail:  licitacoes@fatecsm.org.br   

 www.fatecsm.org.br 
 

 

 

tampo, soldada aos tubos verticais por meio de solda mig 
.Estrutura metálica vertical confeccionada em  tubos de aço SAE 
1020, , medindo 40 x 40mm com parede reforçada  de 1,90mm de 
espessura, recebe usinagens a laser para encaixe de 
componentes, com rebites em aço M6 para fixação de painéis e 
calhas. Fechamento vertical  em chapa de aço SAE 1020 com 
0,90mm de espessura,  com dobras a 90º nas extremidades para 
reforço e guia para encaixe, possui. Tampa fixa pelo lado interno 
do pé, e de encaixe na externa. Possui peça interna em formato 
de "U" permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica. 
Acessório: calha para fiação   Confeccionada em chapa de aço SAE 
1020 com 0,90mm de espessura. Possui peça interna em formato 
de "U" com duas dobras a 90º, e nas extremidades possui recortes 
a 45º para evitar acidentes, permitindo a separação. Com furação 
para alojamento de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-
45 para receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 
ABNT. Todas as peças metálicas do  conjunto com acabamento 
em  pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e 
poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 
250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas 
metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação 
de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDF ou 
MDP, possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras 
vezes sem causar dano ao mesmo. Todas as peças que formam o 
conjunto devem ter acabamento com bordas em todo perímetro.  

106 
4 

Unidade 

Armário alto com 02 portas 03 prateleiras medindo 
90x50x160cm , com as seguintes especificações: Tampo: 
Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de revestida 
com filme melaminico texturizado BP, profundidade 50 cm, com 
acabamento em fita de borda abs de 2 mm de espessura em todas 
as extremidades. Corpo: Costas, base e laterais confeccionado em 
madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura revestida com 
filme melaminico texturizado BP, com acabamento em fita de 
borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as extremidades. As 
laterais possuem furação espaçada com 32 mm de distância que 
permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. 
Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado 
em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 
mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 
Prateleiras reguláveis: Confeccionado em madeira MDF ou MDP 
de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs de 2 mm 
de espessura em todas as extremidades. As prateleiras possuem 
suportes de nylon com 20mm de diâmetro insertadas no topo das 
mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do 
armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira 
conferindo resistência ao conjunto. Prateleira fixa: armários altos 
possuem prateleira do meio fixa confeccionada com as mesmas 
características das reguláveis, porém é fixada na parte central do 
armário por cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado 
em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 
mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e 
tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. 
Portas: Portas de giro confeccionadas em madeira MDF ou  MDP 
de 18 mm de espessura revestida com filme melaminico 
texturizado BP, com acabamento em fita de borda abs de 2 mm 
de espessura em todas as extremidades.  Com 3  dobradiças de 
aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma 
abertura de 110º recobrindo totalmente a lateral, puxadores em 
alumínio anodizado de 128 mm na posição central de 100 cm do 
chão quando armários altos. Quando baixos fixa-los na posição 
central a 15 cm do limite superior da porta.  Fechadura com duas 
chaves escamoteáveis, na porta do lado direito,  e batente de aço 
na porta do lado esquerdo fixada a meia altura. O batente do tipo 
"L" fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para 
alinhamento das portas. Todo o armário recebe buchas de nylon 
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para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso 
com a madeira. Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo 
de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura estampados a 45º e 
soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, 
possui peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a 
fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, 
possui 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC. Todas 
as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura 
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando 
uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em 
estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de 
fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não 
serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o 
atrito direto as partes em MDF ou MDP, possibilitando a 
montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano 
ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter 
acabamento com bordas em todo perímetro.  

107 
3 Unidade 

Mesa de trabalho angular em "L" tampo único medindo 
140x140x60/74 cm, com as seguintes especificações: Tampo: 
Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 25 mm de espessura 
revestida com filme melamínico texturizado BP, com 
profundidade de 60 cm para tampo com corte sinuoso em forma 
de delta com entrada orgânica para o usuário, com acabamento 
em fita de borda abs de 3 mm de espessura e raio 2,5 mm  na 
área de contato do usuário e 2 mm em todas as extremidades. O 
tampo possui passa cabos em poliestireno injetado  com 60 mm 
de diâmetro na cor do revestimento do tampo. Painel estrutural: 
Confeccionado em madeira MDF ou MDP de 18 mm de espessura 
revestida com filme melaminico texturizado BP, com acabamento 
em fita de borda abs de 0,45 mm de espessura em todas as 
extremidades. Sistema de fixação composto por tambor de giro 
confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem 
rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento 
zincado  e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em 
polietileno na cor do revestimento. Estrutura metálica LE/LD: Base 
horizontal estampada " sem ponteiras " em chapa de aço SAE 
1020, com 2,65mm de espessura, com aproximadamente 600 mm 
de comprimento, 70 mm de largura e 30 mm de altura, dotada de  
sapatas niveladoras   com rosca 5/16 em nylon, fixadas na parte 
inferior da base horizontal por meio de duas peças metálicas, 
possui furo central com rosca 5/16 para permitir a regulagem das 
sapatas, as peças são soldadas por meio de solda mig para melhor 
acabamento e resistência. Base superior horizontal confeccionada 
em chapa de aço SAE 1020, em formato de " L " com 2,65mm de 
espessura medindo aproximadamente 500 x 50 x 30 mm para 
maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior 
para fixação entre o pé da mesa e o tampo, soldada aos tubos 
verticais por meio de solda mig .Estrutura metálica vertical 
confeccionada em dois tubos de aço SAE 1020, , medindo 40 x 
40mm com parede reforçada  de 1,90mm de espessura, recebe 
usinagens a laser para encaixe de componentes, com rebites em 
aço M6 para fixação de painéis e calhas. Fechamento vertical  em 
chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de espessura,  com dobras a 
90º nas extremidades para reforço e guia para encaixe, possui . 
Tampa fixa pelo lado interno do pé, e de encaixe na externa. 
Possui peça interna em formato de "U" permitindo a separação de 
fios, elétrica, lógica e telefonia. Acessório: calha para fiação   
Confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,90mm de 
espessura. Possui peça interna em formato de "U" com duas 
dobras a 90º, e nas extremidades possui recortes a 45º para evitar 
acidentes, permitindo a separação. Com furação para alojamento 
de 02 tomadas elétricas convencionais e de 2 RJ-45 para receber 
telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. Pé metálico 
estrutura de canto 90° graus: Estrutura em chapa de aço em 
formato quadrado de 90º, dotada de 1 sapata niveladora base 
superior horizontal, chapa de aço soldada com furação na parte 
superior da coluna para permitir a passagem de fiação entre a 
coluna de  espessura. Calha com saque frontal, possui na tampa 

  



 

 

 

25 

FATEC Avenida Roraima, 1000 - Rua Q - Prédio 66 -   Cidade 

Universitária -  97.015-900  - Santa Maria  RS Brasil 

 

  
Tel (55) 3226-6900 
Fax (55) 3226-6911 

 

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 

 

e-mail:  licitacoes@fatecsm.org.br   

 www.fatecsm.org.br 
 

 

 

furação para fixação de 2 tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 
45 para receber telefonia e lógica(tomada de acordo com as 
normas da ABNT NBR 14136), todas as partes metálicas soldadas 
são feitas por Solda Mig para maior sustentação e acabamento. 
Todas as peças metálicas do  conjunto com acabamento em  
pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster 
formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, 
curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo 
sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou 
similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que 
causem o atrito direto as partes em MDF ou MDP, possibilitando a 
montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano 
ao mesmo. Todas as peças que formam o conjunto devem ter 
acabamento com bordas em todo perímetro. A cor do objeto 
deverá ser definida na emissão do empenho canto e o tampo da 
mesa, Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 700 x 
100 x 100 mm em chapa de aço de 1,06mm de espessura. Calha 
com saque frontal, possui na tampa furação para fixação de 2 
tomadas elétricas convencionais e 2 RJ 45 para receber telefonia e 
lógica(tomada de acordo com as normas da ABNT NBR 14136), 
todas as partes metálicas soldadas são feitas por Solda Mig para 
maior sustentação e acabamento. Todas as peças metálicas do  
conjunto com acabamento em  pintura eletrostática a pó com 
resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 
de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma 
temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita 
através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos 
sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as 
partes em MDF ou MDP, possibilitando a montagem e 
desmontagem por inúmeras vezes sem causar dano ao mesmo. 
Todas as peças que formam o conjunto devem ter acabamento 
com bordas em todo perímetro. A cor do objeto deverá ser 
definida na emissão do empenho. 
 

108 
18 Unidade 

Computador Desktop com Monitor: 
1. Unidade Estação de trabalho corporativo, atendendo as 

seguintes especificações mínimas: 
2. Gabinete: Tipo reduzido, padrão Small Form Factor (SFF) 

podendo ser usado na posição vertical ou 
horizontal, sem comprometer o funcionamento dos 

componentes. O gabinete não poderá ultrapassar o 
volume máximo de 11.000cm3; O gabinete deverá possuir um 

conector de encaixe pra o kit de 
segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de 

segurança sem adaptações; 
3. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de 

disco rígido e do computador ligado 
(power-on) na parte frontal do gabinete; 
4. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de 

componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, 
memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas 
(Tool Less), não sendo 
aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não 

sendo aceito parafusos recartilhado. 
5. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 
6. Deverá ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de 

reproduzir os sons gerados pelo 
sistema. O mesmo deverá estar conectado diretamente a placa 

mãe, sem uso de adaptadores. 
7. Processador: 
8. Processador da última geração disponibilizada pelo fabricante 
9. Ref.: Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz; 10. Indice minimo CPU 

Benchmark 10800 
(http://cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html) 
11. Processador 64 bits. 
12. Família desktop. 
13. 4 núcleos físicos. 
14. Suportar tecnologia de virtualização. 
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15. Integrante da geração mais recente produzida pelo 
fabricante. 
16. É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na 

proposta. 
17. O processador deve operar dentro das especificações 

originais de seu fabricante. 
18. Memória: 16 Gbytes, instalados, DDR4 SDRAM 2400MT ou 

superior. 
19. Dois slots e expansível a pelo menos a 32 GBytes. 
20. Sistema de Armazenamento: 
21. Interno ao gabinete contendo 01 (uma) unidade de disco 

rígido padrão S.M.A.R.T (Self-Monitoring, 
Analysis and Reporting Technology) com capacidade de 1 Tbyte, 

velocidade de rotação de sete mil e 
duzentos (7.200) RPM; Deve possuir as tecnologias S.M.A.R.T 

(Self- Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology) e NCQ (Native Command Queuing). 
22. Unidade DVD-RW . 
23. Unidade de gravador DVD/RW, interno ao gabinete. 

Velocidade de leitura e escrita de no mínimo 
24x para CD-ROM e 8x para DVD; 
24. Placa principal e BIOS: 
25. BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento 

não sendo aceitas soluções em regime 
de OEM ou customizadas. A BIOS deve possuir o número de série 

do equipamento em campo editável 
que permita inserir identificação customizada podendo ser 

consultada por softw are de gerenciamento, como número de 
propriedade e de serviço As atualizações, quando necessárias, 
devem ser disponibilizadas no site do fabricante; 26. A placa mãe 
deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, 
desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, não sendo 
aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas; 
27. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela 

BIOS, adequado ao processador, 
fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo do ar 

interno deve seguir as orientações do 
fabricante do microprocessador; 
28. 2 (dois) slot PCI sendo no mínimo 1 (um) slot PCI express x16 

e 1 (um) slot PCI x4 ou x1 
29. Possuir, no mínimo, uma (1) porta de vídeo padrão VGA 

(DB15) e duas (2) no padrão Display Port 
ou HDMI; 
30. Interface de rede Ethernet RJ-45, 10/100/1000 (nativa na 

placa principal); 
31. Chip de segurança TPM 1.2 ou superior nativo 
32. Interface de áudio com entrada frontal para microfone e fone 

de ouvido podendo ser no padrão 
combo não sendo aceito o uso de adaptadores para atender esta 

exigência e um conector de saída de 
áudio na parte traseira; 
33. 8 (oito) interfaces USB nativas sendo 4 (quatro) frontais e 4 

(seis) traseiras no mínimo. Não será 
permitido o uso de adaptadores para atender esta exigência; 
34. Pelo menos 6 (seis) portas deverão ser do tipo USB 3.0 (não 

será permitido o uso de adaptadores 
para atender esta exigência). 
35. Interface de Vídeo Dedicada: 
36. Controladora de vídeo dedicada de 2 GB com conexões DVI-I 

e DisplayPort, suporte DirectX® 12, 
Mantle, OpenGL4.4 
37. Teclado e Mouse: 
38. Teclado USB, vetado o uso de adaptadores, ABNT, português. 
39. Mouse USB, vetado o uso de adaptadores, ótico, com botão 

de rolagem 1600 DPI. 
40. Fonte de Alimentação: 
41. Fonte de alimentação 110/220V – bivolt automático com PFC 

ativo (80 plus Platinum) 
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comprovado através do catálogo oficial do fabricante, com 
potência suficiente para o pleno funcionamento do equipamento 
e seus recursos. Deverá possuir no mínimo 90% de eficiência. 
42. Monitor: 
43. Monitor do Tipo LCD com iluminação em LED com no mínimo 

21 polegadas e menor ou igual a 24", 
resolução full HD 1920x1080. 
44. Interface analógica (VGA) e digital (DisplayPort). 
45. Contraste mínimo de 1000:1 (típico). 
46. Ângulo de visão 178º/178º (vertical/horizontal). 
47. Brilho: mínimo 200cd/m2. 
48. Tempo de resposta: máximo 8s 
49. Pixel Pitch: máximo 0.290 mm 
50. Base de ajuste de Altura, rotação e giro (pivot). A base deverá 

ser do projeto original do fabricante. 
51. Deverá ser enviado cabo de sinal digital correspondente para 

conexão entre a unidade de 
processamento e o monitor. 
52. Softwares licenciados e instalados: Microsoft® Window 10 

Professional Original 64-bit em Português 
(Brasil) com a respectiva mídia de instalação 
53. Certificações e Compatibilidades: Anexar comprovante de 

compatibilidade do produto ofertado 
com o ambiente operacional Microsoft Windows 10 (selo design 

for Windows Compatibility), constando 
no w ebsite https://sysdev.microsoft.com/en-

US/Hardware/LPL/ProductList.aspx?m=7&cid=202&g= 
54. O modelo de equipamento ofertado deverá ser registrado no 

EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) da agência de proteção 

ambiental (EPA), nas categorias Gold, no 
site: http://www .epeat.net; 55. Compatibilidade a distribuição 

Linux ubuntu comprovado atraves do site 
https://certification.ubuntu.com/certification/desktop/; 
56. O modelo de equipamento deve estar em conformidade com 

o padrão Energy Star para 
eficiência de consumo elétrico; 
57. Equipamento em conformidade com a norma ISO 9296, 

testado em acordo com a ISO 7779, quanto 
à emissão de ruídos em ambiente de escritório. Será aceita 

comprovação da conformidade através da NBR 10152 
devidamente qualificado para conformidade para ambientes de 
escritório. 
58. Acessórios: Cabos, conectores e todos os acessórios 

necessários para o funcionamento do 
computador. Fornecer adaptador de energia – Padrão Brasil (3 

Pinos). 
59. Garantia do Hardware: O equipamento ofertado deverá 

possuir 1 (Ano) anos de garantia "on site" 
60. O fabricante do equipamento deverá possuir central de 

atendimento técnico, com abertura de 
chamados via DDG 0800 e chat on line; 
61. A licitante deverá possuir central de ligações gratuitas (0800) 

para dúvidas técnicas quanto a 
instalação e configuração do equipamento e destacado na 

proposta (informar número). 
62. O Fabricante deve possuir site na internet para download de 

drivers e dos softw ares originais instalados em fábrica além de 
suporte técnico e verificação do status da garantia, não sendo 
aceita a 
comprovação através de redirecionamento para sites de 

terceiros. Comprovar esta exigência na proposta; Não serão 
aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes não 
originais do fabricante). Exigência esta visa à procedência e 
garantia total do 
equipamento pelo fabricante. 
63. Padrões: O conjunto formado por gabinete, teclado, mouse e 

monitor deverão ser do mesmo 
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fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em 
regime de OEM. Não será aceito 
qualquer tipo de personalização como adesivos, impressões 

serigráficas ou outros. A homogeneidade 
dos produtos e acessórios deverá fazer parte do projeto original 

do fabricante; Manuais em português 
deverão ser disponibilizados no site do fabricante. 
Não deverá ser enviado manuais impressos; Todas as 

características solicitadas deverão ser 
comprovadas através de literatura técnica, atestados do 

fabricante, sítios da internet ou outras fontes nas quais as 
exigências solicitadas possam ser claramente identificadas. 
O fornecedor deverá anexar o catálogo do produto. 
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ANEXO V 

MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

 

 

 

FATEC - FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA. 
RUA Q, S/N, Prédio 66 - Cidade Universitária CEP 97105-900, Santa Maria – RS. 

CNPJ: 89.252.431/0001-59 - Telefone: (55) 3226-6900 - Fax: (55) 3226-6911. 
 

Santa Maria, ............. de ........................... de 2018. 

Á 
EMPRESA: ........................................ 

CNPJ: ................................................ 
TELEFONE: (......) ............................. 

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2018/ .......................... 

Solicitamos a entrega dos itens abaixo, referente a........................ FATEC. Para formalização 
de fornecimento a Nota Fiscal deverá ser em nome da FATEC - FUNDAÇÃO DE APOIO À 
TECNOLOGIA E CIÊNCIA, com CNPJ sob o nº 89.252.431/0001-59, IE: 109/0281436 e IM: 2724602-
8. 

Informe na Observações da Nota Fiscal o número: CT............................... e OF: 
2018/............ 

Dúvida tratar com .................................... no telefone (55)3226-6900. 

Colocar os Dados Bancários(Pessoa Jurídica, conta no CNPJ da empresa) na Nota 

Fiscal para que seja feito o Depósito Bancário, se informado conta Pessoa Física a FATEC não 

irá efetuar o Pagamento. 
Sendo que o local de entrega é .............................. – .............. Cidade Universitária CEP 

97015-970, Santa Maria – RS. 

Os itens abaixo serão adquiridos para o Projeto ........................... (.....................). 
O Documento Fiscal NÃO poderá ser emitido com valor maior do que o abaixo apresentado. 

 

Fornecedor: ..................................................... 

 

Descrição do Objeto                                               Item    Quant.    Valor Item R$     Valor Total R$ 
Tipo do Objeto e descrição                  0           0               00,00                    00,00 
 

                                                                                                                         Total: 00,00        

 

                                                     Membro da Comissão 

Comissão de Licitações 

 

 

 


