COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0036/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2019
PROCESSOS ADMINISTRATIVO Nº.:03.349/ 2019 e 01.218/2019
REGISTRO NA CGE N° 19.00490-3
Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da
Comissão Permanente de licitação, localizada na Rua das Baraúnas, 351, 3º. Andar, Universitário,
Campina Grande-PB, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, daqui em diante designado
meramente UEPB, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.671.814/0001-37, neste ato representado
pelo Reitor, Prof. ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR, portador da Carteira de Identidade RG
N.º 96002438580 SSP-CE e do CPF/MF N.º 324.462.094-91, de acordo com as atribuições que
lhe foi conferido, em conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016 / 2019,
resolve, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei 10.520/02 e dos
Decretos Estadual 34.986 e 35.520/2014, REGISTRAR OS PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO
DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA OS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
DA PARAÍBA - UEPB, das empresas que propôs os preços mais baixos, resolve registrar os
preços nos seguintes termos:

EMPRESA VENCEDORA: Andrei Santos Silva 05062492556
CNPJ: 15.785.674/0001-16
LOTE

UNID

QUANT

MARCA

PREÇO
UNIT.

ESPECIFICAÇÃO
01

UNID

SMART TV LED 60” FULL HD

01

PREÇO
GLOBAL

Philco –
3.793,09 3.793,09
PTV60F90DSENS

TOTAL: R$ 3.793,09 (Três mil setecentos e noventa e três reais e nove centavos)

EMPRESA VENCEDORA: Plugnet Comércio e Representações Ltda
CNPJ: 02.213.325/0002-69
LOTE

UNID

QUANT

MARCA

160

Epson
Powerlite 107
V11H859020 +
V12H731P02 –
Adaptador
Wirelss e
Deamis
acessórios

PREÇO
UNIT.

ESPECIFICAÇÃO

02

UNID

DATASHOW
PADRÃO
Especificações Técnicas Mínimas
ATENÇÃO: Será aceita oferta de
qualquer
componente
de
especificação
diferente
da
solicitada,
desde
que
comprovadamente
iguale
ou

PREÇO
GLOBAL

4.700,00 752.000,00
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supere,
individualmente,
a
qualidade, o desempenho, a
operacionalidade, a ergonomia ou a
facilidade
no
manuseio
do
originalmente
especificado
–
conforme o caso, e desde que não
cause, direta ou indiretamente,
incompatibilidade com qualquer das
demais
especificações,
ou
desvantagem
nestes
mesmos
atributos dos demais componentes
ofertados.
CARACTERÍSTICAS
GERAIS
Resolução nava: XGA
(1024 x 768) ou WXGA (1360x768,
1360x760; 1280x720; 1280x800 )
Compatibilidade de vídeo: NTSC,
PAL, SECAM, SDTV, 480i, 480p,
576i, 576p, HDTV: 720p, 1080i e
1080p;
Fonte de luz: Lâmpada
Halógena, UHE ou LASER; Brilho
mínimo de 3200 lumens, com
durabilidade de 5.000 horas no
modo normal ou alto brilho e
podendo ser estendida a 10.000
horas no modo econômico ou baixo
brilho;
Formato de imagem de
padrão de 4:3, devendo suportar
também o aspecto 16:9 ou 16:10;
Lente de projeção com ajuste de
zoom e foco, com zoom óptico de,
no mínimo, 1.2 para facilitar a
operação e instalação;
Relação
de contraste: mínimo de 13.000:1;
Tecnologia: LCD ou 3LCD
Consumo de energia: Máximo:
350W
CARACTERÍSTICAS
PROJEÇÃO:
Tamanho da
projeção:
32”
320”
CARACTERÍSTICAS
CONECTIVIDADE
Computador
analógico (VGA – conector D-Sub
15), vídeo composto (conector do
tipo RCA Amarelo);
Áudio
conector RCA (Branco-Vermelho);
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Áudio conector do tipo Mini jack
stereo;
USB Tipo A x1 para uso
de pendrive ou adaptador sem fio
do fabricante;
HDMI sendo
compatível com protocolo MHL;
S-Vídeo do tipo Mini Din;
RJ-45;
Projeção simultânea do conteúdo
de, no mínimo, 4 fontes/origens
diferentes conectadas à mesma
rede do projetor; Serial RS-232C
(D-Sub 9);
Entrada para
Microfone x 1. Conexão Wireless
padrão
802.11
b/g/n
CARACTERÍSTICAS - SAÍDA
Áudio Stereo Mini Jack; Vídeo do
RGB VGA D-Sub15;
Alto falante
integrado com potência mínima de
15
W.
ACESSÓRIOS
/
ALIMENTAÇÃO
Cabo
de
alimentação elétrica tripolar;
Cabo VGA de 10 metros sem
emendas ou adaptações;
Cabo
HDMI 1.4 de 10 metros sem
emendas
ou
adaptações;
Controle Remoto (acompanhado
com, pilhas (AA ou AAA) ou
bateria.
DOCUMENTAÇÃO
E
SOFTWARES
Guia
de
Instalação, necessário à instalação
rápida do equipamento, em idioma
Português do Brasil;
Software
com licença de uso ilimitada do
próprio fabricante do equipamento
que permita o monitoramento do
projetor através da rede, bem como
ligar/desligar o produto, alternar o
sinal de diferentes fontes de vídeo
do projetor através da rede, realizar
acompanhamento
do
funcionamento
dos
projetores
conectados à rede através de
interface gráfica amigável e que
apresente ícones para diferentes
tipos de alertas, configurar a função
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de avisos por e-mail para o
administrador, sobre produtos que
apresentarem
problemas
para
ações corretivas, criação de grupos
de equipamentos para melhor
gerenciamento. O software deverá
permitir o gerenciamento remoto
via
o
navegador
Web
de
dispositivos
que
estejam
conectados na mesma rede do
projetor; Software com licença de
uso ilimitada do próprio fabricante
do equipamento que permita a
projeção
de
imagens
de
computadores (PCs e Notebooks)
conectados à mesma rede do
projetor. O software ainda deverá
permitir que os usuários busquem
os projetores disponíveis na rede,
escolha o de sua preferência e
inicie a projeção do conteúdo, bem
como possuir interface de controle
para o usuário buscar conteúdo de
diferentes
fontes
de
vídeo
conectadas ao projetor para
exibição das imagens;
Software
com licença de uso ilimitada do
próprio fabricante do equipamento
que permita a projeção sem fio
Wireless padrão IEEE 802.11 b/g/n
de imagens oriundas de Tablets e
Smartphones
com
sistemas
operacionais Android e iOS no
projetor, bem como permita o
dispositivo conectado controlar as
funções de troca de fonte de vídeo,
efeito mute/descanso da projeção
da imagem e também permitir o
usuário
a
realizar
anotações/interatividade direto da
tela do dispositivo móvel sobre a
imagem projetada e as anotações
serem exibidas na tela que está
sendo exibida pelo projetor;
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Função de projeção de duas
imagens simultânea de fontes de
vídeos diferentes ligadas ao
projetor ao mesmo tempo na tela,
SEGURANÇA
Barra
de
Segurança / Fixação;
Orifício
para Trava Kensington;
Cabo de
travamento
para
fixação
no
suporte;
Proteção por Senha.
CERTIFICAÇÕES
O
equipamento deverá estar de
acordo
e
serem
fornecidos
equipamentos conforme norma
NBR 14136:2002, lei nº 11.337 de
26 de julho de 2006 e resolução
CONMETRO nº 02, de 06 de
setembro de 2007 publicado no
D.O.U
14.09.2009;
O
equipamento deve atender a
diretiva RoHS (Restriction of
Hazardous
Substances),
em
conformidade com a IN01 de
19/01/2010 da SLTI/MP (TI Verde),
quanto a não utilização de
substâncias nocivas ao Meio
Ambiente ou deve ser apresentada
comprovação
técnica
demonstrando que o equipamento
não
é
fabricado
utilizando
substâncias nocivas ao Meio
Ambiente como cádmio (Cd),
mercúrio (Hg), cromo hexavalente
(Cr(VI)), bifenilos polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs)
e
chumbo
(Pb).
GARANTIA
O equipamento
deverá possuir, no mínimo, 36
meses de garantia, na modalidade
on-site, com atendimento feito pela
rede autorizadas do fabricante, com
indicação de 0800 para chamados
de suporte e/ou conserto.
TOTAL: R$ 752.000,00(Setecentos e cinquenta e dois mil reais)
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A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R$
755.793,09 (Setecentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e nove
centavos).

CLÁUSULA I - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência inicial de 12 (doze) meses, a partir da sua
publicação no D.O.E – Diário Oficial do Estado.
A existência de preços registrados não obriga a UEPB a adquirir o material, sendo facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA II - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
Sempre que julgar necessário, a UEPB solicitará durante a vigência desta Ata de Registro de
Preços, o fornecimento do material registrado, na quantidade que for preciso, mediante Nota de
Empenho, que será enviada via e-mail ao FORNECEDOR. O qual deverá confirmar o recebimento
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as cláusulas e condições
constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016 / 2019, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso.
As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS são limitadas na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.

CLÁUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016 / 2019 e seus anexos e as
propostas das empresas: Andrei Santos Silva 05062492556 - CNPJ: 15.785.674/0001-16 e
Plugnet Comércio e Representações Ltda - CNPJ: 02.213.325/0002-69.

CLÁUSULA V- DO FORO
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Fica eleito o foro de Campina Grande - PB para dirimir quaisquer questões decorrentes da
utilização da presente ata.

Campina Grande-PB, 27 de agosto de 2019.

Prof. Antonio Guedes Rangel Junior
Reitor
Matrícula: 1.21111-1

Andrei Santos Silva 05062492556
CNPJ: 15.785.674/0001-16

Plugnet Comércio e Representações Ltda
CNPJ: 02.213.325/0002-69
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