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Licitação nº:

0001Folha:
Data:

021   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2012/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA 1038 DE 2011 PUBLICADO NO DOE EM 02.07.2011

27/03/2012

Aquisição de Materiais Permanentes e Prestação de Serviços de Instalação e Treinamento (Televisores de LED

4Perm. UND 117975001 Kit Terminal de Telepresença para salas de conferência e auditórios; Composto por: 01 (Um)
codec de telepresença HD  (High Definition) 1080p 30 fps (frames per second); 01 (Uma)
câmera PTZ HD 1080p 30fps; 01 (Um) microfone de mesa (microphone array); 01 (Um)
controle remoto; Todos os cabos e interfaces necessários para interconectar esses
componentes; Todos os equipamentos devem ser compatíveis entre si (em protocolos e
interfaces de entrada e saída) para o perfeito funcionamento; Todos os equipamentos e
acessórios devem ser novos e de primeiro uso, não podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas; O componente terminal deve ser do tipo
appliance, que funcione sem o auxilio de um computador; Deve iniciar e responder às
chamadas de videoconferência através de uma rede IP; Deve permitir se conectar a até outros
3 equipamentos similares, formando sessões de até 4 equipamentos; Deve suportar
comunicação H.323 e SIP até, no mínimo, 6 Mbps; deve gerar, transmitir, receber e apresentar
fluxos de vídeo de alta definição (HD), na resolução de 1920x1080 (1080p) a 30 quadros por
segundo; Deve operar também em definição convencional SD (Standard Definition),
suportando os padrões SIF, CIF, 4CIF ou 4SIF a 30 quadros por segundo:Desde que essas
resoluções sejam suportadas em H.264; Deve suportar criptografia AES; Deve suportar o
protocolo H.350/LDAP; Deve suportar os padrões de áudio G.711, G.722, G.722.1 com um
padrão de áudio de alta fidelidade a, no mínimo, 16kHz; Deve possuir supressão automática
de ruído, cancelamento de eco e controle automático de ganho;Deve suportar os padrões
H.261, H.263 e H.264; Deve suportar os protocolos HTTP, DNS, DHCP, NTP; Deve suportar
controle de câmera remota; Deve possuir fonte que aceite tensões variando entre 100 a 240V;
Deve suportar o padrão H.239 para transmissão simultânea de no mínimo dois fluxos de
vídeo (pessoas e conteúdo), onde ambos poderão conter imagens em movimento, podendo
ser visualizados em duas telas de projeção independentes;  Deve ajustar a banda utilizada
pelo fluxo de conteúdo e pelo fluxo de vídeo, no caso de transmissão simultânea, de modo a
priorizar a qualidade dos dois fluxos mais importantes num dado momento da conferência;
Todos os codecs devem permitir a memorização de, no mínimo, 10 (dez) posicionamentos
distintos para a câmera local (presets); Cada codec deve possuir, no mínimo, 4 (quatro)
entradas de vídeo: 01 (uma) entrada para câmera principal, em formato HD, com resolução
mínima de 1920x1080 (HD1080p) em 30 quadros por segundo; 01 (uma) entrada para câmera
auxiliar, em formato HD, com resolução mínima de 1920x1080 (HD1080p) em 30 quadros por
segundo; 01 (uma) entrada para conexão de PC ou notebook, padrão DVI, com resoluções
mínimas de 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1280x720 (HD720p);
01 (uma) entrada padrão auxiliar S-Vídeo; Cada codec deve possuir, no mínimo, 2 (duas)
saídas de vídeo: 01 (uma) saída para monitor principal, em formato digital, com resolução HD
de 1920x1080 (HD1080p) em 30 quadros por segundo e 01 (uma) saída para monitor
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secundário, em formato digital, com resolução HD de 1920x1080 (HD1080p) em 30 quadros
por segundo; 3 (três) entradas de áudio: 01 (uma) entrada para o microfone (array) fornecido;
O sistema deve permitir a instalação de um microfone adicional; 01 (uma) entrada de áudio
estéreo auxiliar; 01 (uma) entrada de aúdio para áudio de PC; Cada codec deve possuir, no
mínimo, 2 (duas) saídas de áudio: 01 (uma) saída estéreo para o áudio principal;
01 (uma) saída estéreo para o áudio auxiliar;Cada codec deve possuir no mínimo 01 (uma)
interface de rede Ethernet 10/100baseT com suporte para IPv4 e Ipv6; Deve ter no mínimo um
ano de garantia; A câmera PTZ HD 1080p 30fps deve possuir as seguintes características;
Deve possuir ajuste de campo visual (horizontal e vertical) e de zoom motorizados,
comandados por controle remoto;  Deve ser do tipo 1/3" CMOS; Deve possuir ajuste de foco
automático; Deve possuir zoom óptico de, no mínimo, 10x, controlado por controle remoto de
IR ou RF; A câmera deve ser separada do codec; Deve acompanhar suporte(s) para instalação
sobre monitor de tela fina e em parede; Deve ter no mínimo um ano de garantia para todos os
componentes do kit;
Lote 1 - Unid. Solicitante: UINFOR

4Serviço UND 117977002 Serviço para instalação e treinamento de  Kit de Telepresença (Valor por Kit),
sendo que o Serviço deve incluir a instalação completa dos equipamentos constantes do
ítens 001 e 003 do Anexo I PCT, que compreende a fixação dos equipamentos, a interligação
dos fios e conexões, configuração e teste;
Treinamento de 2 horas por Kit Implantado que incluí como instalar, resolver os principais
problemas e configurar os protocolos de rede necessários;
O treinamento deve ser ministrado em uma única vez multiplicando o número de horas pelo
número de kits instalados. O treinamento deve ser ministrado para 12 pessoas.
Lote 1 - Unid. Solicitante: UINFOR

4Perm. UND 117976003 Televisor de LED 55 polegadas Full HD 1080 pontos, com as seguintes características:
Deve vir com suporte para parede; Deve ter resolução full  HD (1920x1080); Deve ter no
minimo 3 (três) entradas HDMI; Deve ter taxa mínima de atualização de frames de 120 HZ;
Deve ter contraste mínimo 5.000.000:1; Deve suportar sistema de alimentação de 220 volts;
Deve ter no  mínimo uma entrada USB; Deve ter no mínimo uma entrada para PC; Deve ter no
mínimo uma entrada de audio RCA; Deve ter potência mínima de áudio de 20 W  Rms;
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Deve vir com um cabo hdmi/dvi-i de no mínimo 5 metros de comprimento ou um cabo hdmi
de no mínimo 5 metros mais um adaptador dvi-i(macho)->hdmi(fêmea); O cabo deve ser
compatível com todas as versões hdmi/dvi; Deve ter no mínimo um ano de garantia.
Lote 2 - Unid. Solicitante: UINFOR

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central-
CEP: 45.031-900
1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como:

catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos
de todos os produtos ofertados.
        1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços
(Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o
português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).
1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

Observação:

F O R N E C E D O R
Validade Proposta Garantia Assistência Técnica Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital

Data: ____/____/_____           Ass/Carimbo:
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