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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS (ENTREGA IMEDIATA). 

PREÂMBULO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 029/2010 

PROCESSO SAP/GS n° 1293/2010 

OFERTA DE COMPRA n° 380101000012010OC00042 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br 

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 13/12/2010 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 28/12/20100 às 09:00 horas 

A Senhora ANA MARIA TASSINARI DE FELICE FANTINI, Chefe de Gabinete da Sede da Secretaria da 
Administração Penitenciária, usando a competência delegada pelos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto estadual n° 
47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, do Decreto estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, torna 
público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do 
sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo 
– Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, 
do tipo MENOR PREÇO – Processo SAP/GS nº 1293/2010, objetivando a COMPRA e instalação de equipamentos 
de áudio e vídeo para auditório, com entrega imediata, que será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo regulamento anexo à Resolução n° CC-27, de 
25/05/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de 
novembro de 2002, da Resolução CEGP10, de 19 de novembro de 2002, Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 
2007, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e serão 
encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento 
de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo 
pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema 
pela autoridade competente. 

I. DO OBJETO 

1. A presente licitação tem por objeto a COMPRA e instalação de equipamentos de áudio e vídeo para o auditório, 
com entrega imediata, do prédio localizado na Rua Líbero Badaró, n° 600 – Centro – São Paulo - SP, conforme 
especificações constantes do Folheto Descritivo, que integra este edital como Anexo I. 

1.2. VISTORIA: O licitante deverá visitar as instalações do Edifício localizado na Rua Líbero Badaró, n° 600 – 
Centro – São Paulo – SP, de 2ª a 6ª feiras das 09h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, que 
deverá ser agendada por telefone 11 3206-4788 / 3206-4789 Sr. Jorge, junto a Assessoria de Imprensa da 
Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, com anterioridade à abertura da sessão do Pregão Eletrônico, 
oportunidade em que lhe será fornecido Atestado de Vistoria, para averiguação das condições do local em que 
deverão ser instalados os equipamentos. 

II. DA PARTICIPAÇÃO 

1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Estadual que estiverem 
registrados no CAUFESP, em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para 
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participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no 
regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro. 

1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da licitante no sistema de 
pregão eletrônico e a senha de acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam 
a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, para o registro no 
CAUFESP, para o credenciamento de representantes e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. 

2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, inicialmente, o ambiente 
eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste 
qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os 
regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico. 

3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus representantes 
devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, 
inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. 

4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão eletrônico. 

5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao 
certame. 

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como para a fruição do benefício da 
habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f”, do subitem 9, ambos do item V deste edital, a condição de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte, ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no 
artigo 34, da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP. 

III. DAS PROPOSTAS 

1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou 
www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGAO – ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do 
edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, 
devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de 
habilitação constantes do edital. 

2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, observadas as especificações do Folheto 
Descritivo constante do Anexo I deste Edital; 

b) preços unitário e total, do lote 01, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. 

4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

5. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

IV. DA HABILITAÇÃO 

1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do item V, deste Edital, mediante o 
exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 
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1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedade empresária ou cooperativa; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou 
cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não 
empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a tributos federais e dívida 
ativa da União. 

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica. 

a.1) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste subitem 1.3, deverá ser substituída por 
certidão negativa de ações de insolvência civil. 

1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado de Vistoria fornecido pela Assessoria de Imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária, 
conforme previsto no subitem 1.2 do item I deste Edital. 

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

1.5.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel timbrado, atestando que: 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto estadual 
nº. 42.911, de 06/03/1998; 

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

c) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado). 

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como 
válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 

V. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 
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1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 
abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem 
crescente de preços. 

2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação. 

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro. 

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com observância dos 
critérios legais estabelecidos para tanto. 

3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas e das 
desclassificadas. 

4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes detentoras de propostas classificadas. 

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 
ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, 
observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de R$ 500,00 (quinhentos) reais, aplicável, inclusive, 
em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais 
lances do mesmo valor. 

4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total do lote 01. 

4.2. A etapa de lances terá a duração inicial de 15 (quinze) minutos. 

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à continuidade da 
disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o subitem 4.2 
ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática. 

4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem 4.2.1, a duração da 
prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto contado a partir do registro no 
sistema, do último lance que ensejar prorrogação. 

4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores; 

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados no subitem 4.2. 

5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a classificação final, em 
ordem crescente de valores. 

5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada licitante. 
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6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada às licitantes microempresas, 
empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal 
n° 11.488, de 15/06/2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no 
artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos 
valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será 
convocada pelo pregoeiro, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco ) 
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 
condições do subitem 6.1. 

6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão 
convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais 
microempresas, empresas de pequeno porte, e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 
34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no 
subitem 6.1. 

6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 5, seja microempresa, 
empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 
11.488, de 15/06/2007,não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do 
preço. 

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos 
subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de 
mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço. 

8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente 
a respeito. 

8.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, 
apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação, observando as 
seguintes diretrizes: 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP e extraídos dos 
documentos indicados no item IV deste edital; 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos estabelecidos no item IV 
deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante 
consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações; 

b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos, os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao cumprimento dos requisitos 
e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a apresentação de novos documentos ou a 
substituição de documentos anteriormente ofertados, desde que os envie no curso da própria sessão pública do 
pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de fac-símile para o número 011 3206-4877 ou por correio 
eletrônico para o endereço calonson@sp.gov.br / aabarreto@sp.gov.br; 

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 9, serão apresentados, 
obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, o atestado de vistoria a que se refere o subitem 1.4 e as 
declarações a que se refere o subitem 1.5.1, do item IV, deste edital. 
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d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de 
informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de 
documentos a que se refere a alínea “c”, ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios 
meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais 
omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada; 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados na forma constante da 
alínea “c”, deverão ser apresentados no Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração 
Penitenciária, Avenida General Ataliba Leonel n° 556 – CEP 02033-000 - São Paulo - SP, em até 02 (dois) dias 
após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das 
penalidades cabíveis; optando o interessado pela apresentação de cópias não autenticadas, na forma do que dispõe 
a Lei nº 8666/93, art. 32, ‘caput’, deverá apresentar o original, para que o servidor da Administração possa fazer o 
cotejo dos documentos, conforme o Decreto nº 52.658, de 23/01/2008, § 1º do artigo 2º. 

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas que preencham as condições 
estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade 
fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a “e” do item IV 
deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação; 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame; 

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que poderão consultar as 
informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. 
Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico. 

10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, deverá comprovar sua regularidade 
fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada mediante a apresentação das 
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração. 

12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão pública será suspensa pelo 
Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11, para que a licitante vencedora possa comprovar a 
regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste item V. 

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a comprovação ou não da 
regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste item V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma 
comprovação, observado o disposto no mesmo subitem 11. 

14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou não sendo saneada a 
irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 10 a 13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de 
classificação de que trata o subitem 5 do mesmo item V, examinará a oferta subseqüente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

VI. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes dos subitens 10 a 13 do item 
V, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, 
imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado 
no sistema. 
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2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o Pregoeiro, por mensagem 
lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, 
no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar 
contra razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de 
memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereço da unidade promotora da licitação, ou 
seja, Avenida General Ataliba Leonel, n° 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - SP. 

2.1. Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio eletrônico, no sítio www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes 
indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no Centro de Comunicações Administrativas da Sede da 
Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida General Ataliba Leonel, n° 556 – Santana - CEP 02033-000 – 
São Paulo – SP, observados os prazos estabelecidos no subitem 2, deste item. 

3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a decadência do direito de recurso e 
o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a 
homologação do procedimento licitatório. 

4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 
objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

6. A adjudicação será feita pela totalidade do objeto 

7. A vencedora do certame obriga- se a apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data de adjudicação 
do objeto, os novos preços unitários e total do lote 01 para a contratação, a partir do valor total final obtido no 
certame. 

7.1. Esses novos preços serão apresentados pela licitante vencedora em nova planilha a ser entregue diretamente 
no Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida General Ataliba 
Leonel, n° 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - SP. 

7.2. Se a licitante vencedora do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida no subitem 7, deste item VI, no 
prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos para a contratação serão apurados pelo Contratante, 
com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor 
total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta. 

VII. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelos 
ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste caso, se 
a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada 
somente após comunicação expressa aos licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término do período 
estabelecido no edital. 

3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública 
ou do certame. 

VIII. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
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1. Os bens deverão ser entregues e instalados em 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato, 
conforme as condições estabelecidas no Anexo I deste Edital. 

2. A entrega e instalação do objeto desta licitação deverão ser feita no auditório do prédio localizado na Rua Líbero 
Badaró, n° 600 – Centro – São Paulo - SP, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, 
seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

IX. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data da 
entrega dos bens, quanto será a inspeção de compatibilidade com as especificações do Anexo I – Folheto Descritivo 
e da proposta da Contratada, efetuadas pela Comissão de Recepção de Material, no local e endereço indicados no 
subitem 2 do item VIII anterior, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura. 

2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a 
assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do 
Contratante responsável pelo recebimento. 

3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, 
no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 

4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, 
uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de 
Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

X. DA FORMA DE PAGAMENTO 

1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº. 32.117, de 10/08/1990, com redação 

dada pelo Decreto nº. 43.914, de 26/03/1999), contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do 
Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida General Ataliba 
Leonel, n° 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - SP, à vista do respectivo Termo de Recebimento 
Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do item IX. 

2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá 
em até 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

3. Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em nome da Contratada no 
“Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – 
CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização do pagamento. 

4. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil 
S/A. 

5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da 
Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro 
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rata tempore" em relação ao atraso verificado, salvo em se tratando de atraso nos pagamentos referentes aos 
primeiros meses do exercício, decorrente de atraso na distribuição do orçamento, no registro de empenho ou outras 
questões correlatas, hipóteses em que será facultado ao contratante pagar os valores vencidos assim que 
regularizada a situação. 

XI. DA CONTRATAÇÃO 

1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta 
integra este edital como Anexo III. 

1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da adjudicatária perante o 
Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional 
(Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa relativa a tributos federais e 
dívida ativa da União) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, 
no prazo de 08 (oito) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XI, 
mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar. 

1.3. Constitui condição para a celebração da contratação a inexistência de registros em nome da adjudicatária no 
“Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – 
CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração. 

2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contado da data da convocação, comparecer ao 
Núcleo de Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida General Ataliba 
Leonel, n° 556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo – SP, para assinar o termo de contrato. 

3. Quando a Adjudicatária deixar de comprovar a regularidade fiscal, nos moldes dos subitens 10 e 11, ou na 
hipótese de invalidação do ato de habilitação com base no disposto na alínea “e”, do subitem “9”, todos do item V 
ou, ainda, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de 
que tratam os subitens 1.1 e 1.3, ambos deste item XI, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as 
demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do pregão, com vistas à celebração da 
contratação. 

3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, contado da divulgação do aviso. 

3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo DOE e divulgação nos 
endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e www.imesp.com.br, opção 
“enegociospublicos”. 

3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 7 a 10 do item V e 
subitens 1, 2, 3, 4 e 6 do item VI, todos deste Edital. 

4. O contrato será celebrado com vigência a partir da data da assinatura e término em 31 de dezembro de 2010. 

XII. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP10 de 19 de novembro de 2002 e o artigo 14, do 
Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005. 



Edital de Pregão Eletrônico CG n° 029/2010 
Processo SP/GS n° 1293/2010 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
CHEFIA DE GABINETE 

 

10 

2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Resolução 
SAP nº 6 de 10 de janeiro de 2007, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no 
CAUFESP e no endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. 

XIII. DA GARANTIA CONTRATUAL 

1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

XIV – DA GARANTIA TÉCNICA DOS PRODUTOS 

1. Garantia de que o objeto contratado manterá a sua integridade, assegurando que esteja perfeito e mantenha as 
suas características durante o período mínimo estabelecido no Anexo I – Folheto Descritivo, deste edital, contados 
da data da entrega dos bens. 

1.1. Consiste a garantia técnica na obrigatoriedade de reparo ou substituição do objeto, caso evidenciada 
irregularidade ou defeito, por vício do produto, assegurando a perfeita funcionalidade do bem adjudicado. 

1.2. Durante o prazo de vigência da garantia, a contratada deverá prestar assistência técnica e manutenção 
preventiva de acordo com as recomendações do fabricante, consistente contra defeitos de funcionamento não 
causados por operação incorreta do equipamento. 

1.3. O atendimento às solicitações para prestação de assistência técnica deverá ser efetuada no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis. 

1.4. Havendo necessidade de um prazo superior a 03 (três) dias úteis para a correção dos defeitos apresentados, a 
CONTARTADA obrigar-se a fornecer, sem ônus para a CONTARTANTE, durante o período de conserto, bens 
similares e em condições de serem utilizados pela Administração. 

2. Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, substituição de peças, transporte, mão-
de-obra e manutenção dos bens, no caso de apresentarem imperfeições correrão por conta da CONTARTADA, não 
cabendo à CONTARTANTE quaisquer ônus. 

3. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer garantia técnica de, no mínimo, 12 (doze) meses, com atendimento no 
local onde se encontrarão instalados os equipamentos. 

4. Durante a garantia, deverão ser substituídas, sem ônus para a Secretaria da Administração Penitenciaria, as 
partes ou peças defeituosas. 

5. A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de chamados técnicos. 

XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 
igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observado o disposto 
no artigo 14, inciso XIII, do regulamento anexo à Resolução CC-27/2006, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela 
equipe de apoio. 

3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até a etapa de negociação com o 
autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação. 

4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, serão divulgados no 
Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregaoeletronico”. 
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5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá, por meio 
do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico. 

5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será formulada em campo próprio do 
sistema, encontrado na opção EDITAL. 

5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos e informações prestados 
pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública. 

5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização da sessão pública. 

6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as questões relativas ao sistema, 
pelo Departamento de Controle de Contratações Eletrônicas – DCC. 

7. Integram o presente Edital: 

Anexo I – Folheto Descritivo; 

Anexo II – Planilha de Decomposição de Preço; 

Anexo III - Termo de Contrato; 

Anexo IV – Resolução SAP-6, de 10/01/2007; 

Anexo V – Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo VI – Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração; 

Anexo VII – Declaração de que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo único, art. 
117, Constituição do Estado); 

Anexo VIII – Atestado de vistoria. 

8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

São Paulo, 10 de dezembro de 2010. 

 

ANA MARIA TASSINARI DE FELICE FANTINI 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CG n° 029/2010 

PROCESSO SAP/GS n° 1293/2010 

I – OBJETO 

Aquisição e instalação de equipamentos de áudio e vídeo para o auditório do prédio localizado na Rua Líbero 
Badaró, n° 600 – Centro – São Paulo – SP. 

1.1. O licitante deverá visitar as instalações do Edifício localizado na Rua Líbero Badaró, n° 600 – Centro – São 
Paulo – SP, de 2ª a 6ª feiras das 09h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h00min, que deverá ser 
agendada por telefone 11 3206-4788 / 3206-4789 Sr. Jorge, junto a Assessoria de Imprensa da Sede 
da Secretaria da Administração Penitenciária, com anterioridade à abertura da sessão do Pregão Eletrônico, 
oportunidade em que lhe será fornecido Atestado de Vistoria, para averiguação das condições do local em que 
deverão ser instalados os equipamentos. 

Lote 01 – agrupamento de itens. 

Item Quant. 
DESCRIÇÃO 

01 01 unidade 

PROJETOR MULTIMÍDIA 

ESPECIFICAÇÕES 

- Brilho: 2600 ANSI; 
- Lumens: 2040 ANSI Lumens (modo econômico); 
- Contraste: 2000:1; 
- Resolução SVGA (800x600); 
- Resolução Suportada: VGA, XGA, SXGA; 
- Métodos de Projeção: Teto/Frontal/Traseiro; 
- Aspecto: 4:3 (suporta 16:9); 
- Lentes: Tipo Fixa - Foco Manual; 
- F-N: 1.44; 
- Foco: 16.6mm; 
- Zoom: 1.0 - 1.35 digital; 
- Tipo da lâmpada: 200W UHE; 
- Vida Útil da lâmpada: 4000 H (Alto Brilho) 5000 H (Baixo Brilho); 
- Tamanho: 30 à 350 (polegadas); 
- Correção: Keystone Vertical +/- 30º; 
- Reprodução de Cor: 24 bit 16.7 Milhões; 
- Auto Falante: 1W Mono; 
- Ruído: 37 dB (Alto Brilho) 29 dB (Baixo Brilho); 
- Conexões: 
- Entrada VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1; 
- Vídeo composto (1 RCA) x 1; 
- S-video (Mini DIN 4 pin) x 1; 
- Vídeo componente (compartilhado com entrada VGA) x 1; 
- Áudio ( Mini Jack) x 1; 
- USB tipo B x 1 (vídeo de computador); 
- Saídas: 
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- VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Retorno para Monitor; 
- Áudio (Stereo Mini Jack) x 1; 
- Compatibilidade de Sinais de vídeo: 
- NTSC / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / SECAM / HDTV 480i, 480p, 720p, 1080i; 
- Resolução de video: 480 linhas (NTSC) e 560 linhas (PAL); 
- Conexão para Controle: USB (tipo B) x 1; 
- Consumo: 280 W, 2,6 W Standby 110V 265 W, 3,9 W Standby - 220V; 
- Temperatura de Operação: 5º à 35ºC; 
- Voltagem: 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC; 
- Controle Remoto: Seleção entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta 
(computador, vídeo e USB), volume, e-zoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, 
aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter. 
- Dimensões (com lente): PxLxA 22,8 x 29,5 x 7,9 cm; 
- Peso: 2,3 Kg.  

02 01 unidade 

TELA DE PROJEÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES 

- Tela de projeção modelo retrátil, 300”, com tecido de projeção branco opaco, contendo 
moldura com ganho de brilho de 1.1 vezes, lavável e resistente a umidade; tencionamento 
vertical, com motor tubular acoplado, silencioso para movimentação do tecido da tela, 
separado do conjunto da tela, cantoneiras de fixação da tela para teto e parede; 
acionamento através de interruptor de três posições, contendo controle remoto sem fio. 

03 
02 

unidades 

LAP TOP 

ESPECIFICAÇÕES 

- Processador - Core i5-520M (2.40GHz); 

- Sistema Operacional - Windows® 7 Home Premium de 64 bits autêntico; 

- Tamanho da tela - 16.4" Full HD Real Widescreen (1920 x 1080); 

- Unidade óptica - Leitor de Blu-ray/Gravador de CD/DVD; 

- Leitor de cartão - Memory Stick PRO, SD; 

- Webcam integrada com resolução mínima de - 1.3MP; 

- Conexão s/ fio (wireless) - 802.11 b/g, 802.11 b/g/n; 

- Conexão Bluetooth; 

- Cor – Preto. 

Memória RAM - 6GB; 
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- Tipo de memória - DDR3 SDRAM; 

- Expansão da memória até - 8GB; 

- Disco rígido (HD)500GB; 

- Chipset Mobile PM55 Express; 

- Portas USB4; 

- Saída HDMI; 

- Rede10/100/1000; 

- Outras conexões fone de ouvido, VGA, e-Sata, DC In; 

- Placa de vídeoNVIDIA® GeForce® 310M GPU com 512mb; 

- Teclado QWERTY (Português) e teclado numérico; 

- Mouse Touch pad eletrostático; 

- Bateria íons de lítio; 

- Duração aprox. da bateria (h)até 3 horas com bateria padrão. 

Softwares inclusos: 

- Windows 7 Home Premium de 64 bits autêntico; 

- Adobe® Premiere® Elements; 

- Corel WinDVD BD, Roxio Easy Media Creator; 

- Windows® Media Player; 

- Dolby Home Theater v.3; 

- VAIO® Media Gallery; 

- VAIO® Media Plus; 

- Microsoft® Works; 

- Microsoft® Office 2007 Home & Student versão teste 60 dias; 

- Adobe® Photoshop® Elements; 

- Picture Motion Bronswer VAIO Edition; 
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- VAIO Entertainment Platform; 

- VAIO® Control Center; 

- VAIO® Help and Support; 

- VAIO® Care; 

- VAIO® Update; 

- VAIO® Recovery Center; 

- VAIO® Window Organizer; 

- Adobe® Reader; 

- ArcSoft Web Camp companion; 

- Norton Internet Security. 

ÍTENS OBRIGATÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO 

- Bateria de íons de lítio; 

- Cabo de força; 

- Adaptador de CA; 

- Cabo HDMI; 

- Garantia de (01) um ano. 

04 
04 

unidades 

CAIXAS ACÚSTICAS TRAPEZOIDAIS PARA AUDITÓRIO 

Especificações 
- Sistema: Caixa Trapezoidal de 3 vias Amplificadas com crossover passivo; 

- Amplificador: 220 Watts-rms; 

- Pré-Amplificador: High(+-18dB), Mid(+-12dB), Low(+-18dB); 

- Resp. de Frequência: 50 Hz a 20 Khz; 

- Controles: Volume, High, Mid, Low; 

- Entradas: 2 canais independentes com controle de volume; 

- Canal 1: 1 Mic Balanceada(P10), 1 line(P10); 
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- Canal 2: 1 Mic Balanceada(P10), 1 line(P10); 

- Saídas: 1 link-paralela(P10) para cada canal, 1 Line(P10), 1 Pré-out(P10); 

- Alimentação: 127/230 volts; 

- Falantes: 1x15", 1x6", 1 Tweeter Kapton; 

- Dimensões(mm): L=495, A=690, P=425, TR=355; 

- Acabamento: Forração em carpete preto, tela de aço com pintura Epoxi, cantoneiras, 
flange para suporte de caixa. 

05 
02 

unidades 

CAIXAS ACÚSTICAS (MONITOR – RETORNO DE PALCO) 

ESPECIFICAÇÕES 

- Aplicação: Monitor(Retorno de Palco); 

- Sistema: Caixa plana de 2 vias amplificada; 

- Amplificador: 150 Watts-rms; 

- Pré-Amplificador: High(+-18dB), Mid(+-12dB), Low(+-18dB); 

- Resp. de Frequência: 63 Hz a 18 Khz; 

- Controles: Volume, High, Mid, Low; 

- Entradas: 1 mic balanceada(P10), 1 line(P10); 

- Saídas: 1 link-paralela(P10), 1 falante externo 8 Ohms(P10), Line 0dB(P10); 

- Alimentação: 127/230 volts; 

- Falantes: 1x12", 1 Tweeter; 

- Dimensões(mm): L=590, A=445, P=510; 

- Acabamento: Forração em carpete preto, tela de aço com pintura Epoxi, cantoneiras, 
flange para suporte de caixa. 

06 01 unidade 

TV LCD 42 POLEGADAS (MONITOR DE PALCO) 

ESPECIFICAÇÕES 
-Tipo de Tela: LCD. 

-Tamanho da Tela: 42 polegadas. 
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-Diagonal Visual Aproximada: 106,68 cm 

-Voltagem: bivolt. 

-Consumo: 190W. 

-Controle Remoto. 

-Controle Remoto Unificado TV/DVD. 

-Idiomas do Menu: português, inglês e espanhol. 

-Função Game. 

-Timer On/Off. 

-Sleeptimer. 

-Canais: VHF 2~13,UHF 14~69, CATV 2~135, DTV07~69. 

- Decodificador para TV Digital embutido (DTV); 

-Relógio. 

-Bloqueio de Canais. 

-Modo Hotel. 

-Energy Saving. 

Entrada para Memory Stick (reproduz fotos digitais). 

-Sistema de cores: PAL-M/N/NTSC/ISDB-TB. 

-Resolução: 1920x1080 pixels. 

-Contraste: 100.000:1. 

-Brilho: 500 cd/m2. 

-3D Combo Filter. 

-Image Scan. 

-HDMI. 

-Full HD. 

-Progressive Scan. 

-Tipos de ajustes de imagem: vivo, padrão, cinema, esportes, jogos, expert 1 e 2. 
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-Zoom. 

-Potência de áudio: 30W RMS. 

-Som Estéreo. 

-SAP. 

-Closed Caption. 

-Surround. 

-Autovolume. 

-Tipos de Ajustes de Áudio: infinite sound, balanço, agudos graves, reiniciar áudio. 

Conexões: 

-1 Entrada V componente. 

-2 Entradas AV. 

-2 Entradas HDMI. 

-1 Entrada RGB. 

-1 Entrada PC; 

-1 entrada de áudio PC. 

-1 entrada USB DivX HD. 

-1 entrada para Tv a cabo. 

-1 Entrada RF para TV a cabo. 

-1 Entrada RF para Tv aberta (digital e analógica). 

-1 Entrada RS-232. 

-1 Saída Áudio digital (ótico). 

-1 entrada para fone de ouvido. 

7 
02 

unidades 

MESA DE SOM (MIXER) 

ESPECIFICAÇÕES 

MIXER 24 CANAIS C/ EQ, EFEITOS. 
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• 24 canais sendo 16 canais mono Mic/line + 4 canais estéreo; 

• 1 saída MONO OUT com LOW PASS FILTER selecionável de 30 a 200 Hz para 
subwoofer; 

• 16 INSERTS + Main Mix, 2 AUX SENDS, 2 FX SENDS, 2 Auxiliares RETURNS estéreos; 

• Equalizador semi-paramétricos de 3 bandas + low cut nos canais mono e 4 bandas nos 
canais estéreo; 

• Equalizador gráfico estéreo de 9 bandas com a função FBQ (Feedback Detection 
System) selecionável; 

• 2 Processadores multi-efeitos 24-bits, 4 BUS com SOLO/PFL + endereçamento para 
MAIN MIX. 

• Saída de CONTROL ROOM/PHONES independente, função TALKBACK com microfone 
interno; 

• CD/TAPE IN com controle de volume, TAPE OUT para gravações em tape ou CD 
recorder; 

• GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM POWER em todos os canais mono, Faders 
de 60 mm; 

• Fonte interna Universal 100 a 240VCA - 50/60 Hz; 

• Chave STANDBY desabilita todas as entradas mic durante pausas enquanto música de 
fundo pode ser reproduzida via entradas CD/TAPE. 

8 01 unidade 

SELETOR SWITCH 2 Portas Kvm Vídeo Vga Svga Mouse Teclado Switch Box. 

ESPECIFICAÇÕES 

O produto deve: 

- Suportar resolução de vídeo de até 1920x1440; 

- Suportar vários sistemas operacionais; 

- Incluir verificação automática da função; 

- Ofertas e emulação de teclado mouse; 

- Ter alta qualidade do cabo Max apoio. Resolução: 1920 X 1440; 

- Porta Computador: 2; 

- Porta de Console: 1; 
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- Computadores Compatíveis: 2; 

- Emulação de Teclado: PS / 2; 

- Mouse: PS / 2; 

- Entrada do Teclado / saída: mini-DIN 6 pinos; 

- Entrada Mouse / saída: mini-DIN 6 pinos; 

- Entrada VGA / Saída: Alta Densidade D-Sub 15 pinos; 

- LEDs indicadores: 2; 

- Seletor; 

- Cabos. 

9 01 unidade 

MODEM + ROTEADOR + RUB 

ESPECIFICAÇÕES 

Roteador; comunicação a distancia; tipo wireless; com 5 portas interfaces ethernet; padrão 
1 porta wan rj45 10/100 e 4 portas de switch rj-45 10/100 c/suporte autocrossover(mdi/mdi-
x),; a a 300 mbps com protocolo padrão; com sem; tipo sem; com taxa de 10/100mbps, 
com suporte a vpn pass throughipsec, pptp e l2tp,; com protocolos protocolo wpa-2 e wep 
atualização de firmware, servidor dhcp e nat, autenticação radius; com sem; com ieee 
802,11n(300mbps),802,11b, 802,3 e 802,3u,11 canais wireless,; com com suporte a vpn 
pass through ipsec,pptp e l2tpfiltro de mac address, servidor de syslog; com roteamento 
estático e dinâmico(rip) e dmz host, atualização de firmware, servidor dhcp e nat.  

10 
02 

unidades 

MICROFONE HEADSET COM TRANSMISSOR E RECEPTOR UHF COMPATÍVEIS 

ESPECIFICAÇÕES 

- Chave ON/OFF. 

- Cor: Preto. 

- Impedância: 

* - Conector XLR: 200 Ohms; 

* - Conector de 1/4 pol: 1KOhms. 

- Relação S/N: 61dB, 1kHz a 1 Pa. 

- Resposta frequência: 60Hz a 18KHz. 



Edital de Pregão Eletrônico CG n° 029/2010 
Processo SP/GS n° 1293/2010 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
CHEFIA DE GABINETE 

 

21 

- Sensibilidade:  

* Nível de Saída de Áudio (ref. +/-38 kHz de desvio, 1 KHz de tom): 

* - Conector XLR (em carga de 100KOhms): Típico -19dBV;  

* - Conector de 1/4 de polegada (em carga de 100KOhms): Típico de -5 dBV; 

* - Sensibilidade -105 dBm para 12 dB SINAD típica; 

* - Rejeição de imagem 50 dB, típica. 

- Tipo: Condenser Cardióide Unidirecional. 

- Voltagem: 

* 110 / 220 Volts fornecida por fonte de alimentação externa. 

- Informação adicional: 

* - Impedância de saída 1200 a 1kHz; 

* - Nível de saída -52dBV/Pa (2,5mV); 

* - Máximo SPL 125dB (máximo nível de pressão sonora); 

* - Escala dinâmica (máximo SPL para o nível de ruído A ponderado): 92dB; 

* - Ruído de saída: 33dB (típico, A ponderado); 

* - Cabo 1,27 m (50 pol.) dois condutores protegidos; 

* Mini-conector TA4F; 

* - Presilha para prender na roupa RK322; 

* - Medidas tomadas usando o pré-amplificador RK183PK ajustado para o ganho de 0dB; 

* - Nível de Entrada de Áudio: 

* - -10dBV máximo na posição de ganho do microfone; 

* - +10dBV máximo na posição de ganho 0dB; 

* - +20 dBV máximo na posição de ganho -10dB; 

* - Faixa de ajuste de ganho: 30 dB; 

* - Impedância de Entrada: 1 mOhm; 

* - Saída do Transmissor de RF: 10 mW típico (depende dos regulamentos aplicáveis do 
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país); 

* - Dimensões 110 mm A x 64 mm L x 21 mm P (1,718 x 2,5 x 14,385 pol.); 

* - Alojamento: ABS moldado; 

* - Requisitos de Alimentação Elétrica: Uma pilha alcalina de 9 V ou bateria recarregável; 

* - Vida útil da pilha: 8 horas (alcalina); 

* - 10 Canais selecionáveis e 8 sistemas compatíveis; 

* - Faixa de Trabalho 75 m (250 pés); 

* Resposta do canal de áudio: 

* - Mínimo: 45 Hz; 

* - Máximo: 15 kHz; 

* - Distorção Harmônica Total: 0,5%, típica, Ref. +/#33kHz de desvio, 1kHz de tom; 

* - Faixa Dinâmica: 100dB, ponderação-A, típico; 

* - Dimensões 188 mm C x 103 mm L x 40 mm P (7,4 pol x 4,0 pol x 1,5 pol). 

11 
05 

unidades 

BASE PARA MICROFONE GOOSENECK 

ESPECIFICAÇÕES 

Base desktop sem fio de superfície com transmissor integrado, chave sensível de mute 
programável, visor LCD com indicador de carga de bateria, canais, grupos, anel Bi-Color 
de status, com 72 freqüências variáveis em UHF, chegando até 960 com grupos diferentes, 
alimentação 2 pilhas AA. Para utilização com microfone gooseneck (Necessita de 
receptor). 

12 
05 

unidades 

MICROFONE GOOSENECK 

Especificações 
Microfone Gooseneck com haste flexível de 25,4cm com ponta com anel Iluminado, com 
cápsula. Necessita da base (preamplificada) com transmissor sem fio UHF. 

13 
05 

unidades 

RECETOR DE FREQUÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES 

Receptor freqüências em UHF, compatível com Microfone Gooseneck com haste flexível.  

Receptor Logic para uso com transmissores Microflex, 72 freqüências variáveis em UHF, 
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chegando até 960 com grupos diferentes, escolha automática de canais de freqüência, 
construção em plástico, antenas de 1/4 de onda, visor LCD com múltiplas funções. 

14 
05 

unidades 

MICROFONE SEM FIO DE MÃO EM UHF 

ESPECIFICAÇÕES 

- Seleção automática de freqüência e configuração automática do transmissor. 

- Faixa de trabalho: 100m, variável de acordo com obstáculos e posicionamento da base 
receptora. 

- Resposta de Freqüência: Mínimo: 45Hz. Máximo: 15kHz. 

- Distorção Harmônica: 0,5% típica. 

- Faixa Dinâmica: >100dB, ponderação A. 

- Transmissor: 

Faixa de Ajuste de Ganho: 10dB. 

Saída do Transmissor de RF: máximo 30mW. 

Alojamento: Alça PC/ABS moldada e cuba da pilha. 

Alimentação: 02 pilhas alcalinas AA. 

- Base receptora: 

Conexões: Mic out XLR, Line Out P10. 

Sensibilidade: -105dBm para 12dB SINAD, típica. 

Rejeição de Imagem: >70dB típica. 

Alojamento: ABS. 

Alimentação: Fonte externa 12-18V. 

Itens que devem acompanhar o produto: Case, Cachimbo, Fonte 120V, Manual de 
instruções. 

15 
04 

unidades 

TRIPÉ PARA CAIXA ACÚSTICA 

ESPECIFICAÇÕES 

Pedestal de apoio, aço carbono, estrutura tubular vertical com base tripé, altura mínima 12 
cm e altura máxima 200 cm, móvel, de chão, totalmente retrátil, com adaptador para caixa 
acústica (tipo copo), Regulagem telescópica pressurizada, para caixa acústica, peso 



Edital de Pregão Eletrônico CG n° 029/2010 
Processo SP/GS n° 1293/2010 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
CHEFIA DE GABINETE 

 

24 

aproximado 2.6 Kg. 

II – LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

Os bens deverão ser entregues, instalados e em perfeito funcionamento, devendo a contratada 
providenciar os cabos de conexão e demais assessórios. Local: No auditório do prédio localizado na Rua 
Líbero Badaró, n° 600 – Centro – São Paulo – SP. 

III – PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA 

Garantia de que o objeto contratado manterá a sua integridade, assegurando que esteja perfeito e 
mantenha as suas características durante o período mínimo estabelecido no Anexo I – Folheto Descritivo, 
deste edital, contados da data da entrega dos bens. 

2.1 - Consiste a garantia técnica na obrigatoriedade de reparo ou substituição do objeto, caso 
evidenciada irregularidade ou defeito, por vício do produto, assegurando a perfeita funcionalidade do bem 
adjudicado. 

3.2 - Durante o prazo de vigência da garantia, a contratada deverá prestar assistência técnica e 
manutenção preventiva de acordo com as recomendações do fabricante, consistente contra defeitos de 
funcionamento não causados por operação incorreta do equipamento. 

3.3 - O atendimento às solicitações para prestação de assistência técnica deverá ser efetuada no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis. 

3.4 - Havendo necessidade de um prazo superior a 03 (três) dias úteis para a correção dos defeitos 
apresentados, a CONTARTADA obrigar-se a fornecer, sem ônus para a CONTARTANTE, durante o 
período de conserto, bens similares e em condições de serem utilizados pela Administração. 

3.2 - Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, substituição de peças, 
transporte, mão-de-obra e manutenção dos bens, no caso de apresentarem imperfeições correrão por 
conta da CONTARTADA, não cabendo à CONTARTANTE quaisquer ônus. 

3.3 - Obriga-se a CONTRATADA a fornecer garantia técnica de, no mínimo, 12 (doze) meses, com 
atendimento no local onde se encontrarão instalados os equipamentos. 

3.4 - Durante a garantia, deverão ser substituídas, sem ônus para a Secretaria da Administração 
Penitenciaria, as partes ou peças defeituosas. 

3.5 - A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de 
chamados técnicos. 

IV – ITENS INCLUSOS 

Deverão ser fornecidos juntamente com o produto, manual técnico do usuário e de referência contendo 
todas as informações sobre o produto com as instruções para instalação, configuração e operação, em 
Português, para o produto. 

V – PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 

O Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias. 

VI – PRAZO DE PAGAMENTO 
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Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias. 
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ANEXO II 

(Planilha de Decomposição de Preços) 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 029/2010 

Processo SAP/GS n° 1293/2010 

LOTE 01 

AGRUPAMENTO 

Item Quantidade Descrição Valor unitário Valor total 

01 01 unidade Projetor multimídia   

02 01 unidade Tela de projeção   

03 02 unidades Lap top   

04 04 unidades Caixas acústicas trapezoidais   

05 02 unidades Caixas acústicas (retorno de palco)   

06 01 unidade Tv LCD 42 polegadas   

07 02 unidades Mesa de som (mixer)   

08 01 unidade Seletor switch   

09 01 unidade Modem + roteador + rub   

10 02 unidades Microfone headset   

11 05 unidades Base para microfone gooseneck   

12 05 unidades Microfone gooseneck   

13 05 unidades Receptor de freqüência   

14 05 unidades Microfone sem fio de mão em UHF   

15 04 unidades Tripé para caixa acústica   

Valor total  
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ANEXO III 

Pregão Eletrônico CG n° 029/2010 
Termo de Contrato CG nº 000/2010 MINUTA 
Processo – SAP/GS nº 1293/2010 

Termo de Contrato que entre si celebram o Estado de São Paulo, Secretaria da 

Administração Penitenciária, por meio do Gabinete do Secretário e Assessorias e 

a empresa XXX, aquisição e instalação de equipamentos de áudio e vídeo para 

auditório. 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o Estado de São Paulo, Secretaria da Administração 
Penitenciária, por meio da Chefia de Gabinete, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.291.141/0001-80, com sede na 
Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – São Paulo – SP, neste ato, representada pela Senhora ANA 
MARIA TASSINARI DE FELICE FANTINI, RG 000, Chefe de Gabinete, no uso de sua competência legal, doravante 
designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XXX, com sede, na XXX, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 000, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato, representada por XXX, RG 000, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas 
ao final consignadas, que em face da adjudicação efetuada na licitação na modalidade Pregão Eletrônico CG nº 
029/2010, conforme despacho exarado às fls. 000 do Processo SAP/GS nº 1293/2010, pelo presente instrumento 
avençam um contrato de COMPRA e instalação de equipamentos de áudio e vídeo para auditório, com entrega 
imediata, sujeitando-se às normas da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 49.722, de 24 de 
junho de 2005, do regulamento anexo a Resolução n.º CC-27, de 25/05/2006, alterada pela Resolução CC-48, de 
05/11/2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei estadual n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto estadual n.º 47.297, de 06 de 
novembro de 2002, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002 e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie, inclusive Resolução SAP-6, de 10 de janeiro de 2007, e às seguintes cláusulas e condições 
que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente a COMPRA e instalação de equipamentos de áudio e vídeo para o auditório, com 
entrega imediata, do prédio localizado na Rua Líbero Badaró, n° 600 – Centro – São Paulo - SP, conforme 
especificações constantes do Folheto Descritivo - Anexo I, proposta da CONTRATADA e demais documentos do 
Processo SAP/GS nº 1293/2010. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Os bens deverão ser entregues e instalados em 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da assinatura do Termo de 
Contrato, conforme as condições estabelecidas no Anexo I do Edital de Licitação CG nº 029/2010. 

Parágrafo Primeiro: A entrega e instalação do objeto deverá ser feita no auditório do prédio localizado na Rua Líbero 
Badaró, n° 600 – Centro – São Paulo - SP, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 

Parágrafo Segundo: Os bens deverão ser entregues devidamente embalados de forma a não serem danificados 
durante a operação de transporte, carga e descarga. 

Parágrafo Terceiro: O carregamento e o descarregamento dos mobiliários ficam inteiramente por conta da 
CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto: Não será aceito mobiliários, bem como quaisquer de seus componentes, refabricados ou 
recondicionados. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto da presente contratação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da 
data da entrega dos bens, quanto será a inspeção de compatibilidade com as especificações do Anexo I 
– Folheto Descritivo e da proposta da Contratada, efetuadas pela Comissão de Recepção de Material, no 
local e endereço indicados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, acompanhado da respectiva nota 
fiscal/fatura. 

Parágrafo Primeiro: Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a data, o 
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do 
servidor do CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 

Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

Parágrafo Terceiro: O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, 
mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº. 32.117, de 10/08/1990, com redação dada 

pelo Decreto nº. 43.914, de 26/03/1999), contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do Núcleo de 
Material e Patrimônio da Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, Avenida General Ataliba Leonel, n° 
556 – Santana – CEP 02033-000 – São Paulo - SP, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira deste Termo de Contrato. 

Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu 
vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

Parágrafo Segundo: Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da 
CONTRATADA no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de 
São Paulo – CADIN ESTADUAL, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. 

Parágrafo Terceiro: O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA 
no Banco do Brasil S/A. 

Parágrafo Quarto: Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos 
do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, 
calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado, salvo em se tratando de atraso nos pagamentos 
referentes aos primeiros meses do exercício, decorrente de atraso na distribuição do orçamento, no registro de 
empenho ou outras questões correlatas, hipóteses em que será facultado ao CONTRATANTE pagar os valores 
vencidos assim que regularizada a situação. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DO CRÉDITO 

O valor total do presente contrato é de R$ 0,00 (reais), e onerará recursos orçamentários da Unidade Gestora 
Executora 380101, Programa de Trabalho XXX, Fonte de Recursos 000 – Natureza de Despesa 000. 

Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e irreajustável. 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA CONTRATUAL 

4. O contrato será celebrado com vigência a partir da data da assinatura e término em 31 de dezembro de 
2010. 

Parágrafo Único: As estipulações e as obrigações da CONTRATADA não se vinculam ao prazo acima indicado, 
ficando a CONTRATADA obrigada à prestação de assistência técnica no prazo da garantia dos bens. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus Anexos, em 
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à CONTRATADA: 

Parágrafo Primeiro: Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências 
durante a execução deste contrato, relativas ao suporte técnico dos bens adquiridos. 

Parágrafo Segundo: Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos 
necessários. 

Parágrafo Terceiro: Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais 
como transporte, frete, carga e descarga etc. 

Parágrafo Quarto: Cumprir as normas Municipais, Estaduais e Federais que interfiram na execução do contrato. 

Parágrafo Quinto: Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo. 

Parágrafo Sexto: Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa 
afetar a execução do contrato. 

Parágrafo Sétimo: Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE 
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento. 

Parágrafo Oitavo: Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações. 

Parágrafo Nono: Atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou observação realizada pela 
CONTRATANTE. 

Parágrafo Décimo: A CONTRATDA obriga-se a substituir, às suas expensas no total, os bens que apresentarem 
qualquer irregularidade. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste contrato, cabe ao 
CONTRATANTE: 

Parágrafo Primeiro: Indicar, formalmente, o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução contratual. 
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Parágrafo Segundo: Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTARTADA, dando-lhe acesso às 
suas instalações para a entrega do objeto contratado. 

Parágrafo Terceiro: Providenciar o pagamento das faturas aprovadas. 

Parágrafo Quarto: Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente 
venham a ser solicitados, que interfiram na execução do contrato. 

CLAÚSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO OBJETO CONTRATO 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias ao objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor atualizado do CONTRATO, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

Parágrafo Único: Eventual alteração contratual será obrigatoriamente formalizada por termo aditivo ao presente 
contrato, respeitadas as disposições da Lei federal nº 8.666/1993. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

A contratada ficará de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, se praticar quaisquer atos previstos no artigo 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, c.c. o artigo 15, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e o artigo 14 do Decreto nº 49.722, de 
24 de junho de 2005. 

Parágrafo Único: A sanção de que trata o subitem o caput anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 
previstas na Resolução SAP nº 6, de 10 de janeiro de 2007, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 
deverá ser registrada no CAUFESP e no endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas nos artigos 75 a 82 
da Lei Estadual n° 6.544, e artigo 77 a 80, da Lei Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Único: A CONTRATADA reconhece desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão 
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e no artigo 77 da Lei Estadual n° 
6.544/1989. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

Não será exigido da CONTRATADA, prestação de garantia, prevista no artigo 56 da Lei federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou 
transferi-lo, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA TÉCNICA DOS PRODUTOS 

Garantia de que o objeto contratado manterá a sua integridade, assegurando que esteja perfeito e 
mantenha as suas características durante o período mínimo estabelecido no Anexo I – Folheto Descritivo, 
deste edital, contados da data da entrega dos bens. 

Parágrafo Primeiro: Consiste a garantia técnica na obrigatoriedade de reparo ou substituição do objeto, 
caso evidenciada irregularidade ou defeito, por vício do produto, assegurando a perfeita funcionalidade do 
bem adjudicado. 
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Parágrafo Segundo: Durante o prazo de vigência da garantia, a contratada deverá prestar assistência 
técnica e manutenção preventiva de acordo com as recomendações do fabricante, consistente contra 
defeitos de funcionamento não causados por operação incorreta do equipamento. 

Parágrafo Terceiro: O atendimento às solicitações para prestação de assistência técnica deverá ser 
efetuada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Parágrafo Quarto: Havendo necessidade de um prazo superior a 03 (três) dias úteis para a correção dos 
defeitos apresentados, a CONTARTADA obrigar-se a fornecer, sem ônus para a CONTARTANTE, 
durante o período de conserto, bens similares e em condições de serem utilizados pela Administração. 

Parágrafo Quinto: Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, substituição de 
peças, transporte, mão-de-obra e manutenção dos bens, no caso de apresentarem imperfeições correrão 
por conta da CONTARTADA, não cabendo à CONTARTANTE quaisquer ônus. 

Parágrafo Sexto: Obriga-se a CONTRATADA a fornecer garantia técnica de, no mínimo, 12 (doze) meses, com 
atendimento no local onde se encontrarão instalados os equipamentos. 

Parágrafo Sétimo: Durante a garantia, deverão ser substituídas, sem ônus para a Secretaria da Administração 
Penitenciaria, as partes ou peças defeituosas. 

Parágrafo Oitavo: A CONTRATADA deverá dispor de um número telefônico para suporte técnico e abertura de 
chamados técnicos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelo estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico CG n° 
029/2010, pelas normas de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, conforme prevê o artigo 54, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas 
alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

Parágrafo Primeiro: Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estiverem transcritos: 

a) o Edital de Licitação CG nº 029/2010 e anexos, às fls. 00/00; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA, às fls. 00/00; 

c) a Resolução SAP-6, de 10.01.2007. 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de 
igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos 
de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

São Paulo,          de                   de 2010. 

CONTRATANTE / CONTRATADA TESTEMUNHAS 
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ANEXO IV 

Pregão Eletrônico CG n° 029/2010 

Processo SAP/GS n° 1293/2010 

Resolução SAP - 6, de 10-1-2007 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nas Leis federais 8.666/93 
e 10.520/02 e na Lei estadual 6.544/89, no âmbito da Secretaria da 
Administração Penitenciária. 

O Secretário da Administração Penitenciária, nos termos do artigo 3º do Decreto 31.138, de 09/01/90, e 
suas alterações posteriores, resolve: 

Artigo 1º- A aplicação das multas a que se referem os artigos 81, 86 e 87 da Lei federal 8.666/93, artigo 
7º da Lei federal 10.520/02 e artigos 79, 80 e 81, II, da Lei estadual 6.544/89, pelas autoridades 
mencionadas na Resolução SAP 108 de 20/09/93; sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 80 da Lei 
estadual 6.544/89, obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução, exceto quando houver 
normatização específica.  

Artigo 2- A recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente dentro 
do prazo estabelecido pela Administração ensejará a aplicação de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 5% do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 20% do valor do ajuste. 

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras, serviços de engenharia e prestação de serviços contínuos, 10% do valor do ajuste; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 30% do valor do ajuste. 

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a incidência de multa na seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 5% do saldo financeiro não realizado; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 15% do saldo financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, multa de 30% por dia de inexecução, calculada sobre o 
valor diário do contrato. 

Artigo 5º - O atraso injustificado na execução da contratação ensejará a aplicação de multa diária, na 
seguinte conformidade: 

I - No caso de obras e serviços de engenharia, 0,1% na 1ª ocorrência e 0,2% quando houver reincidência, 
calculados sobre o valor da medição; 

II - No caso de compras e prestação de serviços não contínuos, 0,25% até o 30º dia e 0,5% a partir do 
31º dia, calculados sobre o valor correspondente ao saldo financeiro não realizado; 

III - No caso de prestação de serviços contínuos, 30%, calculados sobre o valor previsto por dia. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro não realizado. 
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Artigo 6º - Para os contratos firmados com fundamento no art. 24, incisos III e IV da Lei federal 8.666/93 e 
da Lei estadual 6.544/89, as multas previstas nos artigos 2º a 5º terão seus percentuais acrescidos em 
50%. 

Parágrafo único - A multa por atraso não poderá exceder a 25% do saldo financeiro não realizado. 

Artigo 7º - Os valores das multas serão descontados dos pagamentos devidos ao contratado ou da 
garantia do contrato. Inexistindo estes, deverão ser recolhidos pelo contratado no prazo de 30 dias a 
contar da data da aplicação da penalidade ou do indeferimento do recurso, sob pena de cobrança judicial. 

Artigo 8º - Decorrido o prazo para pagamento, as multas serão corrigidas monetariamente, de acordo com 
índice oficial, até a data de seu recolhimento. 

Artigo 9º - As multas estabelecidas nesta Resolução são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da 
outra. 

Artigo 10 - As normas estabelecidas nesta Resolução deverão integrar, sob forma de anexo, os 
instrumentos convocatórios de licitações e os contratos ou instrumentos equivalentes de que trata esta 
Resolução. 

Artigo 11 - Além das situações peculiares previstas no artigo 6º, as disposições desta Resolução aplicam-
se, também, às demais contratações resultantes de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Resolução SAP 42, de 27/09/99. 
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ANEXO V 

 

Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Pregão Eletrônico CG nº 029/2010 

Processo SAP/GS nº 1293/2010 

 

 

Eu (nome completo), representante legal da (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do 
Pregão em referência, processo licitatório nº 1293/2010, realizado pela Secretaria da Administração 
Penitenciária, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Estadual 
nº 6544 de 22.11.1989 e do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, a (nome da 
pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

São Paulo,_______de______________de 2010 

______________________________ 

Responsável (nome/cargo/assinatura) 

Nome da Empresa 

(N.º do CNPJ da Empresa) 
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ANEXO – VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Pregão (Eletrônico) CG nº 029/2010 

Processo SAP/GS nº 1293/2010 

 

 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – São Paulo – SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo 
à nossa habilitação no citado Pregão (Eletrônico). 

São Paulo, _____ de _____________ de 2010. 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO – VII 
DECLARAÇÃO DE ATENDE ÀS NORMAS RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

(Modelo a ser redigido em papel timbrando da licitante) 

 

 

Pregão (Eletrônico) CG nº 029/2010 

Processo SAP/GS n° 1293/2010 

À 

Secretaria da Administração Penitenciária 

Avenida General Ataliba Leonel, nº 556 – Santana – São Paulo – SP. 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito, sob as penalidades cabíveis, assegurando que atendemos às 
normas relativas à saúde e segurança no trabalho. 

São Paulo, _____ de _____________ de 2010. 

 

 

_____________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 



Edital de Pregão Eletrônico CG n° 029/2010 
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ANEXO VIII 

ATESTADO DE VISTORIA 

Edital de Pregão Eletrônico CG n° 029/2010 

Processo SAP/GS n° 1293/2010 

 

Declaro, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico CG nº 029/2010 – Processo SAP/GS nº 1293/2010, 
cujo objeto é a aquisição e instalação de equipamentos de áudio e vídeo para auditório, que o Sr. 
_____________________, RG ________________, realizou a vistoria nas instalações do prédio situado 
na Rua Líbero Badaró, n. 600 – Centro – São Paulo/SP, recebendo todas as informações necessárias. 

São Paulo, _______de ______________ de 2010. 

 

 

_____________________________________________________ 

Núcleo de Material e Patrimônio 

(Carimbo do servidor responsável) 

 

 

Recebido em: ____/____/2010. 

Nome: ___________________ 

Ass.: ____________________ 

 


