MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
REITORIA

ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS
Pregão nº 32/2014 – SRP
Processo nº 23292.000153/2014-28
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do
Pregão.
Alteração de vencedor – Itens 24, 25 e 26
Empresa: INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA
CNPJ: 82.901.000/0022-51

EMPRESA

INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA
BRASILEIRA

Endereço

RUA DO ALBATROZ 35 – PEDRA BRANCA – PALHOÇA – SC CEP
88137290

CNPJ

82.901.000/0022-51

TELEFONE/FAX

48 21070051

REPRESENTANTE LEGAL

RAFAEL BOEING

CPF

34315403920

Email

edson.merib@intelbras.com.br

ITEM
24

UNID.

QTD.

unidade

150

ESPECIFICAÇÃO

Preço
Unitário

Kit controle de acesso 1 - Leitor de proximidade (RFID)
R$ 3.990,00
Kit de controle de acesso eletrônico a ambientes deste órgão, composto por
unidade controladora online/offline, suporte para trava magnética para porta,
mola para porta, fonte de alimentação e bateria, leitor de proximidade, botão
de saída, caixa quebra-vidro para saída de emergência, gabinete para
instalação do kit e serviço de instalação.
01 (um) unidade controladora composta por hardware + software com
capacidade para armazenar 100.000 eventos e até 10.000 usuários off-line.
Deve suportar rede TCP/IP podendo ser administrado por outros
computadores ligados em rede, suportando até 2 leitores de cartão (interno e
externo). Deve possuir entrada para botão emulador, controlar acesso de
portas, catracas e cancelas. Deve permitir a instalação de chave de coação. O
software deverá ser instalado em máquina própria para esta funcionalidade e
deverá ser fornecido pelo menos a licença para operação com o controle de
acesso de uma porta e duas leitoras;
01 (um) kit universal composto por 3 suportes em alumínio com fabricação
100% brasileira, com característica principal de ajuste possibilitando a
instalação do kit de controle de acesso em porta de madeira, vidro e divisória
com desníveis. Deve vir acompanhado de fechadura eletromagnética com
força de tração mínima de 150 kgf e acabamento em inox. Deve prevalecer a
cor prata no kit;
01 (um) bateria com tensão de 12 VCC com capacidade de corrente mínima
de 7 Ah;
01 (um) leitores de proximidade (RFDI) com interface wiegand, com
frequência de operação de 125 khz e tensão de operação de 12 VCC e
corrente máxima 50mA. Deve com distância mínima de 10cm, compatível com
cartões, crachás e etiquetas.
01 (um) fonte de alimentação capaz de suportar todos os sistemas deste kit
com entrada de 220VAC e saída 12V, com corrente necessária para suportar
a solução toda;

Preço
Total
R$ 598.500,00
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01 (um) gabinete para acomodação de bateria, placa controladora, fonte e
cabos;
01 (um) mola hidráulica aérea para fechamento automático da porta;
01 (um) caixa quebra vidro com a finalidade de destravar a porta em casos de
emergência, com capacidade de chaveamento de 36 VCC/3ª, configuração 1
saída NA e 1 saída NF;
01 (um) botão de saída com adesivo de orientação (PARA SAIR APERTE O
BOTÃO);
Serviço de instalação do kit incluindo o fornecimento de mão de obra e
material necessário para a instalação. Deverá ser usado sistema tipo
eletroduto ou canaleta na cor branca (quando aparente) e mangueiras
corrugadas (quando sobre o forro) para passagem dos cabos elétricos e
ethernet. Devem ser considerados pontos com distância máxima de 70 metros
até o rack mais próximo, com cabeamento categoria 6, devidamente
conectorizado e testado. Não serão aceitas instalações com fios/cabos
aparentes;
Deve acompanhar 100 cartões;
Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
Marca: AUTOMATIZA
Fabricante: AUTOMATIZA
Araranguá = 05
Caçador = 05
Canoinhas = 07
Chapecó = 05
Criciúma = 05
Florianópolis = 20
Florianópolis-Continente = 05
Garopaba = 05
Gaspar = 05
Geraldo Werninghaus = 05
Itajaí = 05
Jaraguá do Sul = 05
Joinville = 20
Lages = 05
Palhoça = 05
São José = 05
São Miguel do Oeste = 05
Urupema = 05
Xanxerê = 10
Reitoria = 18
25

unidade

150

Kit controle de acesso 2 - Leitor com autenticação por cartão de proximidade R$ 4.300,00
(RFID), senha e biometria
Kit de controle de acesso eletrônico a ambientes deste órgão, composto por
unidade controladora online/offline, suporte para trava magnética para porta,
mola para porta, fonte de alimentação e bateria, leitor de proximidade, senha
e biometria, botão de saída, caixa quebra-vidro para saída de emergência,
gabinete para instalação do kit e serviço de instalação.
01 (um) unidade controladora composta por hardware + software com
capacidade para armazenar 100.000 eventos e até 10.000 usuários off-line.
Deve suportar rede TCP/IP podendo ser administrado por outros
computadores ligados em rede, suportando até 2 leitores de cartão (interno e
externo). Deve possuir entrada para botão emulador, controlar acesso de
portas, catracas e cancelas. Deve permitir a instalação de chave de coação. O
software deverá ser instalado em máquina própria para esta funcionalidade e
deverá ser fornecido pelo menos a licença para operação com o controle de
acesso de uma porta e duas leitoras;
01. 01 (um) kit universal composto por 3 suportes em alumínio com fabricação
100% brasileira, com característica principal de ajuste possibilitando a
instalação do kit de controle de acesso em porta de madeira, vidro e divisória
com desníveis. Deve vir acompanhado de fechadura eletromagnética com
força de tração mínima de 150 kgf e acabamento em inox. Deve prevalecer a
cor prata no kit;
02. 01 (um) bateria com tensão de 12 VCC com capacidade de corrente
mínima de 7 Ah;
03. 01 (um) leitores de proximidade (RFDI) com interface wiegand, com
freqüência de operação de 125 khz e tensão de operação de 12 VCC e
corrente máxima 50mA. Deve com distância mínima de 10cm, compatível com
cartões, crachás e etiquetas.
04. 01 (um) leitor com autenticação por cartão de proximidade (RFID), senha
e biometria, a ser utilizado com a controladora e software do kit. Deve possuir

R$ 645.000,00
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sinalização visual e sonora, teclas em silicone, acabamento em plástico de
alta resistência, capacidade de 3000 digitais, tempo de validação da leitura
das digitais médio de 4 segundos, resolução de captura das digitais 450dpi,
modulação ASK, interfaces de comunicação wiegand 26 bits, RS485 e RS232;
05. 01 (um) fonte de alimentação capaz de suportar todos os sistemas deste
kit com entrada de 220VAC e saída 12V, com corrente necessária para
suportar a solução toda;
06. 01 (um) gabinete para acomodação de bateria, placa controladora, fonte e
cabos;
07. 01 (um) mola hidráulica aérea para fechamento automático da porta;
08. 01 (um) caixa quebra vidro com a finalidade de destravar a porta em casos
de emergência, com capacidade de chaveamento de 36 VCC/3ª, configuração
1 saída NA e 1 saída NF;
09. 01 (um) botão de saída com adesivo de orientação (PARA SAIR APERTE
O BOTÃO);
Serviço de instalação do kit incluindo o fornecimento de mão de obra e
material necessário para a instalação. Deverá ser usado sistema tipo
eletroduto na cor branca (quando aparente) e mangueiras corrugadas (quando
sobre o forro) para passagem dos cabos elétricos e ethernet. Devem ser
considerados pontos com distância máxima de 70 metros até o rack mais
próximo, com cabeamento categoria 6, devidamente conectorizado e testado.
Não serão aceitas instalações com fios/cabos aparentes;
Deve acompanhar 100 cartões;
Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
Marca: AUTOMATIZA
Fabricante: AUTOMATIZA
Araranguá = 05
Caçador = 05
Canoinhas = 05
Chapecó = 05
Criciúma = 05
Florianópolis = 20
Florianópolis-Continente = 05
Garopaba = 05
Gaspar = 05
Geraldo Werninghaus = 05
Itajaí = 05
Jaraguá do Sul = 05
Joinville = 20
Lages = 05
Palhoça = 05
São José = 05
São Miguel do Oeste = 05
Urupema = 05
Xanxerê = 10
Reitoria = 20
26

unidade

25

Mesa cadastradora
01. Mesa para cadastro de cartões de proximidade (RFID);
02. Deve possuir interface USB para ligação num computador. Deve
acompanhar cabo USB;
03. Deve ser compatível com o software dos kits 1 e 2;
04. Deve ser alimentada pela porta USB;
05. Deve possuir interface de comunicação Wiegand 26bits;
06. Deve operar em 125 kHz;
Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;

R$ 460,00

R$ 11.500,00

Araranguá = 01
Caçador = 01
Canoinhas = 01
Chapecó = 01
Criciúma = 01
Florianópolis = 04
Florianópolis-Continente = 01
Garopaba = 01
Gaspar = 01
Geraldo Werninghaus = 01
Itajaí = 01
Jaraguá do Sul = 01
Joinville = 01
Lages = 01
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Palhoça = 01
São José = 01
São Miguel do Oeste = 01
Urupema = 01
Xanxerê = 01
Reitoria = 03
TOTAL

VALOR TOTAL DO ANEXO III DA ATA

R$ 1.255.000,00

R$ 1.255.000,00
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