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Aos 20 de Julho de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Aquisição de três cameras speed dome para o sistema
de transmissão online da Camara Municipal de Londrina, acompanhada
do serviço de instalação..

,
ulia Saragoca antOs

Departamento de Suprimentos e Patrimônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

COMUNICACAO INTERNA — N° 05/2018

DE: DEPARTAMENTO MULTIMiDIA
PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Assunto: Encaminha Termo de Referencia

Senhor Gerente,

Encaminhamos, em anexo, Termo de Referencia para
• aquisição sob regime de Dispensa de Licitação de três cameras speed dome,

conforme justificativa no referido TR.

Em, 07/06/2018.

• Paulo Henrique De Mari Silva
Gerente



-TERMO DE REFERENCIA — CAMERAS SPEED DOME-

1 - OBJETO:
Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição de três

câmeras "speed dome" para o sistema de transmissão online da Câmara
Municipal de Londrina, acompanhada do serviço de instalação, conforme as
condições e especificações a seguir definidas.

2- JUSTIFICATIVA:

O Sistema de Transmissão Online desta Casa, em funcionamento desde o ano
de 2001, contava com 4 cameras speed dome em funcionamento, todas já bastante
desgastadas pelo tempo de uso, bem como pelos constantes problemas de ordem
elétrica e estrutural, que agravaram a qualidade das imagens produzidas para a
transmissão das sessões desta Casa.

Para por fim a tal situação, em março de 2017, esta Casa, por meio deste
Departamento, bem como pelo Departamento de Licitações, deu inicio ao certame
licitatório para a contratação de empresa para a elaboração de projeto de solução
tecnológica para a reformulação do sistema de transmissão online, que prevê a
modernização e a aquisição de equipamentos em substituição aos atuais. Este processo
(Pregão Presencial n° 4/2017) recebeu o projeto que norteará a abertura de novo
processo licitatório para sua execução, que restará na compra e instalação de novos
equipamentos para o sistema.

Ocorre que, na data de 9 de outubro de 2017, o sistema elétrico desta Casa
sofreu diversas oscilações, o que provocou a queima das duas cameras que detêm
sistema de zoom e que são responsáveis pelo enquadramento daqueles que fazem uso
da palavra durante a transmissão, restando em funcionamento apenas duas cameras de
segurança, que fazem a captura de imagens em plano aberto, não indicadas para o
sistema de transmissão das sessões.

Na data de hoje, mais uma camera apresentou problemas e não há mais como
manter o sistema de transmissão online em operação.

Desta forma, para que possamos justificar a compra de cameras em substituição
as atuais, em regime de urgência, por meio da Dispensa da Licitação, apresentamos as
seguintes considerações:

• A transmissão das sessões é mecanismo de transparência dos processos
de votação desta Casa de Leis e não podem deixar de funcionar sob pena
de suscitar dúvidas em relação aos procedimentos internos junto à opinião
pública e meios de comunicação;

• Os arquivos de audio e video desta Casa, gerados a partir da transmissão
online das sessões são utilizados como ATA DIGITAL e são os únicos
meios de armazenamento das sessões e servem para todos os
procedimentos legais que demandem comprovação de falas e ações
advindas das sessões plenárias;
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• A gravação de áudio e imagem de tudo que acontece no Plenário desta
Casa garante, também, a segurança dos servidores, vereadores e
munícipes que ali transitam e desenvolvem suas atividades laboriosas,
uma vez que permite a identificação de eventuais atos contra a vida e o
patrimônio público;

• 0 certame licitatório que restou entregue o projeto do novo sistema não
será licitado neste ano, uma vez que a compra dos novos equipamentos,
demandará pelo menos 120 dias, e deverá ser iniciada apenas após as
reformas necessárias no prédio, levando assim a solução definitiva para o
próximo ano;

• A compra de três câmeras hoje solucionará o problema da transmissão e
permitirá o imediato reestabelecimento do sistema e de todas as
vantagens advindas de sua execução para esta Casa.

Assim sendo, fica caracterizada a emergência na solução, em especial pelos graves
prejuízos que a falta destes equipamentos causa à Instituição, dentre eles o
comprometimento da segurança das pessoas ou bens, ou ainda, a paralisação na
regularidade das atividades especificadas.

3- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os seguintes produtos:

QTDE ESPECIFICAÇÃO
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Cameras Speed Dome PTZ, comas características mínimas a
seguir:

• day/night para ambiente interno/externo.
• suporte para fixação e caixa de proteção.
• Todo o conjunto incluindo câmera, lente, dome de proteção e

suporte de fixação deve constituir um único item, garantindo
assim a compatibilidade entre cada peça.

• A câmera deve ser baseada em componentes padrões e
tecnologia de ponta, utilizando protocolos abertos e publicados
para integração em aplicações de terceiros.

• Possuir sensor de imagem CMOS 3CCD,
• Possuir lente auto iris e varifocal;
• Deverá ter sensibilidade de iluminação de 0.01 lux;
• Possuir resolução minima de 550 linhas a 30 quadros por

segundo (QPS);
• Compatível com Protocolo Pelco e Pelco D e múltiplos

protocolos;
• Conector BNC — cabo coaxial;
• Comunicação RS-485
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• Presets de movimentação
• Compatibilidade com mesa controladora de joystick
• Pan/Tilt/Zoom e Foco — manual e auto
• Fonte inclusa
• Manual de uso

Marcas e modelos sugeridos, similares ou superiores:
1. Clear CL COMBAT 27x
2. VTV SPEED DOME 29x
3. FULLSEC FS-SDAH3Ox

Cabos e conectores

3 • 100 metros de cabos coaxiais e 6 conectores BNC para
instalação das três câmeras conforme disposição física pré-
existente;

Mk) de Obra de Instalação

• Instalação das três câmeras;
• Passagem de cabos;

1 • Conexão dos cabos e conectores com as câmeras e sistema
de transmissão existente;

• Testes de funcionamento
• Treinamento de uso e regulagem de funções por menu da

câmera

4- CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

4.1 A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento à CML dos equipamentos
compatíveis com as características especificadas no objeto, devidamente instalados,
regulados e funcionando com total qualidade.
4.2 A CONTRATADA será a responsável pelo fornecimento de todos os materiais
necessários para a realização dos serviços, tais como ferramentas de execução
(furadeiras, trenas, martelos, níveis, chaves de parafuso, e demais outras
necessárias), bem como peças para a instalação (parafusos, pregos, buchas, vaselina,
massa de vedação, lixas, tinta, fitas isolante e adesiva, estopas, sacos plásticos para
acondicionamento de detritos, óleos lubrificantes, materiais e produtos de limpeza em
geral, dentre outros).
4.3 A CONTRATADA será responsável pelos equipamentos necessários (andaimes,
suportes, bases, cordas, equipamentos de segurança) para a devida instalação dos
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equipamentos do lote 1, que ficarão afixados no Plenário da Câmara Municipal a uma
altura de 4 metros.

4.3.1 Os serviços contratados deverão ser executados por profissional
devidamente habilitado, com treinamento especifico para trabalhar em alturas e
munido de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs adequados, de acordo
com as normas de segurança do trabalho atualmente vigentes.
4.3.2 Para que haja condições de atendimento relativo à mão de obra do lote 1
deste Termo de Referência, as empresas participantes deverão fazer visita
técnica ao local de instalação para verificação das condições de instalação dos
equipamentos.

4.4 A CONTRATADA fica responsável integral e unicamente por eventuais danos
decorrentes da prestação dos serviços, inclusive perante terceiros, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor e da legislação trabalhista vigente.
4.5 A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus relativos ao transporte dos
produtos e demais equipamentos até a CML.
4.6 A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da Nota de Empenho, para a entrega e instalação dos produtos e
equipamentos.
4.7 A Gerência do Departamento de Multimidia da CML atestará a entrega dos
produtos e equipamentos nas condições exigidas, bem como sua devida instalação e
perfeito funcionamento para os fins para os quais foram adquiridos, constituindo tal
atestação requisito para a liberação dos pagamentos à CONTRATADA.
4.8 No preço dos produtos já deverão estar incluidos todos os encargos e custos, diretos
e indiretos, que incidem sobre o mesmo.

5— GARANTIA TÉCNICA:

5.1 Os equipamentos eletrônicos deverão possuir garantia de 12 meses meses,
incluindo peças e mão de obra.

5.1.1 Durante o período de garantia, todo e qualquer problema deverá ser
solucionado por agente autorizado pelo fabricante para a realização de reparo
para não restar prejudicada a garantia de fábrica.

5.2 A contagem do período de garantia dos equipamentos se iniciará no dia posterior
ao seu recebimento definitivo.
5.3 A substituição de peças decorrentes da garantia não gera qualquer ônus para a
Câmara Municipal de Londrina.
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5.4 Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica

automaticamente garantido até o final do prazo previsto.
5.5 A garantia envolve a substituição do equipamento e/ou componente por outro igual

ou superior quando apresentar quaisquer problemas durante o período de garantia,
mesmo após o término de seu processo de fabricação.
5.6 No caso de inviabilidade técnica ou econômica do reparo do equipamento, a
empresa responsável deverá promover a sua substituição em caráter definitivo por
outro de mesmas características técnicas, novo e de primeiro uso, em perfeito estado
de funcionamento, sem que isto implique ônus adicional para a Câmara Municipal de
Londrina.

5.6.1 A aceitação da substituição definitiva ficará a critério da Câmara
Municipal de Londrina, após prévia avaliação técnica do equipamento ofertado.
5.6.2 A critério da Câmara Municipal de Londrina poderá ser aceito
equipamento superior para a substituição definitiva, desde que este não possua
nenhuma característica técnica inferior ao descrito neste instrumento.

5.7 Os chamados técnicos serão efetuados via e-mail ou telefone da empresa
contratada ou terceiro responsável pela manutenção dos equipamentos, pelos
servidores do Departamento de Multimidia da Câmara Municipal de Londrina, os quais
deverão ser atendidos no prazo máximo dei (um) dia (Ail, das 13 ás 18 horas.
5.8 A manutenção deverá ser realizada, preferencialmente, nas dependências do
contratante.
5.9 Havendo necessidade de remoção do equipamento, as despesas de transporte,
seguros e embalagens, correrão por conta da empresa contratada.
5.10 No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá
assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento, bem
como se o conserto ultrapassar o período de 1 (um) dia útil, deverá substituir o
equipamento retirado por outro de igual capacidade para que os serviços da CML não
fiquem prejudicados, até que o equipamento em garantia seja devolvido.
5.11 Os técnicos da empresa contratada, deverão apresentar, no ato do atendimento,
credenciamento (crachá de identificação do funcionário) e documento de identidade
pessoal (RG), para efetuarem qualquer serviço nas dependências do contratante.
5.12 Durante a execução dos serviços, o ambiente de trabalho deverá ser mantido em
perfeitas condições de higiene e segurança, sendo que, após a conclusão dos
serviços, deverá ser efetuada limpeza geral no ambiente, de eventuais sujeiras
decorrentes da atuação do técnico.
5.13 Fica ressalvado à empresa contratada o direito de adotar medidas de segurança
que entender necessárias a fim de evitar que pessoas não autorizadas executem os
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serviços de manutenção, exceto lacres/travas de acesso exclusivo da empresa
contratada.
5.14 Após cada atendimento técnico, a empresa deverá emitir, no ato, relatório técnico
do atendimento onde deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: número
do chamado, dados gerais do chamado, situação do chamado (pendente, no caso de
retirada do equipamento, ou concluído, se o problema tiver sido resolvido), nome e
assinatura do técnico responsável pelo atendimento, data do atendimento, horário de
inicio e término do atendimento, descrição do equipamento, número de
série/patrimônio do equipamento atendido, localização do equipamento, descrição do
problema relatado pelo contratante, descrição do problema realmente encontrado com
a indicação clara da troca ou não de pegas, lista das peças ou componentes que
foram substituidos, solução dada ao problema e local para atesto de funcionário do
contratante. Deverá ser deixada copia do relatório com funcionário do contratante.
5.15 Quaisquer alegações por parte da empresa contratada contra instalações
(ambiente inadequado, rede elétrica, rede lógica) ou usuários (mau uso, etc.) do
contratante, devem ser comprovadas tecnicamente através de laudos detalhados e
conclusivos, emitidos pelo fabricante do equipamento.

5.15.1 Não serão admitidas, na prestação do serviço, omissões baseadas em
suposições técnicas sem fundamentação, "experiência" dos técnicos ou
alegações baseadas em exemplos de terceiros.
5.15.2 Enquanto não for efetuado o laudo, e este não demonstrar claramente
os problemas alegados, a empresa contratada deve prosseguir com o
atendimento dos chamados.

5.16 Quaisquer peças, componentes, acessórios ou outros materiais que
apresentarem defeitos de fabricação e/ou instalação devem ser substituidos por
originais, iguais ou superiores e de primeiro uso, sem ônus para a Câmara Municipal
de Londrina.
5.17 Em caso da descontinuidade de sua fabricação, ou não mais disponibilidade no
mercado nacional e internacional para sua aquisição, poderão ser utilizados, com a
concordância prévia do contratante, componentes, peças e materiais recondicionados,
ou de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente compatíveis, em qualidade,
aparência e características técnicas, com os originais e que ainda demonstrem ter
passado por rigoroso processo de preparação para reutilização.

5.17.1 As pegas e componentes substituídos deverão possuir configuração
idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho,
situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser
do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento.
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5.17.2 A Câmara Municipal de Londrina poderá a seu critério e a qualquer
tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto á procedência de
origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série.
5.17.3 As peças e componentes em substituição, instaladas pela empresa
contratada, serão incorporadas aos equipamentos, passando a ser de
propriedade da Câmara Municipal de Londrina.

5.18 0 descumprimento dos prazos poderá acarretar em penalizações para a
empresa.
5.19 Durante a vigência da garantia, a fiscalização da execução do contrato caberá ao
gerente do Departamento de Multimidia da Câmara Municipal de Londrina.

6- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS:

6.1 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados em prazo não superior a 10
(dez) dias, contados a partir da solicitação e apresentação do empenho.
6.2 Os itens deverão ser embalados de maneira a evitar a danificação durante os
procedimentos de cargas, descarga e transporte, inclusive com a adequada
identificação e caracterização para a conferência e o recebimento pela Comissão
Especial de Recebimento de Bens da Câmara Municipal de Londrina.

6.2.1 As embalagens dos produtos devem conter informações para sua
identificação, incluindo marca, modelo, data de fabricação e validade.

6.3 Os serviços a serem prestados devem ser previamente agendados com, no
minimo, 02 (dois) dias úteis de antecedência.

6.3.1 A contratada deverá considerar que o agendamento só poderá ocorrer
para prestação dos serviços em dias úteis, no período das 08 horas às 12
horas, em razão da ocorrência das sessões e reuniões da Câmara Municipal
de Londrina no período da tarde.

6.4 Não há a necessidade de agendamento para a mera entrega de equipamento,
quando não acompanhada de instalação.
6.5 Os produtos solicitados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico
Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná, CEP:
86015- 903, no horário das 13 horas às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

6.5.1 A empresa contratada arcará com os custos da entrega.
6.5.2 A empresa contratada se responsabilizará por danos decorrentes do
transporte.

6.6 0 recebimento dos bens ficará a cargo do gerente do Departamento de Multimidia
da Câmara Municipal de Londrina ou pessoa por ele designada.



6.7 0 "aceite" implica em recebimento provisório e atestado de verificação da correta

quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação. No local de entrega, servidor designado fará o
recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota fiscal a
data da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas.
6.8 0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
produto entregue ás especificações e as qualificações dos materiais entregues, de
conformidade com o exigido neste Termo de Referência, Edital, e com o constante da
proposta de pregos do licitante vencedor, bem como a devida instalação dos
equipamentos, devidamente configurados e em pleno funcionamento.
6.9 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos.
6.10 Os equipamentos entregues que estiverem em desacordo com o especificado ou
com vícios ou defeitos deverão ser substituidos em remessa única, com prazo de
entrega não superior a 10 (dez) dias, contados da notificação da empresa por e-mail
ou telefone.

7 - FISCALIZAÇÃO:

7.1 Os produtos a serem adquiridos serão objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por representante do Departamento de Multimidia da CML.
7.2 A Fiscalização é exercida no interesse da CML, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CML ou de
seus agentes e prepostos.
7.3 A CML se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue em
desacordo com as especificações e as condições estabelecidas neste Termo.
7.4 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CML.

8- FORMA DE PAGAMENTO:

8.1 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa contratada em até 5
(cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos equipamentos requisitados.



8.1.1 0 recebimento definitivo fica condicionado ã verificação da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela empresa contratada e do regular
cumprimento das obrigações assumidas.

Londrina, 07 de junho de 2018.

k/\' \PA- ,,ÁllAjk_f)
Paulo Henrique De Mad Silva

Gerente do Departamento de Multimidia

•

•
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Camara Municipal de Londrina e

Estado do Parana

COMUNICACAO INTERNA — N° 05/2018 

DE: DEPARTAMENTO MULTIMIDIA
PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Assunto: Encaminha Termo de Referencia

Senhor Gerente,

Encaminhamos, em anexo, Termo de Referência para
aquisição sob regime de Dispensa de Licitação de três câmeras speed dome,
conforme justificativa no referido TR.

Em, 06/07/2018.

• Paulo Henrique De Mari Silva
Gerente



-TERMO DE REFERENCIA — CAMERAS SPEED DOME-

- OBJETO:

Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição de três

cameras "speed dome" para o sistema de transmissão online da Camara

Municipal de Londrina, acompanhada do serviço de instalação, conforme as

condições e especificações a seguir definidas.

2- JUSTIFICATIVA:

0 Sistema de Transmissão Online desta Casa, em funcionamento desde o ano

de 2001, contava com 4 câmeras speed dome em funcionamento, todas já bastante

desgastadas pelo tempo de uso, bem como pelos constantes problemas de ordem

elétrica e estrutural, que agravaram a qualidade das imagens produzidas para a

transmissão das sessões desta Casa.

Para por fim a tal situação, em março de 2017, esta Casa, por meio deste

Departamento, bem como pelo Departamento de Licitações, deu inicio ao certame

licitatório para a contratação de empresa para a elaboração de projeto de solução

tecnológica para a reformulação do sistema de transmissão online, que prevê a

modernização e a aquisição de equipamentos em substituição aos atuais. Este processo

• 
(Pregão Presencial n° 4/2017) recebeu o projeto que norteará a abertura de novo

processo licitatório para sua execução, que restará na compra e instalação de novos

equipamentos para o sistema.

Ocorre que, na data de 9 de outubro de 2017, o sistema elétrico desta Casa

sofreu diversas oscilações, o que provocou a queima das duas câmeras que detêm

sistema de zoom e que são responsáveis pelo enquadramento daqueles que fazem uso

da palavra durante a transmissão, restando em funcionamento apenas duas câmeras de

segurança, que fazem a captura de imagens em plano aberto, não indicadas para o

sistema de transmissão das sessões.

Na data de hoje, mais uma câmera apresentou problemas e não há mais como

manter o sistema de transmissão online em operação.



Desta forma, para que possamos justificar a compra de câmeras em substituição

às atuais, em regime de urgência, por meio da Dispensa da Licitação, apresentamos as

seguintes considerações:

• A transmissão das sessões é mecanismo de transparência dos processos

de votação desta Casa de Leis e não podem deixar de funcionar sob pena

de suscitar dúvidas em relação aos procedimentos internos junto à opinião

pública e meios de comunicação;

• Os arquivos de áudio e video desta Casa, gerados a partir da transmissão

online das sessões são utilizados como ATA DIGITAL e são os únicos

meios de armazenamento das sessões e servem para todos os

procedimentos legais que demandem comprovação de falas e ações

advindas das sessões plenárias;

• A gravação de áudio e imagem de tudo que acontece no Plenário desta

Casa garante, também, a segurança dos servidores, vereadores e

munícipes que ali transitam e desenvolvem suas atividades laboriosas,

uma vez que permite a identificação de eventuais atos contra a vida e o

patrimônio público;

• 0 certame licitatório que restou entregue o projeto do novo sistema não

será licitado neste ano, uma vez que a compra dos novos equipamentos,

demandará pelo menos 120 dias, e deverá ser iniciada apenas após as

reformas necessárias no prédio, levando assim a solução definitiva para o
próximo ano;

• A compra de três câmeras hoje solucionará o problema da precariedade

da transmissão e permitirá o imediato reestabelecimento do sistema e de
todas as vantagens advindas de sua execução para esta Casa.

Assim sendo, fica caracterizada a emergência na solução, em especial pelos graves
prejuízos que a falta destes equipamentos causa à Instituição, dentre eles o
comprometimento da segurança das pessoas ou bens, ou ainda, a paralisação na
regularidade das atividades especificadas.

01k
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3- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os seguintes produtos:

QTDE

3

ESPECIFICAÇÃO

Câmeras Speed Dome PTZ, comas características mínimas a
seguir:

• day/night para ambiente interno/externo.

• suporte para fixação e caixa de proteção.

• Todo o conjunto incluindo câmera, lente, dome de proteção e
suporte de fixação deve constituir um único item, garantindo
assim a compatibilidade entre cada peça.

• A câmera deve ser baseada em componentes padrões e
tecnologia de ponta, utilizando protocolos abertos e publicados
para integração em aplicações de terceiros.

• Possuir sensor de imagem CMOS 3CCD;

• Possuir lente auto iris e varifocal;

• Deverá ter sensibilidade de iluminação de 0.01 lux;

• Possuir resolução minima de 550 linhas a 30 quadros por
segundo (QPS);

• Compatível com Protocolo Pelco e Pelco D
protocolos;

• Conector BNC — cabo coaxial;

• Comunicação RS-485
• Presets de movimentação

• Compatibilidade com mesa controladora de joystick

• Pan/Tilt/Zoom e Foco — manual e auto
• Fonte inclusa

• Manual de uso
Marcas e modelos sugeridos, similares ou superiores:

1. Clear CL COMBAT 27x
2. VTV SPEED DOME 29x
3. FULLSEC FS-SDAH3Ox

e múltiplos
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1

Mao de Obra de Instalação

• Instalação das três câmeras;

• Passagem de cabos fornecidos pela contratante;

• Conexão dos cabos e conectores com as câmeras e sistema

de transmissão existente;

• Testes de funcionamento

• Treinamento de uso e regulagem de funções por menu da

câmera

4- CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

4.1 A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento à CML dos equipamentos

compatíveis com as características especificadas no objeto, devidamente instalados,
regulados e funcionando com total qualidade.

4.1.1 A CONTRATANTE fornecerá os cabos CAT 6, coaxiais e conectores BNC
necessários para a conexão das câmeras instaladas ao sistema de controle;

4.2 A CONTRATADA será a responsável pelo fornecimento de todos os materiais

necessários para a realização dos serviços, tais como ferramentas de execução
(furadeiras, trenas, martelos, níveis, chaves de parafuso, e demais outras
necessárias), bem como peças para a instalação (parafusos, pregos, buchas, vaselina,

• massa de vedação, lixas, tinta, fitas isolante e adesiva, estopas, sacos plásticos para
acondicionamento de detritos, óleos lubrificantes, materiais e produtos de limpeza em
geral, dentre outros).

4.3 A CONTRATADA será responsável pelos equipamentos necessários (andaimes,
suportes, bases, cordas, equipamentos de segurança) para a devida instalação dos
equipamentos do lote 1, que ficarão afixados no Plenário da Câmara Municipal a uma
altura média de 4 metros.

4.3.1 Os serviços contratados deverão ser executados por profissional
devidamente habilitado, com treinamento especifico para trabalhar em alturas e



munido de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs adequados, de acordo
com as normas de segurança do trabalho atualmente vigentes.

4.3.2 Para que haja condições de atendimento relativo 6 mão de obra do lote 1
deste Termo de Referência, as empresas participantes deverão fazer visita
técnica ao local de instalação para verificação das condições de instalação dos
equipamentos.

4.4 A CONTRATADA fica responsável integral e unicamente por eventuais danos
decorrentes da prestação dos serviços, inclusive perante terceiros, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor e da legislação trabalhista vigente.

4.5 A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus relativos ao transporte dos
produtos e demais equipamentos até a CML.

4.6 A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de
recebimento da Nota de Empenho, para a entrega e instalação dos produtos e
equipamentos.

4.7 A Gerência do Departamento de Multimidia da CML atestará a entrega dos
produtos e equipamentos nas condições exigidas, bem como sua devida instalação e
perfeito funcionamento para os fins para os quais foram adquiridos, constituindo tal
atestação requisito para a liberação dos pagamentos 6 CONTRATADA.

4.8 No preço dos produtos já deverão estar incluídos todos os encargos e custos, diretos
e indiretos, que incidem sobre o mesmo.

5— GARANTIA TÉCNICA:

5.1 Os equipamentos eletrônicos deverão possuir garantia de 12 meses, incluindo
peças e mão de obra.

5.1.1 Durante o período de garantia, todo e qualquer problema deverá ser
solucionado por agente autorizado pelo fabricante para a realização de reparo
para não restar prejudicada a garantia de fábrica.



018

5.2 A contagem do período de garantia dos equipamentos se iniciará no dia posterior
ao seu recebimento definitivo.

5.3 A substituição de peças decorrentes da garantia não gera qualquer ônus para a
Câmara Municipal de Londrina.

5.4 Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica
automaticamente garantido até o final do prazo previsto.

5.5 A garantia envolve a substituição do equipamento e/ou componente por outro igual
ou superior quando apresentar quaisquer problemas durante o período de garantia,
mesmo após o término de seu processo de fabricação.

5.6 No caso de inviabilidade técnica ou econômica do reparo do equipamento, a
empresa responsável deverá promover a sua substituição em caráter definitivo por
outro de mesmas características técnicas, novo e de primeiro uso, em perfeito estado
de funcionamento, sem que isto implique ônus adicional para a Câmara Municipal de
Londrina.

5.6.1 A aceitação da substituição definitiva ficará a critério da Câmara
Municipal de Londrina, após prévia avaliação técnica do equipamento ofertado.
5.6.2 A critério da Câmara Municipal de Londrina poderá ser aceito
equipamento superior para a substituição definitiva, desde que este não possua
nenhuma característica técnica inferior ao descrito neste instrumento.

5.7 Os chamados técnicos serão efetuados via e-mail ou telefone da empresa
contratada ou terceiro responsável pela manutenção dos equipamentos, pelos
servidores do Departamento de Multimidia da Câmara Municipal de Londrina, os quais
deverão ser atendidos no prazo máximo dei (um) dia útil, das 13 as 18 horas.
5.8 A manutenção deverá ser realizada, preferencialmente, nas dependências do
contratante.

5.9 Havendo necessidade de remoção do equipamento, as despesas de transporte,
seguros e embalagens, correrão por conta da empresa contratada.

5.10 No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa contratada deverá
assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento, bem
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como se o conserto ultrapassar o período de 1 (um) dia útil, deverá substituir o
equipamento retirado por outro de igual capacidade para que os serviços da CML não
fiquem prejudicados, até que o equipamento em garantia seja devolvido.

5.11 Os técnicos da empresa contratada, deverão apresentar, no ato do atendimento,
credenciamento (crachá de identificação do funcionário) e documento de identidade
pessoal (RG), para efetuarem qualquer serviço nas dependências do contratante.

5.12 Durante a execução dos serviços, o ambiente de trabalho deverá ser mantido em
perfeitas condições de higiene e segurança, sendo que, após a conclusão dos
serviços, deverá ser efetuada limpeza geral no ambiente, de eventuais sujeiras
decorrentes da atuação do técnico.

5.13 Fica ressalvado à empresa contratada o direito de adotar medidas de segurança
que entender necessárias a fim de evitar que pessoas não autorizadas executem os
serviços de manutenção, exceto lacres/travas de acesso exclusivo da empresa
contratada.

5.14 Após cada atendimento técnico, a empresa deverá emitir, no ato, relatório técnico
do atendimento onde deverão constar, obrigatoriamente, os seguintes dados: número
do chamado, dados gerais do chamado, situação do chamado (pendente, no caso de
retirada do equipamento, ou concluído, se o problema tiver sido resolvido), nome e
assinatura do técnico responsável pelo atendimento, data do atendimento, horário de
inicio e término do atendimento, descrição do equipamento, número de

• série/patrimônio do equipamento atendido, localização do equipamento, descrição do
problema relatado pelo contratante, descrição do problema realmente encontrado com
a indicação clara da troca ou não de peças, lista das pegas ou componentes que
foram substituidos, solução dada ao problema e local para atesto de funcionário do
contratante. Deverá ser deixada cópia do relatório com funcionário do contratante.

5.15 Quaisquer alegações por parte da empresa contratada contra instalações
(ambiente inadequado, rede elétrica, rede lógica) ou usuários (mau uso, etc.) do
contratante, devem ser comprovadas tecnicamente através de laudos detalhados e
conclusivos, emitidos pelo fabricante do equipamento.
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5.15.1 Não serão admitidas, na prestação do serviço, omissões baseadas em
suposições técnicas sem fundamentação, "experiência" dos técnicos ou
alegações baseadas em exemplos de terceiros.

5.15.2 Enquanto não for efetuado o laudo, e este não demonstrar claramente
os problemas alegados, a empresa contratada deve prosseguir com o
atendimento dos chamados.

5.16 Quaisquer peças, componentes, acessórios ou outros materiais que
apresentarem defeitos de fabricação e/ou instalação devem ser substituidos por
originais, iguais ou superiores e de primeiro uso, sem ônus para a Câmara Municipal
de Londrina.

5.17 Em caso da descontinuidade de sua fabricação, ou não mais disponibilidade no
mercado nacional e internacional para sua aquisição, poderão ser utilizados, com a
concordância prévia do contratante, componentes, peças e materiais recondicionados,
ou de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente compatíveis, em qualidade,
aparência e características técnicas, com os originais e que ainda demonstrem ter
passado por rigoroso processo de preparação para reutilização.

5.17.1 As peças e componentes substituidos deverão possuir configuração
idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho,
situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser
do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento.

5.17.2 A Câmara Municipal de Londrina poderá a seu critério e a qualquer
tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de
origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série.

5.17.3 As peças e componentes em substituição, instaladas pela empresa
contratada, serão incorporadas aos equipamentos, passando a ser de
propriedade da Câmara Municipal de Londrina.

5.18 0 descumprimento dos prazos poderá acarretar em penalizações para a
empresa.



5.19 Durante a vigência da garantia, a fiscalização da execução do contrato caberá ao
gerente do Departamento de Multimidia da Câmara Municipal de Londrina.

6- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS:

6.1 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados em prazo não superior a 10

(dez) dias, contados a partir da solicitação e apresentação do empenho.

6.2 Os itens deverão ser embalados de maneira a evitar a danificação durante os

procedimentos de cargas, descarga e transporte, inclusive com a adequada

identificação e caracterização para a conferência e o recebimento pela Comissão

Especial de Recebimento de Bens da Câmara Municipal de Londrina.

6.2.1 As embalagens dos produtos devem conter informações para sua

identificação, incluindo marca, modelo, data de fabricação e validade.

6.3 Os serviços a serem prestados devem ser previamente agendados com, no

mínimo, 02 (dois) dias úteis de antecedência.

6.3.1 A contratada deverá considerar que o agendamento só poderá ocorrer

para prestação dos serviços em dias úteis, no período das 08 horas As 12

horas, em razão da ocorrência das sessões e reuniões da Câmara Municipal
de Londrina no período da tarde.

• 6.4 Não há a necessidade de agendamento para a mera entrega de equipamento,

quando não acompanhada de instalação.

6.5 Os produtos solicitados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico

Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná, CEP:
86015- 903, no horário das 13 horas As 18 horas, de segunda a sexta-feira.

6.5.1 A empresa contratada arcará com os custos da entrega.

6.5.2 A empresa contratada se responsabilizará por danos decorrentes do
transporte.



6.6 0 recebimento dos bens ficará a cargo do gerente do Departamento de Multimidia

da Câmara Municipal de Londrina ou pessoa por ele designada.

6.7 0 "aceite" implica em recebimento provisório e atestado de verificação da correta

quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade do

material com a especificação. No local de entrega, servidor designado fará o

recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua conformidade com o

discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota fiscal a

data da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas.

6.8 0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do

produto entregue ás especificações e as qualificações dos materiais entregues, de

• conformidade com o exigido neste Termo de Referência, Edital, e com o constante da

proposta de preços do licitante vencedor, bem como a devida instalação dos

equipamentos, devidamente configurados e em pleno funcionamento.

•

6.9 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa

fornecedora por vícios ocultos.

6.10 Os equipamentos entregues que estiverem em desacordo com o especificado ou

com vícios ou defeitos deverão ser substituídos em remessa única, com prazo de

entrega não superior a 10 (dez) dias, contados da notificação da empresa por e-mail

ou telefone.

7- FISCALIZAÇÃO:

7.1 Os produtos a serem adquiridos serão objeto de acompanhamento, controle,

fiscalização e avaliação por representante do Departamento de Multimídia da CML.

7.2 A Fiscalização é exercida no interesse da CML, não excluindo ou reduzindo a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CML ou de
seus agentes e prepostos.

7.3 A CML se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue em

desacordo com as especificações e as condições estabelecidas neste Termo.



7.4 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CML.

8- FORMA DE PAGAMENTO:

8.1 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa contratada em até 5

(cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos equipamentos requisitados.

8.1.1 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela empresa contratada e do regular
cumprimento das obrigações assumidas.

•
Londrina, 07 de junho de 2018.

'1); fl SJ
Paulo Henrique De Mad Silva

Gerente do Departamento de Multimidia

•



•44

CD

•

STEEL FOCCO BRASIL COM. DE PROD. DE SEG. LTDA
RUA PURUS, 271 - LONDRINA - PR

Telefone: (43)3339-0060 / (43)3339-0060
CNPJ: 09.353.048/0001-58

foccobrasil@foccobrasil.com.br

Orçamento N°

147.417

CLIENTE.: 6.626 - CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ENDEREÇO: R GOVERNADOR PARIGOT DE SOUZA, 145
CIDADE..: LONDRINA - PR
TELEFONE: (43)3374-1300/(33)3374-1235 / (43)3374-
CNPJ  78.316.064/0001-93 IE: E-MAIL.:

BAIRRO.: JARDIM NOVA LONDRES
CEP  86.015.903
CELULAR:

jefersoninacio@cml.pr.gov.br
DATA  15/06/2018 - 17:49

QTDE UN CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCM

Total de Páginas: 1
MARCA VLR UNIT VLR TOTAL

3 UN CL114 SPEED DOME COMBAT 27X 600L CCD SONY - CL 85258019 CL 2.984,69 8.954,07

Qtde Total: 3

VENDEDOR...: LIGIA
FORMA PAGTO:

Total de Itens: 1 TOTAL DOS PRODUTOS:
TAXA DE ENTREGA:

TOTAL:

8.954,07
0,00

8.954,07

OBS.:



ORCAMENTO CAMERA DE VEREADORES DE LONDRINA

0 SEGUINTE ORÇAMENTO É COMPOSTO POR:

3 SPEED DOME CLEAR ZOOM 27X, 0 VALOR DO PRODUTO SERA INSTALADO E
CONFIGURADO, 0 VALOR TOTAL É DE R$ 8.000,00, ONDE A NOTA FISCAL EMITIDA
SERA DOS EQUIPAMENTOS NÃO TENDO VALOR DE ISS A SER ACRESCENTADO NA
NOTA.

CASO 0 ORCAMENTO SEJA APROVADO, A INSTALACAO SERA FEITA EM ATÉ TRES
DIAS APÓS A CONFIRMACAO DE PAGAMENTO, SENDO CONSIDERADO 0 VALOR
INTEGRAL DA NOTA FISCAL.

LONDRINA, 04 DE JULHO DE 2018

1,
Ind. de de Equip. para Segurança Perimetraj, - 43)3341 3955R. Pedro Botelho de aezeride;nD.2199- ' . ..

_"..: •ciriri‘ai. -‹ -03) 31414866i d. Burble Max - Cep:86047;7,SO Loyreii 
. - •1' - . / it

• r'i I A C P- la'



• O26,

HORSE INFORMÁTICA
Avenida Abell° Benatti, 4.540 • sale 2 - Jardim do Sol
CEP: 86070-370 - Londrina - PR - CREA-PR n°. 44540
Fone/Fax: (43) 3328-3283

horseinformatica@sercomtel.combr

Londrina 28 de junho de 2018.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

AU Jeferson

Conforme solicitag5o segue orçamento:

03 CAMERAS INTELBRAS SPEED DOME 5130 VALOR UNITÁRIO R$3.115,00

VALOR TOTAL R$9.345,00

03 M.O. DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO VALOR UNITÁRIO R$ 190,00

VALORTOTAL R$ 570,00

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

CONDIÇÕES DE PGTO: AVISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 DIAS

NO AGUAR DO

RT1.200.630/0001-7-21
HORSE INFORMÁTICA LTDA.
AV. ABELHO BENATTI, 4540 W - SALA 02

JD. DO SOL - CEP 86070-470

LONDRINA-PRL. 
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Cliente: Câmara Municipal de Londrina
Fantasia:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Contato: Jefferson
Valido até: 28/06/2018 Emissao:

Proposta Comercial

Telefone:

20/06/2018

Produtos
Codigo Produtos

Camera 3S SECURITY A5016 speed dome FULL-HD
INSTALAÇA0 CONFIGURACAO

111111111111111111111116111111
Codlgo

Inscricao:

Cidade:
Fax:

Quantidade Unitario
3 R$ 1.550,00
3 R$ 120,00

Total dos Produtos
Condlcoes de Pagament411111111hkm,

Condicoes de Pagamento Quant. Parc. Parcelas
1A COMBINAR

Londrina PR

R$
R$
R$

027.f

Total 
4.650,00

360,00
5.010,00

Valor Final
R$ 5.010,00

Dados Ban

Responsavel Orcamento

Contato: Walter Rubens
wm3svision.com.br
www.3svision.com.br

Cliente

3S VISION BRASIL 43-3336-7133
Rua José Roque Salton n°297 Lj 01- Bairro: Terras de Davi- CEP 86047-622- Londrina — PR



Orçamento - Cameras "speed dome" - Camara Municipal de Lon...

028,
Assunto: Orçamento - Câmeras "speed dome" - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 12/07/2018 15:02
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: comercial@atecponto.com.br, comercial_atecponto@sercomtel.com,
edna.londrina@pdvsecurity.com.br

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir 3 (três) câmeras "speed dome" para o
seu sistema de transmissão online, acompanhada do serviço de instalação.

Caso tenham interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar
orçamento com base no Termo de Referência anexo.•
Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Anexos:

TR Câmeras Speed Dome.pdf

•
119KB

1 de 1 16/07/2018 09:41



Orçamento - Câmeras "speed dome" - Câmara Municipal de Lon...

•

•

Assunto: Orçamento - Câmeras "speed dome" - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 13/07/2018 14:47
Para: comercial_atecponto@sercomtel.com.br

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir 3 (três) câmeras "speed dome" para o
seu sistema de transmissão online, acompanhada do serviço de instalação.

Caso tenham interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar
orçamento com base no Termo de Referência anexo.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

Jülia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Anexos•

TR Câmeras Speed Dome.pdf 119KB

0 2 9t

ide 1 16/07/2018 09:41



Orçamento - Cameras "speed dome" - Camara Municipal de Lon...

Assunto: Orçamento - Câmeras "speed dome" - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Data: 13/07/2018 15:01
Para: nuvoltec@nuvoltec.com.br

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir 3 (três) câmeras "speed dome" para o
seu sistema de transmissão online, acompanhada do serviço de instalação.

Caso tenham interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar
orçamento com base no Termo de Referência anexo.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

•
Atenciosamente,

Atenciosamente,

itilia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Anexos:

TR Câmeras Speed Dome.pdf

•
119KB

1 de 1 16/07/2018 09:41



Orçamento - Cameras "speed dome" - Camara Municipal de Lon...

Assunto: Orçamento - Câmeras "speed dome" - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 16/07/2018 09:54
Para: valquiria@greendata.com.br

Prezados, bom dia.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir, por meio de Dispensa de Licitação, 3
(três) câmeras "speed dome" para o seu sistema de transmissão online, acompanhada do
serviço de instalação.

Caso tenham interesse em participar do procedimento de compra, favor elaborar
orçamento com base no Termo de Referência anexo.

40 Qualquer dúvida, fico â disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1265

Anexos:

TR Câmeras Speed Dome.pdf

•
119KB

1 de 1 16/07/2018 09:57



20/07/2018 Camera Speed Dome - R$ 2.900,00 em Mercado Livre

Q Buscar produtos, marcas e muito mais... OA2

Você também pode gosta gopro - canon - nikon - gopro hero 6 - sony a6300

Voltar à lista CAmeras e Acessórios Cameras Outros Tipos

•
Anúncios patrocinados que podem te
interessar

Suporte
gtE 64gb

R$ 229

960p Visão
2.0 metros *au( o

R$ 2.569

Compartilhar Venda gratis um igual!

11y:id°

Camera ç:2
Speed Dome

R$ 2.900
eff) 12x R$ 28214

Mais informações

0 Entrega a combinar
com o vendedor
Porto Alegre, Rio Grande
do Sul
Consultar frete

Único disponível!

Compra Garantida, receba
o produto que esta
esperando ou devolvemos
o dinheiro.

Informação sobre o
vendedor

Localização
Porto Alegre, Rio Grande
do Sul

Este vendedor ainda não
tem vendas suficientes
para ter a reputação
calculada

Pague com o Mercado Pago
que o seu dinheiro estard 100%
proteoido.

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1066211706-camera-speed-dome-_JM 1/5



20/07/2018

•

Camera lp Externa Visão
Noturna 360" Graus Wifi Hd..

Caracteristicas

Marca:

Panasonic

Camera Speed Dome - R$ 2.900,00 em Mercado Livre

Câmera Speed E
3120 Sd Hdcvi Ir

Modelo:
WV-SC385 PTZ

Descrição do vendedor

Câmera Panasonic Dome PTZ WV-SC385 PTZ
A Câmera IP PTZ Dome Panasonic WV-SC385
oferece video de vigilância HD de 720p a 30
qps. A tecnologia Super Dynamic da Panasonic
produz imagens com uma faixa dinâmica muito
mais ampla do que uma câmera convencional,
portanto, os detalhes não são perdidos em
sombras escuras ou em manchas brilhantes.
Concentre-se nos detalhes importantes com o
zoom óptico de 36x com zoom digital de 12x
na parte superior, para um inacreditável zoom
de 432x.

A Câmera de Segurança de Rede Super
Dinâmica Panasonic WV-SC385 pode ser
montada no teto ou em uma mesa para caber
em qualquer espaço que você precise
proteger. Com alta sensibilidade à luz, pode
gravar video em cores a 0,5 lux ou preto e
branco a 0,06 lux. A câmera de rede
compatível com os padrões IEEE 802.3af PoE
para energia através do cabo Ethernet.

Especificações rápidas da câmera do IP da
abóbada de Panasonic WV-SC385 PTZ:

Ver mais dados deste
vendedor

Garantia

Compra Garantida com o
Mercado Pago
Receba o produto que esta
esperando ou devolvemos o
seu dinheiro

Saiba mais sobre garantia

Formas de pagamento

Cartões de crédito
PaGue em ate 24x!

Boleto bancário

Conheça outros meios de
pagamento

Formas de entrega

Envio a combinar com o
vendedor
Localizado em Porto Alegre (Rio
Grande do Sul)

Saiba mais sobre as formas de
envio

033f

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1066211706-camera-speed-dome-_JM 2/5



20/07/2018 Camera Speed Dome - R$ 2.900,00 em Mercado Uwe

Sensor de imagem: sensor MOS tipo 1/3
Lente: 4,7 mm 84,6 mm
Campo de visão: H: 3.2 ° r" 55.2 °, V: 2.4 ° rs' 42.1
o

Min. Iluminação (a 1/30 da velocidade do
obturador):
Cor: 0,5 lux a F / 1,6
P B: 0,06 luxa F / 1,6
Pan e Tilt: 0 350 ° pan, -30 ° ") 90 ()
Zoom: zoom óptico de 18x, zoom óptico de
36x na VGA, zoom digital de 12x
Resolução de Video: 720p HD a 30 fps
Max. Tamanho da imagem: 1280x960
Audio Bidirecional: Audio Bidirecional Full-

• duplex
Padrões de video: alto perfil H.264, MPEG-4,
JPEG
Padrões de Audio: G.726 (ADPCM), G.711
Suporte a protocolo: IPv4 / IPv6: TCP / IP, UDP /
IP, http, https, etc.
Porta do interruptor: lx 10Base-T /100Base-TX
RJ-45
PoE: compatível com IEEE 802.3af
Portas Adicionais: 1 mini jack de 3,5 mm
Armazenamento de borda: leitor de cartão de
memória SDHC / SD

• Condições de funcionamento: 14 " F '122 F
Classificações: ONVIF-S, etc.

Não esta incluso o Domo acrilico
Vendido separadamente

Camera em Ótimo estado de conservação
(nunca consertada)

Perguntas e respostas

Otial informacAo vor. nrpcisa?

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1066211706-camera-speed-dome-_JM 3/5



. 015
Camera Intelbras Speed Dome 5130 Hdcvi nas Lojas Americanas.com https://www.americanas.com.br/produto/34981716/camera-intelbras-...

earn, ev,
deparlamento

•

•

•kos 08.100.

Gnbe orna patte do valor de volta'
pagando com Ame.

Camera Intelbras Speed Dome 5130 Hclovi

*be.

0••••••••••••”••••_PLIPL02,5,WVAD,Pay/10.1

=7.7

•

aproveae e veja laneaen1

R$ 2.869.00

comprar 0garantia/349111716?buyboafleicla&buyboxtoken=smartbuybox-acom-v2-ad996bcf-5ba9435a-bbb543901110

ok

,eeir vat -toirter

••••••••
Rs 2.037,80 187i$713:03 kr•-• RI =400.00 RI 2.100,71 im RI 4.132,7110

CP••CPI Cip•C PP CkikCP•
•••

produtos patrocinados

=CD . -
st %mail;

72. NS 182,01 108.00Ili";{;,01; RS SMOG ,,kk-k as 14. 2. 

produtos populares na categoria

inParrila,Pei 00 Mu.

h.. ma..

sugestOo ele PPOPRI•OP

-

sits

8.10$4.81

:=...77=47
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" O36."
Camera Intelbras Speed Dome 5130 Hdcvi no Submarino.com https://www.submarino.com.br/produto/34981716/camera-intelbras-spee...

•

•

a0..1.".....-6.9.....Pagelggnalanamarn,.,cssatleacego.e goaplc.ic am eras-de-se guranca/ca mer as-de-segur anca)

Camera Intelbras Speed Dome 5130 Hdcvi

iced.l4ars, as

Veja todas as lojas
frparce1os1348817167W7.srch418repar=bp_pl_00_go_9352180

see' esse 'red's gelld4EAlal000ChM1h4H1jr6u3AIVUOSFICh3TLArnaEACIYAIABE8I5zPD_BwES
arpj_

op.XMLG009LES.productSku4349817148.seller1d=29152621000172)
fL)pj

Inte bras

var.° nor gompre sim shopping Irloristarat 02621000172) e
entregtra por Submarine

R$ 2.869,00
10x de RS 286.90 a. juros

ver parselaa

rar (/garantia/34981716?buypy.ximiegl-r446140)faxoloagenHerrmanwybox-suba-v2-cd3423fb-5d3b-4acd-a794-a61aa435e2f58,condition=NEW8offerType8productid=34981.
.7134901714 1SZ Baal

Quem viu este produto, viu também

32 ITEMS

1011/11.1111

Of C. Corn 08 Cameras licicsa
Mr 98 Ch Hdev. Ill Hibridol0D8

• elorta• a p.c. de
P57230.00
<$.0<3.5003.00 sed uros

Central Pato releio., a Modulare
Mais 244 Intelbras

elsrlas a partir de
R$ 658,63
trit cle PS 65,Y6 ter', t2r0r

f=iRI 2.889,00 no .990 Submarino ern ate 100 de 66 26090.1 juros ver barse198

Calculler free epaze

Camera lp Foscarn F04828p Speed
000r.eodjjMp

R$ 1.879,90

133.3$'3333 $.3..

(rproduto
CS... 1/produto 9 68663717DCSeahrecornaRR_Rem_A091t0 Vproduto
141370177DCSexhrecom=RR_item_pilljER4it 7DCSeribreconsaRR_ilem_pande, /231804582DCSextrecornaRR_item_palle70864970CSextreeorn4RR_Rem_e
0at:VC:98. ClickCPS n,,,,,,,,,,=,.., ste„.9..,. C006CP8. Ch9kCP8r
lyR_OfSfernFrecifFFF-PRRR,1- Rm-..9RFF=FFF2°.-09°..- Cli000P&rms_ranking_reca3) nrn_ongemarecitern_page.91- nm_ongemareci0em_page.91-
ClickePiSorn_ranaing_recal I ClickCPSArn_ranking_rec=2) CliokCP8rnm_ranking_reta4n ClickCP&nrn_ranking_recaSS

Camera Speed Dome Intelbras
Sisternas De Segurarca Vhd SItS

2 *fetes • part. de
R$ 2.507,63

o< 55 250.26 ser,urris

OK

Speed Dome lp 2 solegapixels /
romp Full Md Infra 12Om Zoom

1 alerted • partners
RS 1.599,00
tOr de P5159.20 se,n1Foos

Produtos Patrocinados

• 14t

N9 Corripleto 8 Cameras de
Manitoiamenso Infravermelho

4 afar. a partir d•
R$ 799,00 4..
• R.57.0 sent rums.

-VP '5710

solk .14

Kit Monitoramento 4 Cameras
Digitais AHD Infraverrnelho DVR

2 Dienes • partir de
R$ 594,00 .3.3

e< N5 59.. serr 12,56

Sensor Infravermelho Pet Cop

5 ofartaa a ...Ur de
R526,99

Camera Bullet Infravermelho Flex Camera WbFi 720P Robot SD
4 Ern 1 Tin 4b1p2d Full Hd 1080p

R5 123.90
air de RS 20,65 5ein pros

NS MAP
05199,00
Pr de NS 25.87 sans rums
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17/07/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

dye* REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
-01

IA' '‘ V.
8411,12* CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
19.140.331/0001-55

, MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/10/2013

NOME EMPRESARIAL
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS - EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
ME

Li CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
7 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de pegas e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso

I doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV HIGIENOPOLIS

NUMERO
2677

COMPLEMENTO
SALA 01

CEP
I 86.050-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM GUANABARA

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRONICO TELEFONE
(43) 3028-8490 / (43) 3028-8491

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/10/2013

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Mk
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 17/07/2018 as 14:23:29 (data e hora de Brasilia).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Página: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua  página

0'37

Preparar Pagina
para Impressão

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 1/1



17/07/2018 Empresa Fácil Paraná

. 038
AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

• PROTOCOLO: 160770831, 160770580
• DATA DO PROTOCOLO: 23/02/2016
• NIRE: 41600427319
• ARQUIVAMENTO: 20160770831, 160770580
• EMPRESA: 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS - EIRELI - ME

Contrato (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ1NjUxMzM4NV8xNjA3NzA1ODAucGRm/download/2/pessoa/13715/co_protocolo/PRP1614438400)

Solicitação de Enquadramento (https://www.empresafacil.pr.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
eletronico/arquivo/U29saWNpdGFjYW9fZGVfRW5xdWFkcmFtZW50b18xNDU2NTEzMzc3XzE2MDc3MDU4MC5wZGY=/download/2/pessoa/13715/co_protocolo/1

•

•

http://www.empresafacil.pr.gov.br/lista-de-documentos/?protocolo=PRP1614438400 1/1



SEGUNDA ALTERAÇA0 CONTRATUAL

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

3S Security Tecnologia Segurança e Serviços EIRELI - EPP

CNPJ: 19.140.331/0001-55

Walter Ruben Munoz. Argentino, Divorciado, nascido em 06/01/1969, natural da Argentina,

empresário, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE n° V365754-0
CGPI/DIRES/DPF, inscrito no CPF 009.512.819-09, residente e domiciliado em Londrina —

PR, sito a Rua Luis Lerco n° 797 — casa 01, Jardim Terra Bonita, Cep: 86.047-610, único

sócio da empresa 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - EPP,

com sede a Av. Higienopolis n° 2677, Saia 01, Jardim Guanabara, em Londrina, Estado do

Parana. Cep: 86.050-000. registrada na Junta Comercial do Parana sob Nire 41207728970

de 15/10/2013, devidamente inscrita no CNPJ 19.140,331/0001-55. Resolve, na melhor forma

de direito e consoante corn artigo 1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/02, e em conformidade com

a Lei 12.441/2011. alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI, sob a denominação de 3S SECURITY 

TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS — EIRELI - EPP com sub-rogação de todos os

direitos e obrigações pertinentes

CLAUSULA SEGUNDA — O capital social da empresa que era de R$ 30.000,00 (Trinta mil

reais), em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de R$ 100.000,00 (Cem

mil reais), totalmente integralizado em moeda nacional, que nesta data de 05/02/2016, passa

a constituir o capital da EIRELI.

CLAUSULA TERCEIRA — Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da

referida EIRELI. com o teor seguinte:

CLAUSULA QUARTA -A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA — EIRELI, girará sob o nome empresarial de 3S SECURITY TECNOLOGIA 

SEGURANÇA E SERVIÇOS — EIRELI - EPP. com sede a Av. Higienopolis n°2677, Sala 01:

Jardim Guanabara, ern Londrina. Estado do Parana, Cep. 86.050-000, com inscrição no

CNPJ sob n° 19.140.331/0001-55, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir

ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional

CLAUSULA QUINTA - A Eireli terá como objetivo social o ramo de "Serviços de instalação

e monitoramento de aiarmes, cameras de segurança, automação, cerca elétrica,

manutenção predial, instalação e manutenção elétrica e consultoria elétrica e comercio

de componentes eletrônicos, cameras, cerca elétrica e sistema de segurança".

RIONIMAIMMOW
,UNTA COMERCIALI

00 PARANÁ  I

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/02/2016 18:11 SOB N° 20160770580.
PROTOCOLO: 160770580 DE 26/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160770580. MIRE: 41600427319.
35 SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 29/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

039p3,



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

3S Security Tecnologia Segurança e Serviços — EIRELI - EPP

CNPJ: 19A40.331/0001-55

- 0 4 0 f

CLAUSULA SEXTA — O prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas

atividades em 12 de Outubro de 2013.. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante

do impedimento por força maior ou impedimenta temporário ou permanente do titular.

podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SÉTIMA — O capita! social é de R$ 100.000,00 (Cam mil reais), o qual esta

totalmente integralizado em moeda corrente nacional do Pais.

CLÁUSULA OITAVA — A empresa sera administrada pelo seu titular, WALTER RUBEN

MUNOZ quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva. judicial e

extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital

integralizado.

CLÁUSULA NONA — O termino de cada exercício social sera encerrado em 31 de dezembro

do ano civil, corn a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA DECIMA — Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito,

que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Diante da transformação. o titular resolve consolidar o

contrato, através do presente documento.

CONSOLIDAÇÃO

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI

3S Security Tecnologia Segurança e Serviços — EIRELI - EPP

CNPJ: 19.140.331/0001-55

Walter Ruben Munoz. Argentino, Divorciado, nascido em 06/01/1969, natural da Argentina,

empresário, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE n° V365754-0

CGPI/DIRES/DPF. inscrito no CPF 009.512.819-09, residente e domiciliado em Londrina —

PR, sito a Rua Luis Lerco n° 797 — casa 01, Jardim Terra Bonita, Cep: 86.047-610, na

condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, 3S

SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI - EPP, corn sede a Av.

Higienopolis n° 2677, Saia 01. Jardim Guanabara. em Londrina, Estado do Parana, Cep:

86.050-000, com inscrita no CNPJ: 19.140.331/0001-55, promove a Consolidação Contratual.

conforme as clausulas a seguir:

lor
JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/02/2016 18:11 SOB N° 20160770580.
PROTOCOLO: 160770580 DE 26/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160770580, NIRE: 41600427319.
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA GERAL

CURITIBA, 29/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



SEGUNDA ALTERAÇA0 CONTRATUAL

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

3S Security Tecnologia Segurança e Serviços — EIRELI - EPP

CNPJ: 19.140.331/0001-55

CLAUSULA PRIMEIRA — O Tipo Jurídico da empresa sera: EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI. com sub-rogação de todos direitos e obrigações

pertinentes e girará sob o nome empresarial de 35 SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA 

E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com sede a Av. Higienopolis n° 2677, Sala 01. Jardim

Guanabara. em Londrina, Estado do Parana, Cep: 86.050-000, com inscrita no CNPJ:

19.140.331/0001-55, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar

filiais. em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA SEGUNDA — capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), o qual esta

totalmente integralizado em moeda corrente nacional do Pais.

CLAUSULA TERCEIRA - A Eireli terá como objetivo social o ramo de "SERVIÇOS DE

INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARMES, CAMERAS DE SEGURANÇA,

AUTOMAÇÃO, CERCA ELETRICA, MANUTENÇÃO PREDIAL, INSTALAÇÃO E

MANUTENÇÃO ELETRICA E CONSULTORIA ELÉTRICA E COMÉRCIO DE

COMPONENTES ELETRONICOS, CAMERAS, CERCA ELÉTRICA E SISTEMA DE

SEGURANÇA".

CLAUSULA QUARTA — O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a

continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento

temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender urna nova

situação.

CLAUSULA QUINTA — A empresa sera administrada pelo seu titular, WALTER RUBEN 

MUNOZ, quern caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e

extrajudicial, desta EIRELI. sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital

integralizado e a empresa sera regida pelo regime jurídico da empresa limitada e

supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas

CLAUSULA SEXTA — 0 término de cada exercício social sera encerrado em 31 de

dezembro do ano civil, com a apresentação do baianco patrimonial e resultado econômico do

ano fiscal.

1111111111kallang
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/02/2016 18:11 SOB N° 20160770580.
PROTOCOLO: 160770580 DE 26/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160770580. NIRE: 41600427319.
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA GERAL

CURITIBA, 29/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 'a comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

3S Security Tecnologia Segurança e Serviços EIRELI - EPP

CNPJ: 19A40.33110001-55

4- 042g

CLAUSULA SÉTIMA 0 titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei

especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proiba

de exercer a administração desta EIRELI, bem corno não esta impedido, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé

pública ou a propriedade. ( Art 1.011, § 1°, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA — 0 titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura

como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLAUSULA NONA — Fica eleito o foro da Cidade de Londrina, estado do Parana, para

resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI. sera assinado em uma

única via.

Londrina - PR, 05 de Fevereiro de 2016,co
çec.9Z.,%g‘

e
WALTER RUB— MUNOZ

lr11111111LAIMIMMI:
JUNTA COMERCIAL

DOPARAINA

A validade deste documento,

CARTÓRIO SARDI
RECONHECIMENTO NO VERSO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/02/2016 18:11 SOB N° 20160770580.
PROTOCOLO, 160770580 DE 26/02/2016. C6DIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160770580. MIRE: 41600427319.
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 29/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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Cartório Sardi -9° Tabelionato do Notas de Londrina I Pr.
Rua Souza Naves, ;2265. 3d, Reeepolts CEP 8b515-430 Funefes• (43) 3026-2128

wee sou verve stedo sere tur 0,1,1.111. cactorl.fiEs.11 cne to Erado Said, - Molar

,,CrY5c.91,089.VpWiH, Co, role: Xayee.ixt.S
‹;

Reconheço pâc verdadeira e- Inetura de WALTER RUBEN

MUNOZ. *00511.517" /

Dou de 201 -15:35: .h.

Patricia Crittina Chime
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/02/2016 18:11 SOB N 20160770580.
PROTOCOLO: 160770580 DE 26/02/2016. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
9R160770580. MIRE: 41600427319.
3$ SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 29/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cOdigos de verificação



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Parana - JUCEPAR

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Parana - JUCEPAR

- - 044

A Empresa 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP, com ato
constitutivo registrado na Junta Comercial em 15/10/2013, CNPJ: 19.140.331/0001-55,
estabelecido(a) na AVENIDA HIGIENOPOLIS. 2677 SALA 01, JD. GUANABARA. Londrina -
Parana, CEP: 86050-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e
declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO

• PORTE, nos termos da Lei Complementar n 123, de 14/12/2006.

•

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Londrina - PR. 05/02/2016

WALTER RUB
Titular

• Eslo cissimenlo Jo, geraaa no portal Empresa Fact, P rana

JUNTA COmERCIAL
DO PARANÁ

UNOZ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/02/2016 18:11 SOB N 20160770831.
PROTOCOLO: 160770831 DE 26/02/2016 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160770831. NIRE: 41600427319.
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS - EIRELI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 29/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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'* PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1110895 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário,
bem como in existe Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS EIRELI EPP
CPF/CNPJ: 19.140.331/0001-55

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo a Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 17 de julho de 2018

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.prgov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N°640/2015.

Código Validador
6YF#nL5KcOXK

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018369617-93

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.140.331/0001-55
Nome: 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS - EIRELI - EPP

- 04G

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
tra natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/11/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (17/07/2018 09:45:19)
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•

•

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ: 19.140.331/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://vvww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:43:17 do dia 17/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Valida até 13/01/2019.
Código de controle da certidão: C612.9819.B0B1.0CB2
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANA E SERVIOS - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 19.140.331/0001-55

Certidão n': 154086206/2018
Expedição: 17/07 / 2 018, As 09:51:22
Validade: 12/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANA E SERVIOS - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

19.140.331/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

custas, a
decorrentes
Público do



17/07/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Orf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 049,

VOLTAR

CAI A
E C;

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19140331/0001-55
Razão Social: 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVI
Endereço: HIGIENOPOLIS 2677 / JARDIM GUANABARA / LONDRINA / PR / 86050-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2018 a 31/07/2018

Certificação l's,h5rnero: 2018070204153561102875

Informação obtida em 17/07/2018, às 09:50:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Orf/FgeOFSImprimirPapel.asp 1/1
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Diminuir letra A-  I Aumentar letra A+  I Tamanho normal da letra A  I Alto Contraste

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Consulta de Pessoa(s)

letsfera:
Tipo pessoa:

CPF/CNPJ:

Nome da Pessoa:

Digite os Caracteres: (*)

:Todos(as): 

Ambos Jurídica Física

19140331000155

io Pesquisar Gerar Certidão Negativa

Nome Pessoa

Nenhum Requerido encontrado.

CPF/CNPJ

Visitante Sair

(Este campo so deve conter números)

Se a palavra estiver ilegível, clique aqui para gerar outra.

Num. Processo

Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



17/07/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
fornecedor

Tipo documento CNPJ

Nome

,
Número documento 19140331000155

Período publicação : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

ONENHUM ITEM ENCONTRADO!

até

até

rté

Pesquisar

https://servicos.tce.prgov.britcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb.aspx 1/1
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Declaração Negativa de Trabalho Infanto-juvenil

Eu, Walter Ruben Munoz, inscrito no CPF/MF sob o n°. 009.512.819-09, na
qualidade de Representante Legal da empresa 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E
SERVIÇOS EIRELI.- ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.140.331/0001-55
interessada em prestar serviços para a Camara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da
lei, que não há, no quadro de pessoal da empresa, menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz,
conforme inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

•

Walter Ru unoz

CPF 009.512.819-09

•

Londrina, 17 de Julho de 2018.



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

053t,

Requisição N°: 2623/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Equipamentos

Especificação: Três cameras "speed dome" para o sistema de transmissão online da Camara Municipal de
Londrina, acompanhada do serviço de instalação.

Justificativa: Necessidade administrativa, conforme Termo de Referência encaminhado pelo Departamento de
Multimidia.

4. Em: 20/07/2018

Tramitagio
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Obs: 0 prego é R$ 5.010,00. Ao Departamento Financeiro para informar classificação da dotação orçamentaria e existência
de saldo no orçamento de 2018.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 488.356,00
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 0,00

10)esp. realizadas no sub-elemento, até esta data, Cl disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, ate esta data, Cl proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
'Saldo Previsto na LDO? I Sim Qtde.: 30 Valor: 130.000,00

Obs Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001
Natureza da despesa: 4490.523300 - Equipamentos para audio, video e foto.

a ia agb6t1
rrr-, i:0 .11.1ance,I.T,Tho ,,,,

Em: 20/07/2018

Despesa Autorizada: Aguardando
Obs:

Em: null -1̀0/Q 9-12J°

(1_ Diretoria Geral
Mark Sandro Sorprezo de Almeida - Matricula 817



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG n°. 37/2018
OBJETO: Dispensa de Licitação com fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8.666/93 —
Aquisição de três cameras "speed dome" para o sistema de transmissão online da Camara
Municipal de Londrina, acompanhada do serviço de instalação.

Trata-se de solicitação do Departamento de Multimidia para aquisição, sob o

regime de Dispensa de Licitação, de 3 (três) cameras "speed dome" para o sistema de

transmissão online da Camara Municipal de Londrina, acompanhada do serviço de instalação,

conforme especificações e justificativas apresentadas no Termo de Referência de fls. 13-23

dos autos.

0 referido Termo de Referência foi encaminhado acompanhado de quatro

orçamentos realizados pelo próprio Departamento de Multimidia, os quais foram anexados as

fls. 24-27.

Segue tabela abaixo indicando os valores orçados para a aquisição do objeto

supramencionado:

STEEL FOCCO
(fl. 24)

PERÍMETRO
BRASIL (fl. 25)

-T

HORSE
INFORMÁTICA

(fl. 26)
3S SECURITY

EQUIPAMENTO
Speed Dome
Combat 27 X
600L CCD Sony
CL

Speed Dome Clear
Zoom 27x

Câmera Intelbras
Speed Dome 5130

Câmera 3S
Security A5016
Speed Dome
FULL-HD

VALOR
UNITÁRIO DO

EQUIPAMENTO
R$ 2.984,69 R$ 2.666,66 R$ 3.115,00 R$ 1.550,00

VALOR DA
INSTALAÇÃO

Não mencionou
valor.

Valor de instalação
incluso no valor

total.
R$ 570,00 R$ 360,00

VALOR TOTAL R$ 8.954,07 R$ 8.000,00 R$ 9.915,00 R$ 5.010,00



055
Dentre esses orçamentos, verifica-se que o menor prego foi apresentado pela

empresa 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI - EPP,

inscrita no CNPJ no. 19.140.331/0001-55, no valor total de R$ 5.010,00 (fl. 27), conforme

tabela abaixo:

Posteriormente, este Departamento de Suprimentos e Patrimônio enviou e-mail

para quatro empresas do ramo que atuam em Londrina e regido a fim de obter novos

orçamentos (fls. 28-31). No entanto, nenhuma delas respondeu aos e-mails e, em contato

telefônico, as empresas Atecponto e Nuvoltec disseram que estavam analisando a proposta e a

PDV Security disse que não tinha interesse em participar do processo de licitação.

Diante da ausência de novos orçamentos, foi realizada pesquisa de mercado na

internet (fls. 32-36) - que não incluía o valor de instalação dos equipamentos - obtendo-se os

seguintes preços:

PRODUTO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Camera Speed Dome Panasonic WV-
SC385 PTZ 3 R$ 2.900,00 R$ 8.700,00

Camera Intelbras Speed Dome 5130 Hdcvi 3 R$ 2.869,00 R$ 8.607,00

Constata-se, portanto, que a melhor proposta obtida para a aquisição e instalação

das 3 (três) câmeras "speed dome" foi da empresa 3S SECURITY TECNOLOGIA

SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n°. 19.140.331/0001-55, no

valor total de R$ 5.010,00.

Diante disso, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio procedeu a reunido

dos seguintes documentos da referida empresa:

a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral — Receita Federal (fl. 37);

b) Declaração de enquadramento de empresa de pequeno porte (fl. 44);

c) Certidões Negativas de Débitos Municipal, Estadual e Federal (fls. 45, 46 e

47);

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas e do FGTS (fls. 48 e 49) e;

e) Consultas aos cadastros de condenados por improbidade administrativa do CNJ

e impedidos de licitar do TCE/PR (fls. 50 e 51).

Além disso, o Contrato Social da empresa (fls. 39-43) foi enviado por e-mail e

sua autenticidade foi verificada junto ao endereço eletrônico da Junta Comercial do Paraná

(fl. 38) e, também, foi juntada a Declaração negativa de Trabalho Infanto-Juvenil (fl. 52).

Isto posto, encaminhamos à Controladoria para controle preventivo e à Assessori
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Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologaçdo.

Londrina/PR, 23 de julho de 2018.

Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

iz erri o o Maren az
Departamentd.fe Suprimentos e Patrim6 io

•



e

•

Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n° 98/2018

Data: 24 de julho de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 37/2018 — Dispensa de Licitação —
Câmeras "speed dome".

Prezado Gerente,

Conforme solicitação desse Departamento, por meio do Relatório de Dispensa de
Licitação (fls. 54 a 56), analisamos os documentos acostados e não identificamos inconsistências no
processo.

Sugerimos, no entanto, avaliação com o departamento requerente se o
equipamento cotado pela empresa 3S Security Tecnologia, Segurança e Serviços — Eireli, atende as
especificações constantes do Termo de Referência, haja vista a discrepância entre os preços cotados
pelas demais empresas e pela internet.

Atenciosamente.

e Alves
ntador



CI n. 165/2018— DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Multimidia
Assunto: Processo Administrativo n°. 37/2018 — Dispensa de Licitação — Câmeras "Speed
Dome".

Londrina, 24 de julho de 2018.

Prezados,

Em atenção à Comunicação Interna n° 98/2018 da Controladoria (fl. 57),

encaminhamos o processo em epígrafe ao Departamento de Multimidia para que seja avaliado

se o equipamento cotado pela empresa 3S SECURITY TECNOLOGIA, SEGURANÇA E

SERVIÇOS EIRELI-EPP (fl. 27) atende as especificações constantes do Termo de Referência

de fls. 13-23.

De acordo:

Atenciosamente,

lia Saràgoça S nios
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

ern n o s a -nor;
DepartamentbJde Suprimentos e Patr ônio

)511-I'tep
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COMUNICAÇÃO INTERNA — N° 06/2018

DE: DEPARTAMENTO MULTIMIDIA
PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Assunto: Câmeras Speed Dome

Senhor Gerente,

Em atenção a Comunicação Interna n° 165/2018-DSP, temos a
informar que realizamos uma análise comparativa das informações que constam do "Data
Sheet"(detalhamento técnico) da camera cotada pela empresa 3S Security com a camera que
sugerimos como requisito mínimo para atendimento Its necessidades deste Departamento (Clear
CL Combat 520) e todas as informações apresentadas' naquele detalhamento técnico são superiores
aos da camera por este Departamento sugerido.

Informamos ainda que todas as quatro empresas que apresentaram
orçamentos efetuaram visita técnica a esta Casa para verificação "in loco" das necessidades e
especfficidades de comunicação com o atual equipamento, bem como para aferir as dificuldades ou
necessidades para a instalação dos equipamentos.

Diante das conversações havidas com os técnicos das empresas, os
quais garantiram a comunicação com o atual sistema de transmissão, bem como após a análise do
"data sheet", entendemos que a camera cotada pela empresa 3s Security atende as necessidades
do Departamento com qualidade superior ao solicitado.

Em, 25/07/2018.

De acordo:

Qi7j3-(91( 'fiR(Y)t iff\.)Paulo Henrique De Mart Silva
Gerente

rso44nácio
De ar me to Multimidia



3S1
SPECIFICATION

Model A5016

Camera
Image Sensor 1/2.9 SONY 2.1MP CMOS Sensor

Horizontal Resolution 2h4P

S/N Ratio ,50db

PTZ
Horizontal Rotation Speed 45VS

Horizontal Rotation Range CY-360*

Tilt Rotation Speed 30./s

Tilt Rotation Range

Auto Flip Support

Ratio Speed Support

360' Scan Support

A-B Scan Support

Preset Points 220

Guard Tours 3 groups

Guard Points Max.16 points

Lens
Focus Length 5.35mm-96.3mm

Focus Control 18X Optical Zoom

Night Vision
Infrared LED C 42x6PC5

IR Range 60m

Auto Control IR LED PWM

Communication
Communication Protocol UTC, PELCO D/P

Communication interface COAXAIL CABLE BNC; RS 485

Interface
Audio

Alarm

General
Weatherproof I606

Operating Temperature Indoor: 0*- +4T Outdoor: -40*- +60-

Operating Humidity ,Ç9096 Non Condensing

Heater & Blower Auto temperature control

Power DC12ii 2A/3A

Lightning Protection Transient voltage 6000V

Dimension 29.5x28x11(cm)

Weight 4.2Kgs

080
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Camara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Processo Administrativo 37/20 18 - Dispensa de Licitação — Cameras Speed Dome

INTERESSADO: Diretoria Geral / Departamento de Administração Predial

RELATÓRIO

Por meio do detalhado Relatório de Licitação de fls. 54-56, o Departamento de Suprimentos e
Patrimônio consulta esta Assessoria sobre a possibilidade de atender ao Termo de Referência de fls. 3/11
(encaminhado pela CI 5/2018-Departamento de Multimidia), que solicita a aquisição de três câmeras "speed
dome". para utilização no sistema de transmissão on-line das sessões legislativas, por meio de dispensa de
licitação, em razão do valor (o valor total para a contratação anual é de R$ 5.010,00, já abrangendo o serviço
de instalação, segundo o menor orçamento dentre as empresas com documentação regular, conforme quadro
sinótico de preços presente no Relatório de Dispensa de Licitação mencionado - ft. 54).

Neste sentido, além dos orçamentos colhidos, o PA-DG 37/2018 traz para análise também a

• documentação requisitada à empresa 3S Security Tecnologia Segurança e Serviços - EIRELI - EPP, indicada
para a prestação do serviço, a saber: Comprovante de situação cadastral do CNPJ, Ato constitutivo da
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Declaração de enquadramento de empresa de pequeno
porte, Certidão Negativa Unificada do Município de Londrina, CND do Estado do Paraná, CND da Unido,
Certidão Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Regularidade do FGTS, Consulta negativa
ao Cadastro Naconal de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ, Declaração
Relativa à Proibição do Trabalho do Menor, Consulta aos impedidos de licitar do TCE/PR, além da
requisição n. 2623/2018, com indicação da dotação orçamentária e respectivo saldo feito pelo Departamento
Financeiro da CML.

As fls. 57 consta parecer da Controladoria da Casa, proferido em sede de controle interno prévio,
que não indicou inconsistências no procedimento, porém com sugestão de avaliação com o Departamento de
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Multimidia sobre o atendimento das especificações técnicas buscadas pelas cameras orçadas, o que

efetivamente consta A fl. 59, no sentido de que os produtos cotados "atendem As necessidades do

Departamento com qualidade superior ao solicitado".

PARECER

1. A dispensa se daria por conta do valor total da contratação (R$ 5.010,00, já abrangendo a

instalação dos equipamentos).

Nos termos da Lei 8.666/93, um dos casos em que a contratação por dispensa é possível', ocorre,

segundo o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, nos casos em que o valor do contrato não ultrapasse 10%

do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo 23, por muito tempo fixado em R$ 80.000,00 (de sorte

que o limite para a contratação por dispensa de serviços e produtos que não fossem de engenharia, seria de

R$ 8.000,00).

Ocorre que em 18 de junho de 2018, foi editado o Decreto n. 9.412 (com vigência a partir de 18 de

julho de 2018), que veio atualizar os valores estabelecidos nos incisos 1 e II do artigo 23 da Lei de

Licitações, nestes termos:

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos 1 e II do caput do art. 23 da Lei n°8.666. de 21 de junho de 1993, ficam
atualizados nos seguintes termos:

1 - para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) na modalidade tomada de pregos - até R$ 3.300.000.00 (três milhões e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

11 - para compras e serviços não incluidos no inciso I:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais):
b) na modalidade tomada de prep's - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)."

Assim, o limite art. 24, II, da Lei 8666/93 passou a ser de R$ 17.600,00 anuais (ou seja, por

exercício financeiro), de onde se evidencia a possibilidade de dispensa, sem entrarmos no mérito dos

orçamentos apresentados, dado que colhidos pelo Departamento competente.

1 "0 reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o principio da licitação e o da economicidade, enseja um gasto superior à vanta
direta aferível pela Administração, decidi o legislador, à vista do interesse público, pela prevalência do segu ensina Jorge Ulisses Jacob Fernandes.
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2. Neste caso especifico deve ser analisada a necessidade de formalização de instrumento

contratual, dado que, nada obstante a possibilidade de substituição "por outros instrumentos hábeis" prevista

no artigo 62 da Lei de Licitações, neste caso concreto há de ser considerado que as condições de fonecimento

ressalvadas no Termo de Referência prevêem a instalação dos equipamentos adquiridos, bem como garantia

técnica de 12 meses. Assim, sugere-se especial atenção para tal especificidade, dado que sobejarão

obrigações futuras.

3. A dispensa também exige (Lei de Licitações, art. 26, parágrafo 'Thiel:), inciso III) justificativa do

preço, ou seja, demonstração de que os preços estão compatíveis com a realidade de mercado: para tanto, foi

apresentada pesquisa de mercado resumida na cotação trazida no Relatório de Dispensa de Licitação de fls.

54, o que satisfaz a exigência legal — sem entrarmos, claro, na análise numérica dos preços, o que não é

questão jurídica, salvo se houver disparidade evidente, o que não conseguimos vislumbrar.

4. Em relação documentação apresentada, temos que esta atende aos incisos I, II e V do artigo 27

da Lei 8.666/93, adequados ao tipo de contratação pretendida.

5. Por fim, outro ponto que nos parece merecer destaque é lembrar que, diante da informação do

Termo de Referência de que há um projeto de modernização e reformulação do sistema de transmissão on-

line, a opção pela aquisição das cameras que compõem (ao que se imagina, ao menos) este projeto maior, por

meio de dispensa de licitação, tem como consequencia a impossibilidade de aquisição de objetos de natureza

igual ou similar neste exercício financeiro, sob pena de caracterização de fracionamento de objeto, situação

sabidamente vedada pela Lei 8.666/93. Tal alusão é necessária para que se preserve a competitividade e se

busque a fiel aplicação da Lei de Licitações, obrigando que se eleja a modalidade e/ou afira a possibilidade

de dispensa sempre considerando todos os objetos cuja necessidade seja previsível durante o respectivo lapso

temporal (exercício orçamentário ou provável duração do contrato). Isto, desde já se adianta, aplica-se

inclusive para a alegação já presente de dificuldade de manter o sistema em operação sem as cameras: se há

algo mais a ser adquirido, ou deveria já constar neste Termo de Referência para aquisição por dispensa, ou

deveria ser licitado via pregão, não se admitindo "descobra" superior, ou alegação de urgência, decorrente

de eventual paralisação das tran oes, nestes casos.

É o parecei:

Calies-A-lexandre odrigues, Advot,es eML, em 26 de julho de 2018.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 37/2018. OBJETO:

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS CÂMERAS "SPEED DOME".

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o

exposto no Relatório de Dispensa de Licitação (fl. 54-56), na manifestação do Controle

Interno Prévio (fl. 57), na Comunicação Interna n° 06/2018 do Departamento de Multimidia

(fls. 59-60) e Parecer Jurídico (fls. 61-63), que fundamentam a contratação da empresa 3S

SECURITY TECNOLOGIA, SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ

n°. 19.140.331/0001-55, para a aquisição e instalação de 3 (três) câmeras "speed dome" para o

sistema de transmissão online da Câmara Municipal de Londrina, pelo valor total de R$

5.010,00 (cinco mil e dez reais).

Londrina, 26 de julho de 2018.

Ai1ton Nantes

Presidente
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Quantidade Unid. Prego Unitário (R$) Prego Total (R$)
60 Unid. R$ 70,00 R$ 4.200,00

Dos Prazos: 0 prazo de fornecimento e prestação de serviços é de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 24 de julho de 2018. 0 prazo de
vigência do contrato tem inicio a partir da sua assinatura e terminará 60 (sessenta) dias após a conclusão do prazo de fornecimento.

Data de assinatura: 17 de julho de 2018.

FEL - FUNDAÇA0 DE ESPORTES DE LONDRINA
/V

CONVOCAÇA0
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JURiDICA DA
PROPONENTE, CONFORME ITEM 9 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2018 — FEIPE — APÓS ANALISE DOS RECURSOS

Após análise dos recursos interpostos ao resultado provisório do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) 2018, o Conselho
Administrativo da Fundação de Esportes de Londrina (CAFEL) convoca, os proponentes abaixo relacionados, que tiveram os RECURSOS
ACATADOS, para, a partir de hoje, apresentar o Plano de Trabalho e toda a documentação para a comprovação de regularidade jurídica do
proponente, conforme orienta o item 9 do edital 005/2018.

PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ADULTO
N° MODALIDADES GÊNERO PROPONENTE
1 HANDEBOL ro INSTITUTO INTERNACIONAL HAND BRAZIL

2 VOLEIBOL F ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS
MARCELINO CHAMPAGNAT

DO COLÉGIO ESTADUAL

PROGRAMA DE MODALIDADES ESPORTIVAS ALTERNATIVAS
N° MODALIDADES GÊNERO PROPONENTE
1 FUTBOL AMERICANO NI LONDRINA BRISTLEBACKS FUTEBOL AMERICANO

Os convocados deverão protocolar em um prazo de 15 dias os documentos em envelope lacrado, individual e com identificação frontal do programa
e modalidade contemplados, na sede da Fundação de Esportes de Londrina a rua Gomes Carneiro, n° 315.

Londrina, 27 de julho de 2018.

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

AVISO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 28/2018

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimenticios.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 150.357,14 (CENTO E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: ás 09h e 15min do dia 09/08/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1274 (Felipe).

Em 26/07/2018. Mark Almeida - Diretor Geral

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°08/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°37/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES CAMERAS "SPEED DOME".

Homologo o procedimento administrativo em epigrafe, de acordo com o exposto no Relatório de Dispensa de Licitação (fl. 54-56), na manifestação
do Controle Interno Prévio (fl. 57), na Comunicação Interna n° 06/2018 do Departamento de Multimidia (fls. 59-60) e Parecer Jurídico (fls. 61-63),
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que fundamentam a contratação da empresa 3S SECURITY TECNOLOGIA, SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ no.
19.140.331/0001-55, para a aquisição e instalação de 3 (três) câmeras "speed dome" para o sistema de transmissão online da Câmara Municipal
de Londrina, pelo valor total de R$ 5.010,00 (cinco mil e dez reais).

Londrina, 26 de julho de 2018. Ailton Nantes - Presidente (em exercício)

EXTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 28/2016.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.
Contratada: EVVT BRASIL ELEVADORES LTDA, CNPJ: 20.810.747/0001-12.
Objeto do contrato: manutenção da plataforma elevatória.
Objeto do aditivo: prorrogação da vigência.
Valor do Aditivo: R$ 4.789,56 (quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
Data da Assinatura: 23/07/2018

CONSELHOS

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
• RESOLUÇÕES

•

RESOLUÇÃO N° 051/2018 — CMAS, DE 25 DE JULHO DE 2018

Súmula: Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação 2018 referente ao cofinanciamento anual do Fundo Estadual de Assistência Social para o
Centro Pop no município de Londrina — Piso Paranaense de Assistência Social II — Centro Pop.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Federais n°. 8.742/93 e Lei 12.435/11 e
Lei Municipal n°. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n°. 9.185 de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal n° 10.211, de 27
de abril de 2007, e considerando:

• A necessidade do cofinanciamento, pelas três esferas de governo, de forma efetiva e regular, para a manutenção e qualificação dos serviços
executados no município.

• A necessidade de aprovação do instrumento estabelecido pela esfera estadual como condição para a continuidade do repasse do Piso
Paranaense de Assistência Social para os serviços de proteção social especial;

• A Resolução N° 60 do CMAS, de 23 de setembro de 2015, que aprova o cofinanciamento estadual da Rede de Proteção Social Especial —
Serviço de Centro POP.

• A deliberação da reunião ordinária deste conselho realizada no dia 25 de julho de 2018.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Plano de Ação referente ao Piso Paranaense de Assistência Social ll - Centro POP, no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e
quinhentos reais) por mês, totalizando o montante de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) no ano, para o atendimento de 137 jovens, 75
adultos, 13 idosos e 20 famílias.

Parágrafo Único — 0 recurso referido tem a possibilidade de uso em custeio, investimento e pessoal.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada.

Londrina, 25 de julho de 2018. Neusa Harumi Tiba - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO N°052/2018 — CMAS, DE 25 DE JULHO DE 2018.

Súmula: Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação 2018 referente ao cofinanciamento anual do Fundo Estadual de Assistência Social para os
Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias no município de Londrina — Piso Paranaense de Assistência Social V.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Federais n°. 8.742/93 e Lei 12.435/11 e
Lei Municipal n°. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n°. 9.185 de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal n° 10.211, de 27
de abril de 2007, e considerando:

• A necessidade do cofinanciamento, pelas três esferas de governo, de forma efetiva e regular, para a manutenção e qualificação dos serviços
executados no município;

• 0 aceite efetivado pelo Município no ano de 2014 ao cofinanciamento pela via do Piso Paranaense de Assistência Social V para os serviços de
proteção social especial de alta complexidade voltados 6 população em situação de rua;

• A necessidade de aprovação do instrumento estabelecido pela esfera estadual como condição para a continuidade do repasse do referido piso;
• A deliberação da reunião ordinária deste conselho realizada no dia 25 de julho de 2018.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Plano de Ação referente ao Piso Paranaense de Assistência Social V - Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos e
Famílias — PPAS V, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, totalizando o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no ano, para
atendimento a 21 metas em casa de passagem e 123 metas em abrigo institucional.
Parágrafo Único 0 recurso referido tem a possibilidade de uso em custeio e investimento.




