
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2017

Pregão Eletrônico - SRP nº 04/2017

UASG : 090023

A União,  por  intermédio  da  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -  Seção  Judiciária  do
Distrito Federal , inscrita no CNPJ/MF nº 05.456.457/0001-29, sediada no SAUS Quadra 02, Bloco G,
Anexo A, Brasília-DF, neste ato representada pela Juíza Federal Kátia Balbino de Carvalho Ferreira,
Diretora do Foro, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas
legais  aplicáveis,  obedecidas  as  disposições  contidas  no  instrumento  convocatório  e  em  face  da
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 04/2017, RESOLVE registrar o preço
ofertado pela empresa PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME,  estabelecida na Rua Cel. Luis da Cunha nº
645b,  Vila  Tibério,  Ribeirão  Preto-  SP,  CEP  14.050-040,  telefone  (16)  3610-7434, email:
contato@pezzutotelecom.com.com.br,  augusto@pezzutotelecom.com.br  e
vendas@pezzutotelecom.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 59.751.537/0001-36 neste ato representado
por Dauri Antonio Pezzuto, conforme discriminado no Anexo desta Ata.

Este Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura pelas
partes, instante a partir do qual o instrumento será considerado apto a produzir seus jurídicos efeitos. A
ata será publicada em forma de extrato no Diário Oficial da União, conforme disposto no parágrafo
único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

As especificações técnicas e demais exigências constantes do Decreto nº 7.892/2013, no Processo
Administrativo nº 0008773-51.2016.4.01.8005 e Pregão Eletrônico nº 04/2017 integram esta Ata de
Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Justiça Federal
de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Distrito Federal e do Fornecedor Beneficiário.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira Dauri Antonio Pezzuto

Juiza Federal Diretora do Foro Representante Legal da Empresa
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2017

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO

  Unidade Gerenciadora: Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG                                       

Grupo 1

Item Descrição Qtde. Und.
Valor

Unitário
(R$):

Valor

Total

(R$):

1

Gravador digital de vídeo (DVR)

- gravador digital  de vídeo (DVR) com
tecnologia HDCVI, 16 canais (COM HD
de 2Tb).

-  gravação  em  resolução  1080p  (Full
Hd);

-  saída  de  vídeo  (monitores)  HDMI  e
VGA;

- vídeo com 16 entradas (BNC);

-  tecnologia  TRÍBRIDA  -  padrões
HDCVI, Analógico e IP (dois canais);

- rede com interface RJ-45;

- armazenamento via HD interno SATA
com no mínimo 2 portas.

-  com HD (disco rígido)  interno de no
mínimo  2  TB  de  capacidade,
homologado pelo fabricante do DVR.

-  o  DVR deverá  vir  com o  HD  (disco
rígido) instalado.

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo  /  Versão:  HDCVI  3116  G2  +
wd20purx

1 un 2.300,00 2.300,00

2

Câmera para CFTV HDCVI - 20 Metros
– dome

- sensor 1/3" 2.0 megapixels CMOS;

- câmera com infravermelho;

-  resolução  Full  HD  -  2  megapixels
(1080p) - 1920 (H) x 1080 (V);

4 un 210,00 840,00
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- lente 3,6 mm;

- alcance IR de 20 metros;

- proteção contra surtos de tensão;

- instalação interna e externa;

- corpo da câmera do tipo Dome, para
fixação em parede ou teto.

Marca: AVGLOBAL

Fabricante: AVGLOBAL

Modelo / Versão: 43HD1D1S-F36124W

3

Câmera para CFTV HDCVI - 30 Metros
– bullet

- sensor 1/3" 2.0 megapixels CMOS;

- câmera com infravermelho;

-  resolução  Full  HD  -  2  megapixels
(1080p) - 1920 (H) x 1080 (V);

- lente 3,6 mm;

-  ajuste  de  imagem:  brilho/contrates
/nitidez.

- alcance IR de 30metros;

- proteção contra surtos de tensão;

- instalação interna e externa;

-  corpo  da  câmera  do  tipo  bullet  -
“bala”;

-  com  suporte  acoplado  ao  corpo  da
câmera  que  permita  a  instalação  em
parede ou teto.

Marca: AVGLOBAL

Fabricante: AVGLOBAL

Modelo / Versão: 43HD1BN6-F36136W

4 un 210,00 840,00

4

Câmera para CFTV HDCVI – varifocal
– bullet

- com infravermelho;

- resolução HD 1 megapixel (720p);

- lente varifocal de 2,7 a 12 mm;

- 30 metros de alcance IR;

- instalação interna e externa;

-  corpo  da  câmera  do  tipo  bullet  -
“bala”;

4 un 205,00 820,00
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-  com  suporte  acoplado  ao  corpo  da
câmera  que  permita  a  instalação  em
parede ou teto.

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VHD 3140VF

Valor Total (R$) GRUPO 1 4.800,00

Grupo 2

Item Descrição Qtde. Und.
Valor

Unitário
(R$):

Valor

Total

(R$):

5

Gravador digital de vídeo (DVR)

- gravador digital de vídeo (DVR) com
tecnologia  HDCVI,  16  canais  (COM
HD de 2Tb).

-  gravação  em  resolução  1080p  (Full
Hd);

-  saída  de  vídeo (monitores)  HDMI  e
VGA;

- vídeo com 16 entradas (BNC);

-  tecnologia  TRÍBRIDA  -  padrões
HDCVI, Analógico e IP (dois canais);

- rede com interface RJ-45;

- armazenamento via HD interno SATA
com no mínimo 2 portas.

- com HD (disco rígido) interno de no
mínimo  2  TB  de  capacidade,
homologado pelo fabricante do DVR.

-  o DVR deverá vir  com o HD (disco
rígido) instalado.

9 un 2.300,00 20.700,00
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Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo  /  Versão:  HDCVI  3116  G2  +
wd20purx

6

Câmera  para  CFTV  HDCVI  -  20
Metros – dome

- sensor 1/3" 2.0 megapixels CMOS;

- câmera com infravermelho;

-  resolução  Full  HD  -  2  megapixels
(1080p) - 1920 (H) x 1080 (V);

- lente 3,6 mm;

- alcance IR de 20 metros;

- proteção contra surtos de tensão;

- instalação interna e externa;

- corpo da câmera do tipo Dome, para
fixação em parede ou teto.

Marca: AVGLOBAL

Fabricante: AVGLOBAL

Modelo / Versão: 43HD1D1S-F36124W

36 un 210,00 7.560,00

7

Câmera  para  CFTV  HDCVI  -  30
Metros – bullet

- sensor 1/3" 2.0 megapixels CMOS;

- câmera com infravermelho;

-  resolução  Full  HD  -  2  megapixels
(1080p) - 1920 (H) x 1080 (V);

- lente 3,6 mm;

-  ajuste  de  imagem:  brilho/contrates
/nitidez.

- alcance IR de 30metros;

- proteção contra surtos de tensão;

- instalação interna e externa;

-  corpo  da  câmera  do  tipo  bullet  -
“bala”;

-  com  suporte  acoplado  ao  corpo  da
câmera  que  permita  a  instalação  em
parede ou teto.

Marca: AVGLOBAL

Fabricante: AVGLOBAL

36 un 210,00 7.560,00
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Modelo / Versão: 43HD1BN6-F36136W

8

Câmera para CFTV HDCVI – varifocal
– bullet

- com infravermelho;

- resolução HD 1 megapixel (720p);

- lente varifocal de 2,7 a 12 mm;

- 30 metros de alcance IR;

- instalação interna e externa;

-  corpo  da  câmera  do  tipo  bullet  -
“bala”;

-  com  suporte  acoplado  ao  corpo  da
câmera  que  permita  a  instalação  em
parede ou teto.

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: VHD 3140VF

36 un 205,00 7.380,00

Valor Total (R$) GRUPO 2: 43.200,00

Grupo 3

Item Descrição Qtde. Und.
Valor

Unitário
(R$):

Valor

Total

(R$):

9

Cabo – fio paralelo de 1,5mm

- fio paralelo de 1,5mm², na cor branca;

- fornecido em rolos de 100 metros;

- certificado pelo INMETRO.

Marca: Start

Fabricante: Start

Modelo / Versão: 2X1.5MM-BC

4 rl 110,00 440,00
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10

Fonte  Estabilizada  Chaveada  para
câmera de CFTV.

- fonte estabilizada bivolt 110/220 12V,
50/60Hz;

-  com  LED  indicando  seu
funcionamento;

- corrente de saída: 1,5 Amperes (CC);

- tensão de saída 12 V CC +/- 10%;

- potência Total= 30 W;

- chaveada e estabilizada;

- conector da saída= P4 5.5 X 2.1mm.

Marca: TELVISION

Fabricante: TELVISION

Modelo / Versão: fa12v02a

20 un 13,00 260,00

11

Transceptores  Vídeo  Balun  com  cabo
de extensão (Par), tecnologia HDCVI.

- proteção contra surtos de tensão;

-  conector  de  borne  para  engate  do
cabo UTP;

- conector BNC macho;

- categoria do cabo 5 ou superior;

- compatível com os formatos de vídeo:
NTSC e PAL;

- compatível com a tecnologia HDCVI;

- umidade: 95%;

-  Alcance  com  imagem  colorida:  400
metros

- alcance preto e branco: 600 metros

- alimentação: Não;

-  conector  UTP:  Conector  de  engate
rápido;

- temperatura de trabalho: -10 °C ~ 50
°C;

- tipo de cabo | Categoria: UTP CAT5
ou  superior,  24  -  16  AWG  (0,5  -  1,3
mm);

- resistência do cabo: 9 &Omega; (100
m);

- vídeo | Frequência: 0 a 8MHZ;

30 un 29,00 870,00
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- vídeo | Impedância: Cabo coaxial: 75
&Omega; UTP: 100 &Omega;

-  filtro  contra  ruídos e interferências:
Sim;

- proteção contra surtos de tensão;

- conteúdo: 1 par (2 baluns passivos de
vídeo com cabo);

- dimensões: 50 x 16 x 16 mm; - peso:
26 g;

-  alcance de 400 metros para imagem
colorida;

-  alcance de 600 metros para imagem
preta e branca;

- conector de engate rápido para cabo
UTP;

- com rabicho.

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: xbp401HD

12

Cabo  de  par  trançado  do  tipo  UTP,
NÃO BLINDADO – CAT5e - AZUL

- cabo com 4 pares trançados, CAT5e;

-  composto  de  condutores  sólidos  de
cobre  nu,  24  AWG,  isolados  em
polietileno especial;

- capa externa em PVC não propagador
de chama;

- embalagem padrão: caixa FASTBOX
com rolo de 305 metros (1000 pés);

- na cor azul.

Marca: NEXT CABLE

Fabricante: NEXT CABLE

Modelo / Versão: Cabo Lan Cftv Cat 5e
Cm 24awg Cx 305m AZ

6 cx 300,00 1.800,00

13

Cabo  de  par  trançado  do  tipo  UTP,
NÃO BLINDADO – CAT5e - CINZA

- cabo com 4 pares trançados, CAT5e;

-  composto  de  condutores  sólidos  de
cobre  nu,  24  AWG,  isolados  em
polietileno especial;

8 cx 207,00 1.656,00

SEI/TRF1 - 3905497 - Ata https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

8 de 13 24/04/2017 14:35



- capa externa em PVC não propagador
de chama;

- embalagem padrão: caixa FASTBOX
com rolo de 305 metros (1000 pés);

- na cor cinza.

Marca: NEXT CABLE

Fabricante: NEXT CABLE

Modelo / Versão: Cabo Lan Cftv Cat 5e
Cm 24awg Cx 305m CZ

14

Cabo Master 4mm bipoloar flex celular
- para instalação de CFTV

- cabo trançado bipolar de 4mm (F) 75
Master NU CFTV BC

- fabricado em fio de cobre NU flexível

- fio paralelo de 2.5mm², na cor branca;

-  fornecido  em  caixas  com  de  100
metros de cabo;

Marca: CONDUTTI

Fabricante: CONDUTTI

Modelo / Versão: Master flex + Bipolar
2x26AWG

4 rl 70,00 280,00

Valor Total (R$) GRUPO 3: 5.306,00

Grupo 4

Item Descrição Qtde. Und.
Valor

Unitário
(R$):

Valor

Total

(R$):

15

Cabo – fio paralelo de 1,5mm

- fio paralelo de 1,5mm², na cor branca;

- fornecido em rolos de 100 metros;

- certificado pelo INMETRO.

Marca: Start

36 rl 110,00 3.960,00
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Fabricante: Start

Modelo / Versão: 2X1.5MM-BC

16

Fonte  Estabilizada  Chaveada  para
câmera de CFTV.

- fonte estabilizada bivolt 110/220 12V,
50/60Hz;

-  com  LED  indicando  seu
funcionamento;

- corrente de saída: 1,5 Amperes (CC);

- tensão de saída 12 V CC +/- 10%;

- potência Total= 30 W;

- chaveada e estabilizada;

- conector da saída= P4 5.5 X 2.1mm.

Marca: TELVISION

Fabricante: TELVISION

Modelo / Versão: fa12v02a

180 un 13,00 2.340,00

17

Transceptores  Vídeo  Balun  com  cabo
de extensão (Par), tecnologia HDCVI.

- proteção contra surtos de tensão;

-  conector  de  borne  para  engate  do
cabo UTP;

- conector BNC macho;

- categoria do cabo 5 ou superior;

- compatível com os formatos de vídeo:
NTSC e PAL;

- compatível com a tecnologia HDCVI;

- umidade: 95%;

-  Alcance  com  imagem  colorida:  400
metros

- alcance preto e branco: 600 metros

- alimentação: Não;

-  conector  UTP:  Conector  de  engate
rápido;

- temperatura de trabalho: -10 °C ~ 50
°C;

- tipo de cabo | Categoria: UTP CAT5
ou  superior,  24  -  16  AWG  (0,5  -  1,3
mm);

- resistência do cabo: 9 &Omega; (100

270 un 29,00 7.830,00
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m);

- vídeo | Frequência: 0 a 8MHZ;

- vídeo | Impedância: Cabo coaxial: 75
&Omega; UTP: 100 &Omega;

-  filtro  contra ruídos e  interferências:
Sim;

- proteção contra surtos de tensão;

- conteúdo: 1 par (2 baluns passivos de
vídeo com cabo);

- dimensões: 50 x 16 x 16 mm; - peso:
26 g;

-  alcance de 400 metros para imagem
colorida;

-  alcance de 600 metros para imagem
preta e branca;

- conector de engate rápido para cabo
UTP;

- com rabicho.

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: xbp401HD

18

Cabo  de  par  trançado  do  tipo  UTP,
NÃO BLINDADO – CAT5e - AZUL

- cabo com 4 pares trançados, CAT5e;

-  composto  de  condutores  sólidos  de
cobre  nu,  24  AWG,  isolados  em
polietileno especial;

- capa externa em PVC não propagador
de chama;

- embalagem padrão: caixa FASTBOX
com rolo de 305 metros (1000 pés);

- na cor azul.

Marca: NEXT CABLE

Fabricante: NEXT CABLE

Modelo / Versão: Cabo Lan Cftv Cat 5e
Cm 24awg Cx 305m AZ

54 cx 300,00 16.200,00

19

Cabo  de  par  trançado  do  tipo  UTP,
NÃO BLINDADO – CAT5e - CINZA

- cabo com 4 pares trançados, CAT5e;

-  composto  de  condutores  sólidos  de

72 cx 207,00 14.904,00
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cobre  nu,  24  AWG,  isolados  em
polietileno especial;

- capa externa em PVC não propagador
de chama;

- embalagem padrão: caixa FASTBOX
com rolo de 305 metros (1000 pés);

- na cor cinza.

Marca: NEXT CABLE

Fabricante: NEXT CABLE

Modelo / Versão: Cabo Lan Cftv Cat 5e
Cm 24awg Cx 305m CZ

20

Cabo Master 4mm bipoloar flex celular
- para instalação de CFTV

- cabo trançado bipolar de 4mm (F) 75
Master NU CFTV BC

- fabricado em fio de cobre NU flexível

- fio paralelo de 2.5mm², na cor branca;

-  fornecido  em  caixas  com  de  100
metros de cabo;

Marca: CONDUTTI

Fabricante: CONDUTTI

Modelo / Versão: master flex + Bipolar
2x26AWG

36 rl 70,00 2.520,00

Valor Total (R$) GRUPO 4: 47.754,00

TOTAL GERAL DA ATA                                                          R$ 101.060,00

Documento assinado eletronicamente por DAURI PEZZUTO , Usuário Externo, em 17/04/2017,
às 16:15 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 20/04/2017, às 11:33 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3905497 e o código CRC A4B763EA.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco G, Lote 8 - CEP 70070-933 - Brasília - DF - http://portal.trf1.jus.br/sjdf/
0008773-51.2016.4.01.8005 3905497v2
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