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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS Nº 004/2023 

 

QUADRO RESUMO 
 
 
A) PARTES 
 
(i) Contratante: 
 
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 
 
Sede: Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000 
 
CNPJ/MF nº 19.324.171/0001-02  
 
Filial (para faturamento): Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09-A, Sala 03, Centro, Uruaçu-GO, 

CEP: 76.400-000 

 
CNPJ/MF nº 19.324.171/0008-70  
 

(ii) Contratada: 

A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA (NOME FANTASIA: MASTER BRASÍLIA SISTEMAS) 

Endereço: Q QNP 16 Conjunto A Lote, nº 02, Ceilândia Sul (Ceilândia), Brasília/DF, CEP.: 

72.231-601 

CNPJ/MF nº 19.226.317/0001-79 

Insc. Est.: 07.663.075/001-76 

 

B) OBJETO: Contrato de Compra e Venda de Equipamentos de Tecnologia da 

Informação (TI) e Sonorização (Fornecimento e Instalação) 

 

C) PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato 

 

D) LOCAL DE ENTREGA: Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), sito na 
Avenida Galdino Moreira de Souza, nº 1230, Residencial Jardim Eldorado, Uruaçu/GO, 
CEP.: 76400-000 
 

E) PREÇO TOTAL DO CONTRATO: R$ 369.715,43 (trezentos e sessenta e nove mil, 
setecentos e quinze reais e quarenta e três centavos), a serem pagos em 3 (três) 
parcelas iguais e fixas de R$ 123.238,47 (cento e vinte e três mil, duzentos e trinta e 
oito reais e quarenta e sete centavos) cada uma, sendo a primeira com vencimento 
para 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato (09/03/2023), a segunda para 
60 (sessenta) dias (09/04/2023), e, a terceira, para 90 (noventa) dias (09/05/2023) 
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F) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA: N/A 

 

G) MULTAS APLICÁVEIS À CONTRATADA: 

G.1: 10% (dez por cento) do preço total do Contrato por infração legal ou contratual 

cometida, bem como por cada problema de qualidade do Equipamento, sendo que 

caso a infração ou ineficiência não seja sanada no mês subsequente a multa será 

reaplicada; e  

 

G.2:  de 1% (um por cento) do preço total do Contrato por cada dia de atraso. 

 

H) COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES: 

1) Para a CONTRATANTE: 

- Nome: Luciana Fernandes 

-E-mail: financeiro@imed.org.br ou luciana.souza@imed.org.br 

-Telefone: (11) 3141-1128  
 
2) Para a CONTRATADA: 
 
- Nome: Alexandre Rabelo 

- E-mail: masterbrasiliasistemas@gmail.com / contato@masterbrasiliasistemas.com.br 

- Telefone: (61) 3376-9371 / (61) 98473-3040 

I) ANEXOS:  

 

(a) Anexo I –Termo de Referência; 

(b) Anexo II – Proposta Comercial; e 

(c) Anexo III – Proposta Técnica. 

 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as Partes qualificadas no item 
A do QUADRO RESUMO, 
 

Considerando que a referida contratação se faz necessária para fins de dar suporte às atividades 
de gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano – HCN, 
tendo em conta que a CONTRATANTE é a organização social responsável pelo gerenciamento, 
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, 
conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria 
de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO); 
 

têm, entre si, justo e avençado CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS, conforme cláusulas 

e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

mailto:masterbrasiliasistemas@gmail.com
mailto:contato@masterbrasiliasistemas.com.br
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1.1. O presente Contrato tem como objeto a venda pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos 

equipamentos descritos no Item B do QUADRO RESUMO (doravante simplesmente 

“Equipamentos”). 

1.1.1 – Estão incluídos no preço dos Equipamentos os serviços de instalação e, quando 

necessário, montagem, bem como o treinamento da equipe indicada pela CONTRATANTE sobre 

sua operação e conservação, que deverá ser ministrado em data e horário acordado entre as 

Partes, em até 30 (trinta) dias após o teste de aceitação do Equipamento. A CONTRATANTE 

poderá solicitar à CONTRATADA a repetição do treinamento em outras datas e horários 

acordados entre as Partes, sem custo adicional para a CONTRATANTE. 

 

1.2. – A CONTRATADA assegura para todos os fins que, está apta e em conformidade legal para a 

execução do presente Contrato, bem como que possui todas as licenças, autorizações, registros, 

certidões e certificados necessários para o fornecimento do seu objeto, atendendo a todos os 

requisitos legais, incluindo, mas não se limitando, ao transporte, manuseio, armazenamento e 

rastreabilidade. 

 

1.3. - A CONTRATANTE, no ato de recebimento dos Equipamentos e de seus acessórios, ao 

verificar a existência de algum tipo de avaria aparente, poderá recusar os Equipamentos e/ou 

acessório, na ocorrência desta hipótese, anotando no verso da nota fiscal o motivo da devolução, 

com assinatura e identificação. A falta de apontamento pela CONTRATANTE não exime a 

CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações contratuais e legais, em especial pela 

qualidade dos Equipamentos ou pela garantia técnica. 

 

1.4. – Integram o presente Contrato para todos os fins, os anexos mencionados no Item I do 

QUADRO RESUMO. 

 

1.4.1. - Em caso de conflito entre o disposto neste Contrato e seus anexos, prevalecerão os 

termos e condições deste Contrato. Em caso de divergência entre os anexos, os mesmos 

prevalecerão na ordem em que estão listados. 

 

CLÁUSULA II – DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

2.1 - A CONTRATADA se compromete a entregar e instalar os Equipamentos no local designado 

no Item D do QUADRO RESUMO sem qualquer custo à CONTRATANTE, novo e em perfeito 

estado de funcionamento e conservação, com todos os seus acessórios, no prazo previsto no Item 

C do QUADRO RESUMO. 

 

2.2. - Caso a CONTRATANTE não receba, em todo ou em parte, os Equipamentos dentro do 

prazo acima estabelecido em conformidade com as especificações e quantidades indicadas 

neste Contrato, deverá comunicar a CONTRATADA, por qualquer modo escrito, podendo aplicar 

à CONTRATADA multa prevista na Cláusula IX deste Contrato. 

 

2.3. - A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo transporte dos Equipamentos sem 

qualquer custo ou despesa para a CONTRATANTE, assegurando-se não só a integridade, como 

também as condições de esterilidade, conservação, manipulação e rastreabilidade dos mesmos. 
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2.4. - O recebimento e/ou a aceitação dos Equipamentos pela CONTRATANTE não modifica, 

restringe ou elide a plena responsabilidade da CONTRATADA quanto à entrega dos mesmos nas 

condições contidas neste Contrato e em seus anexos, nem invalida qualquer reclamação que a 

CONTRATANTE venha a fazer em virtude de posterior constatação de unidade defeituosa ou fora 

de especificação, garantida a faculdade de troca/reparação, sem qualquer custo ou despesa para 

a CONTRATANTE. 

 

2.5. – Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a entrega dos Equipamentos, 

acondicionados em prefeito estado de conservação e de utilização para os fins aos quais se 

destinam, nos exatos termos das suas especificações técnicas. 

 

2.6. – A entrega dos Equipamentos, somente será considerada cumprida quando do efetivo 

recebimento e aceitação do(s) mesmo(s) pela CONTRATANTE. 

 

2.7 – A CONTRATADA declara ter ciência de que a CONTRATANTE exerce atividade essencial à 

saúde pública e que os Equipamentos são essenciais ao atendimento de tal finalidade e, 

portanto, a CONTRATADA não poderá suspender a execução de suas obrigações contratuais sob 

qualquer hipótese.  

 

2.8. – Não será admitida justificativa de atraso no fornecimento dos Equipamentos adquiridos 

que tenha como fundamento o não cumprimento da sua entrega ou da entrega de suas partes e 

peças pelos fornecedores da CONTRATADA. 

CLÁUSULA III – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

3.1. - Por força deste instrumento, e desde que a CONTRATADA cumpra com todas as suas 

obrigações previstas neste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total fixo e 

irreajustável previsto no Item E do QUADRO RESUMO, conforme e dentro dos prazos lá 

estipulados.  

 

3.1.1 - No preço estão incluídos todos os custos, despesas, contingências e atividades 

necessárias à boa e fiel execução deste Contrato, incluindo, mas não se limitando a todos 

os encargos sociais e previdenciários, tributos, contribuições parafiscais, despesas diretas 

e indiretas, benefícios, lucro e todos e quaisquer demais ônus que incidam sobre o 

escopo do Contrato. 

 

3.2 - Os pagamentos serão realizados dentro dos prazos previstos no Item E do QUADRO 

RESUMO, mediante o envio das respectivas notas fiscais, condicionado ao aceite dos 

Equipamentos pela CONTRATANTE e à apresentação dos documentos previstos na cláusula 3.7 

abaixo.  

 

3.3. - O pagamento será realizado mediante transferência bancária em favor da CONTRATADA, 

cujos dados encontra-se abaixo: 

 

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal (CEF) – Operação: 003 - Agência: 3872 - C/C: 362-4. 

 

3.4. - A Nota Fiscal deverá ser emitida no CNPJ/MF da filial da CONTRATANTE localizada em 

Uruaçú-GO, qual seja: 19.324.171/0008-70. 
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3.5. – Caso sejam constatados erros e falhas e/ou divergências na(s) nota(s) fiscal(is), o prazo de 

cobrança somente terá início a partir da data de reapresentação, pela CONTRATADA, da nova 

nota fiscal, devidamente retificada e/ou regularizada, sem qualquer acréscimo de valor. 

 

3.6. -  No caso de  a Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) atrasar o repasse de um ou mais 

repasse(s)/custeio(s) mensal(is), a CONTRATADA fará jus apenas ao recebimento dos produtos  

efetivamente entregues, desde que os pagamentos efetuados pela Estado se refiram aos meses 

em que os produtos foram entregues, e sem o acréscimo de quaisquer juros, multa ou correção. 

Nesta hipótese, o pagamento deverá ser disponibilizado à CONTRATADA em até 10 (dez) dias 

úteis da regularização das pendências financeiras pelo Estado de Goiás, e a antes desse prazo a 

CONTRATANTE não será considerada inadimplente, não se aplicando o disposto na cláusula 3.8, 

abaixo, restando vedado à CONTRATADA emitir duplicatas e/ou realizar protestos e cobrar tais 

valores, tanto por meio extrajudicial, como judicial, suspender ou rescindir o Contrato.  

 

3.7. -  O pagamento está condicionado à apresentação das certidões negativas de débitos válidas 

e sem pendências (exceto nos casos das certidões positivas com efeitos de negativas), quais 

sejam: federal conjunta, estadual, municipal, FGTS e trabalhista. 

 

3.8. - Atrasos de pagamento por culpa exclusiva e comprovada da CONTRATANTE acarretarão a 

incidência de correção monetária pela variação do IPCA e juros moratórios de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, que serão calculados proporcionalmente ao número de dias em atraso. Na 

hipótese de o IPCA do mês de pagamento ainda não ter sido divulgado, utilizar-se-á o do mês 

anterior. Qualquer encargo adicional ou disposição divergente constante do Anexo I não será 

aplicável. 

 

CLÁUSULA IV – SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 

4.1. - A CONTRATADA se obriga a não revelar Informações Confidenciais a qualquer pessoa 

natural ou jurídica, sem o prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE. Entende-se por 

Informação(ões) Confidencial(is) toda e qualquer informação e dados revelados pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA sejam eles desenvolvidos a qualquer momento pela 

CONTRATANTE, sejam estes dados ou informações sejam eles de natureza técnica, comercial, 

jurídica, ou ainda, de natureza diversa, incluindo, sem limitação, segredos comerciais, know-how, 

e informações relacionadas com tecnologia, clientes, projetos, memórias de cálculo, desenhos, 

planos comerciais, atividades promocionais ou de comercialização, econômicas, financeiras e 

outras,  que não sejam de conhecimento público, bem como todo e qualquer dado pessoal ou 

informação sensível de pacientes da CONTRATANTE. A CONTRATADA, por si e por seus 

subcontratados, empregados, diretores e representantes (todos, conjuntamente, 

“REPRESENTANTES”), obriga-se a não usar, nem permitir que seus REPRESENTANTES usem, 

revelem, divulguem, copiem, reproduzam, divulguem, publiquem ou circulem a Informação 

Confidencial, a menos que exclusivamente para a execução do Contrato.  

 

4.2. - Caso se solicite ou exija que a CONTRATADA, por interrogatório, intimação ou processo 

legal semelhante, revele qualquer das Informações Confidenciais, a CONTRATADA concorda em 

imediatamente comunicar à CONTRATANTE por escrito sobre cada uma das referidas 

solicitações/exigências, tanto quanto possível, para que a CONTRATANTE possa obter medida 

cautelar, renunciar ao cumprimento por parte da CONTRATADA das disposições desta Cláusula, 

ou ambos. Se, na falta de entrada de medida cautelar ou recebimento da renúncia, a 
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CONTRATADA, na opinião de seu advogado, seja legalmente compelida a revelar as Informações 

Confidenciais, a CONTRATADA poderá divulgar as Informações Confidenciais às pessoas e ao 

limite exigido, sem as responsabilidades aqui estipuladas, e envidará os melhores esforços para 

que todas as Informações Confidenciais assim divulgadas recebam tratamento confidencial. 

 

4.3. - A violação à obrigação de confidencialidade estabelecida nesta cláusula, quer pela 

CONTRATADA, quer pelos seus REPRESENTANTES, sujeitará a CONTRATADA a reparar 

integralmente as perdas e danos diretos causados à CONTRATANTE. 

 

4.4. - A CONTRATADA se obriga a devolver imediatamente todo material tangível que contenha 

Informações Confidenciais, incluindo, sem limitação, todos os resumos, cópias de documentos e 

trechos de informações, disquetes ou outra forma de suporte físico que possa conter qualquer 

Informação Confidencial, tão logo ocorra término ou a rescisão do Contrato. 

 

4.5. - A CONTRATADA não fará qualquer comunicado, tirará ou divulgará quaisquer fotografias 

(exceto para as suas finalidades operacionais internas para a fabricação e montagem dos bens), 

ou revelará quaisquer informações relativas a este Contrato ou com respeito ao seu 

relacionamento comercial com a CONTRATANTE ou qualquer Afiliada da CONTRATANTE, a 

qualquer terceira parte, exceto como exigido pela Lei aplicável, sem o consentimento prévio por 

escrito da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas. A CONTRATADA concorda que, sem 

consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE ou suas Afiliadas, como aplicável, não (a) 

utilizará em propagandas, comunicados ou de outra forma, o nome, nome comercial, o logotipo 

da marca comercial ou simulação destes, da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou o nome de 

qualquer executivo ou colaborador da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou (b) declarará, direta 

ou indiretamente, que qualquer produto ou serviço fornecido pela CONTRATADA foi aprovado ou 

endossado pela CONTRATANTE ou suas Afiliadas. Entende-se por Afiliada qualquer empresa 

controlada por, controladora de ou sob controle comum à CONTRATANTE. 

 

4.6. - A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato 

em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações 

de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, em especial 

com relação a todo e qualquer dado pessoal ou informação sensível de pacientes da 

CONTRATANTE. A CONTRATADA obriga-se a comunicar por escrito a CONTRATANTE sobre 

qualquer infração à referida legislação, inclusive sobre o vazamento de dados. 

 

4.7. – Esta obrigação subsistirá por tempo indeterminado, desde a assinatura do presente 

instrumento e após o seu encerramento por qualquer motivo.  

 

CLÁUSULA V – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 – Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras obrigações previstas neste 

Contrato e seus anexos e na lei: 

 

a) entregar os Equipamentos, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, de acordo 

com as condições estabelecidas neste Contrato e em seus anexos; 

b) entregar os Equipamentos sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, devendo estar incluso no 

valor do pagamento todas e quaisquer despesas (tais como, mas não se limitando, a tributos, 
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frete, seguro e descarregamento das mercadorias), sendo vedado o seu repasse à 

CONTRATANTE; 

c) manter, em estoque, quantidade de Equipamentos necessários à execução do objeto do 

Contrato; 

d) comunicar a CONTRATANTE, por escrito e de forma imediata, qualquer problema ou mesmo 

impossibilidade de execução do objeto ou mesmo de qualquer obrigação contratual, bem como 

adotar as providências cabíveis para fins de saneamento;  

e) indenizar integralmente todo e qualquer dano e prejuízo que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE ou terceiros; 

f) substituir, nos termos e prazo fixados neste Contrato e em seus anexos, todos os Equipamentos 

entregues fora das especificações ou defeituosos ou com quaisquer outras irregularidades;  

 

g) manter, durante toda a vigência do Contrato, os valores contidos na Proposta Comercial; 

 

h) comunicar toda e qualquer alteração de dados cadastrais para fins de atualização;  

 

i) responsabilizar-se-á pelos Equipamentos fornecidos, apresentando, sempre que solicitado pela 

CONTRATANTE, comprovação de cumprimento das obrigações sanitárias, tributárias e sociais 

legalmente exigidas;  

 

j) responsabilizar-se pelo transporte dos Equipamentos, desde o seu estabelecimento até o local 

determinado, bem como pelo seu descarregamento no local mencionado na subcláusula neste 

Contrato, nos termos previstos neste instrumento; e  

 

l) responsabilizar-se-á por qualquer indenização devida em decorrência de danos e/ou prejuízos 

causados por ação ou omissão sua e/ou de seus funcionários, contratados e/ou terceiros, 

inclusive em decorrência de inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou 

posturas vigentes aplicáveis ao fornecimento dos Equipamentos, bem como por danos sofridos 

pela CONTRATANTE e/ou terceiros em razão da inadequação dos Equipamentos. Referidas 

obrigações irão existir mesmo ao término deste Contrato e permanecerão válidas e em vigor 

enquanto legalmente exigíveis.  

 

CLÁUSULA VI – DA GARANTIA TÉCNICA  

 

6.1. - Os Equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA dentro dos padrões de 

qualidade, apresentação, e adequação às indicações de uso, de acordo com o estabelecido neste 

Contrato e com as normas sanitárias em vigor no país, novos, em perfeito estado, e livres de 

quaisquer defeitos, reservando-se a CONTRATANTE o direito de solicitar a troca imediata dos 

Equipamentos que apresentem incorreções ou problemas de qualidade, ou que se mostrem 

inadequados para os fins a que se destinam. 

 

6.2. – A CONTRATADA garantirá que os Equipamentos fornecidos nos termos do presente 

Contrato atendem a todos os requisitos legais e regulatórios exigidos a eles, incluindo, mas não se 
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limitando, ao lote, data de validade, procedência, notas fiscais, romaneios e qualidade. Na 

hipótese de se constatar que os produtos não atendem a quaisquer um dos requisitos ora 

mencionados, deverá proceder a substituição consoante disposto neste Contrato. 

 

6.3. – A garantia técnica dos Equipamentos e de suas partes e peças contra defeitos e vícios 

aparentes, sem prejuízo da garantia legal por vícios ocultos, é de 12 (doze) meses, contados da 

data de sua instalação. Durante este período, a CONTRATADA reparará/e ou substituirá os 

Equipamentos, suas partes e/ou peças defeituosas, ou corrigirá problemas relacionados à sua 

instalação e montagem, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, arcando inclusive com os 

custos de transporte, fretes, desinstalação e/ou reinstalação quando necessário.  

 

6.4. - Os Equipamentos, partes e/ou peças reparados e/ou substituídos terão seu prazo de 

garantia renovado por mais 12 (doze) meses, contados de seu reparo ou instalação.  

 

6.5. - Caso seja constatado defeito ou qualquer mau funcionamento nos Equipamentos, a 

CONTRATADA deverá atender o chamado e, quando necessário, comparecer ao local em que os 

Equipamentos estiverem instalados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O prazo para reparo 

e/ou substituição dos Equipamentos não poderá superar 2 (dois) dias úteis. 

 

6.5.1 – Caso a CONTRATADA não cumpra com a obrigação prevista na cláusula 6.5, acima, a 

CONTRATANTE poderá contratar terceiros para realizar a substituição e/ou reparo, obrigando-se 

a CONTRATADA a arcar com os custos decorrentes. Neste caso, o reparo efetuado por terceiros 

não excluirá ou reduzirá as obrigações de garantia técnica da CONTRATADA previstos neste 

Contrato e/ou na lei. 

 

CLÁUSULA VII – DURAÇÃO E RESCISÃO 

7.1. O presente instrumento terá vigência desde a data de sua assinatura, até a completa 

execução, pela CONTRATADA de todas as suas obrigações contratuais (entrega, instalação e 

faturamento/pagamento total dos Equipamentos), podendo ser prorrogado, para fins de 

manutenção dos mesmos após o término do prazo de garantia, até o limite da vigência do 

Contrato de Gestão firmado entre a CONTRATANTE e o Estado de Goiás e, por meio da Secretaria 

de Estado de Saúde (SES/GO) ou de seus respectivos Termos Aditivos, desde que haja interesse 

mútuo e consensual e seja formalizado mediante Termo Aditivo devidamente assinado pelos 

representantes legais das partes. 

 

7.2. - O presente Contrato poderá ser encerrado, nas seguintes hipóteses: 

 

a) por mútuo acordo, mediante assinatura de termo de encerramento correspondente; 

b) por conveniência, pela CONTRATANTE, por aviso prévio, de qualquer forma escrita à 

CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que seja devido o pagamento 

de quaisquer multas e/ou indenizações de qualquer espécie; e 

c) em razão de evento de força maior, devidamente comprovada, que impeça o 

cumprimento por quaisquer das Partes de suas obrigações contratuais e que perdure por 

mais de 30 (trinta) dias.  
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7.3. - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato mediante simples comunicação 

escrita nos seguintes casos: 

a) Inadimplemento ou o cumprimento irregular de qualquer cláusula contratual, por parte 

da CONTRATADA; 

b) Pedido de falência ou de recuperação judicial da CONTRATADA; 

c) Imperícia, atraso, negligência, imprudência, dolo, má-fé ou desídia da CONTRATADA, na 

execução do Contrato; 

e) Caso as multas aplicadas à CONTRATADA superem 20% (vinte por cento) do valor de uma 

ordem de compra; ou  

f) Por ordem da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. 

7.2.1. – Em caso de rescisão do Contrato pela CONTRATANTE a CONTRATADA receberá apenas o 

pagamento pelos Equipamentos efetivamente entregues, e nos termos previstos na Cláusula II, 

permanecendo as obrigações da garantia da CONTRATADA relativas a tais Equipamentos. 

7.3. – A CONTRATADA tem pleno conhecimento de que foi contratada para fornecer e instalar os 

Equipamentos objeto deste Contrato à CONTRATANTE, uma vez que esta é a organização social 

responsável pelo gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde constantes no 

Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado 

de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021 – SES / GO), razão pela qual concorda, desde já, que 

caso o ente público intervenha, rescinda ou encerre, por qualquer modo ou razão, o referido 

Contrato, o presente instrumento restará automaticamente rescindido, não fazendo a 

CONTRATADA jus a qualquer tipo de indenização, qualquer que seja sua natureza, renunciando 

expressamente ao direito de pleitear quaisquer valores indenizatórios, em qualquer tempo ou 

jurisdição, junto à CONTRATANTE.  

CLÁUSULA VIII – ANTICORRUPÇÃO E ÉTICA NOS NEGÓCIOS 

 

8.1. - A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as leis, normas, regulamentos e 

requisitos vigentes, relacionados com o presente Contrato. Assim, compromete-se a cumprir 

rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável a este Contrato.  

8.2. - Em virtude deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, conceder ou 

comprometer-se a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer pessoa, 

qualquer pagamento, doação, compensação, benefícios ou vantagens financeiras ou não 

financeiras de qualquer espécie que configurem uma prática ilegal ou corrupção, por conta 

própria ou de terceiros, direta ou indiretamente, devendo-se assegurar o cumprimento desta 

obrigação por parte de seus representantes e colaboradores.  

8.3. - As partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do presente 

Contrato, inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros utilizados na execução do 

Contrato, a ausência de situações que constituam ou possam constituir um conflito de interesses 
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em relação às atividades que devem ser realizadas de acordo com este documento legal. Da 

mesma forma, as partes comprometem-se a adotar, durante toda a validade do Contrato, uma 

conduta apropriada para evitar o surgimento de qualquer situação que possa gerar um conflito 

de interesses. No caso de haver qualquer situação suscetível a levar a um conflito de interesses, 

as partes comprometem-se a informar imediatamente por escrito a outra parte e a ater-se nas 

indicações que podem porventura ser assinaladas a esse respeito. O não cumprimento pelas 

partes das obrigações assumidas sob esta cláusula, facultará a outra Parte a possibilidade de 

rescindir o Contrato imediatamente, sem prejuízo das demais ações e direitos que possam ser 

exercidos de acordo com a lei. 

8.4. - As partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de 

vigência do presente Contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais e locais, 

decretos, códigos, regulamentações, regras, políticas e procedimentos de qualquer governo ou 

outra autoridade competente, em especial os preceitos decorrentes da Lei nº 12.846/13 (“Lei de 

Anticorrupção Brasileira”), abstendo-se de praticar qualquer ato de corrupção (“Atos de 

Corrupção”) e/ou qualquer ato que seja lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, 

que atente contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 

administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.  

8.5. – A CONTRATADA declara que não contrata, direta ou indiretamente, mão de obra infantil 

(salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos), escrava, em condições análogas à 

escravidão, ou em condições sub-humanas, devendo garantir a seus empregados e contratados 

remuneração compatível com o piso salarial da categoria, jornadas e condições de trabalho 

conforme legislação em vigor. 

8.6. - Na hipótese de qualquer das partes violar qualquer disposição prevista nesta cláusula e/ou 

qualquer obrigação legal prevista na legislação, operar-se-á a rescisão motivada, com aplicação 

das penalidades e indenizações por perdas e danos cabíveis. 

8.7. – As Partes obrigam-se a agir de modo leal, responsável e probo, além de perseguir a boa-fé, 

para repelir quaisquer ações intencionalmente desleais, injustas, desonestas, prejudiciais, 

fraudulentas ou ilegais, sempre ancorados nas ações de transparência pública. 

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO LEGAL E CONTRATUAL 

 

9.1. - Sem prejuízo do direito da CONTRATANTE de rescindir o Contrato, a ineficiência na 

execução do Contrato, a verificação de problemas de qualidade no Equipamento, como também 

o descumprimento da legislação e/ou das obrigações e demais disposições assumidas pela 

CONTRATADA no presente Contrato e em seus anexos, facultará à CONTRATANTE: 

 

a)  reter imediata e integralmente o pagamento da contraprestação prevista na Cláusula III 

deste instrumento até que a(s) pendência(s) seja(m) devida e satisfatoriamente 

regularizada(s); e 

 

b) aplicar multa prevista no ITEM G.1 do QUADRO RESUMO.  

 

9.2. – Em caso de atraso na entrega de quaisquer dos Equipamentos será devida pela 

CONTRATADA a multa prevista no ITEM G.2 do QUADRO RESUMO. 
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9.3. – O valor de quaisquer penalidades ou indenizações cobradas da CONTRATADA por força 

deste Contrato poderá, a critério da CONTRATANTE, ser descontado de quaisquer pagamentos 

devidos à CONTRATADA pelo IMED, por força deste ou de outros contratos entre as partes, ou 

outras obrigações existentes entre as partes ou cobrada judicial ou extrajudicialmente pela 

CONTRATANTE. 

 

9.4. – As penalidades estabelecidas neste Contrato, tem caráter não compensatório, não 

isentando a CONTRATADA do cumprimento de quaisquer de suas obrigações previstas neste 

Contrato, especialmente a de entregar o(s) Equipamento(s) em atraso, bem como da obrigação 

de indenizar integralmente a CONTRATANTE pelos danos decorrentes do atraso, e não prejudica 

o direito da CONTRATANTE de, a seu critério, dar por rescindido o presente Contrato. 

 

CLÁUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. O presente Contrato constitui o único e integral acordo entre as partes, substituindo 

quaisquer documentos ou ajustes, celebrados, por escrito ou verbalmente, anteriormente a esta 

data, relativos à matéria objeto desta avença.  

 

10.2. A eventual tolerância, por qualquer das partes, relativamente às condições previstas no 

presente Contrato, será considerada mera liberalidade, não se constituindo novação de direito. 

 

10.3. Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações relativos à esta 

venda e compra, sem a anuência expressa da outra parte. Fica a CONTRATADA ciente de que, 

após o pagamento dos Equipamentos, os mesmos serão transferidos para a propriedade da 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO), em atendimento ao que dispõe o Contrato de 

Gestão, sendo mantidas todas as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA, inclusive 

quanto à garantia técnica. 

 

10.4. - As partes contratantes somente poderão alterar ou renovar as cláusulas deste Contrato 

através da celebração do respectivo instrumento de aditamento, assinado por ambos os 

contratantes e duas testemunhas.  

 

10.5. - O presente instrumento não estabelece entre as partes nenhuma forma de sociedade, 

agência, associação, consórcio, ou responsabilidade solidária.  

 

10.6. - Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se nula ou 

revelar-se omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas remanescentes, que 

continuarão com vigência, validade e eficácia plenas. Na ocorrência desta hipótese, as partes 

farão todos os esforços possíveis para substituir a cláusula tida como nula, omissa, inválida ou 

ineficaz por outra, sem vícios, a fim de que produza os mesmos efeitos jurídicos, econômicos e 

financeiros que a cláusula original produziria, ou, caso isso não seja possível, para que produza os 

efeitos mais próximos possíveis daqueles inicialmente vislumbrados.  

10.7. - O não exercício dos direitos previstos neste instrumento contratual, em especial no 

tocante à rescisão contratual e obtenção da reparação de danos eventualmente causados, bem 

como a tolerância, de uma parte com a outra, quanto ao descumprimento de qualquer uma das 

obrigações assumidas neste instrumento, serão considerados atos de mera liberalidade, não 
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resultando em modificação, novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas, 

podendo as partes exercerem, a qualquer tempo, seus direitos. 

10.8. - Em hipótese alguma o silêncio das partes será interpretado como consentimento tácito. 

10.9 - Eventuais concessões ou tolerâncias não importarão em novação ou alteração contratual, 

não gerarão direitos à CONTRATANTE e nem tampouco inibirão a CONTRATADA, de a qualquer 

tempo, fazer valer os seus direitos 

10.10. -  Declaram as partes que toda e qualquer notificação, se necessário, poderá ser enviada e 

recebida eletronicamente aos contatos mencionados no Item H do QUADRO RESUMO. 

 

CLÁUSULA XI – FORO  

 

11.1. - As partes elegem o Foro da Comarca da Cidade de São Paulo - SP, com renúncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para nele dirimirem as questões porventura oriundas do 

presente Contrato.  

 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

Contrato para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de contratação 

por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja 

estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme 

disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na 

(i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Contrato, ele produzirá efeitos a partir da abaixo 

mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas partes; e (ii) na hipótese de 

assinatura na forma física, o Contrato deverá ser entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor. 

 

Uruaçu-GO, 10 de fevereiro de 2023. 
 

 
 
 

____________________________________________ 

CONTRATADA: A. R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA  
(NOME FANTASIA: MASTER BRASÍLIA SISTEMAS) 

 

 

___________________________________________________________ 
CONTRATANTE: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 
 
 
Testemunhas: 
 
1) ____________________________    2)_______________________________ 
Nome:       Nome: 
C.P.F:       C.P.F.: 











 

 

 

 

Anexo II – Proposta Comercial 



1º via

Nome:

E-mail:

CPF/CNPJ:

Telefones:

Endereço:

QTD Valor Total

23 112.677,00R$       

14 76.986,00R$         

14 19.430,60R$         

6 58.500,00R$         

1 18.500,00R$         

2 3.698,00R$           
7 2.450,00R$           
7 349,30R$               
7 2.659,30R$           
7 37.449,23R$         

7 34.223,00R$         

7 2.793,00R$           

-R$                   

369.715,43R$     

369.715,43R$     

3 VEZES 123.238,48R$     

R ANAPOLIS, S/N QUADRA 28 LOTE 09-A SALA 03 CENTRO URUAÇU - GO

Detalhado Valor Unit

4.899,00R$      

Cep:

Notebook Dell Inspiron I15-3501-WA46P Intel Core I5-1035G1 8GB 256GB SSD 

W11 15.6" Preto inclui licença do Windows 11 Pro - Português

Desconto 0%

SUBTOTAL BRUTO..............................................................................................................

49,90R$            

4.889,00R$      

Cabo Extensor Extensao Usb Macho X Usb Femea 2.0 3m instal. Incluso
Cabo Hdmi 20 Metros 1.4v 3d Full Hd 24k Blindado - 20m instal. Incluso
Quadro Digital Unionboard 82 instal. Incluso

379,90R$          
5.349,89R$      

Projetor Smart Screen Linux Multilaser, 4500 Lumens, Wifi, HDMI, USB, Som 

Integrado, Bivolt, Preto - PJ004 instal. Incluso

Suporte De Teto Projetor Multivisão Multi-proj-m-br Até 10kg instal. Incluso

MASTER BRASÍLIA

(61) 3376-9371 98473-3040 ALEXANDRE RABELO

QNP 16 CONJUNTO A LOTE 2

CNPJ: 19.226.317/0001-79                                           INSCRIÇÃO 

EST.: 07.663.075/001-76

Razão: A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA 

E-mail: masterbrasiliasistemas@gmail.com

SISTEMAS

PROPOSTA COMERCIAL                                                                                            
Prezados Senhores,

Vimos pela presente apresentar nossa Proposta Comercial para atender à

Requisição de Oferta RFP 81/2022 para a FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SONORIZAÇÃO,

voltado para dar suporte às atividades de gestão pelo IMED junto ao Hospital

Centro-Norte Goiano (HCN).

Conta corrente PJ

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CC 362-4

OPERAÇÃO 003

AGÊNCIA 3872

CNPJ 19.226.317/0001-79

A. R. DO NASCIMENTO

Sistema de som ambiente com Mic. Sem fio lapela profis. 4 cx. Som jbl 120v 

60rms gesso branca/ receiver frahm slim 2700 2CH instal. Incluso
9.750,00R$      

Access Point Ubiquiti Unifi AC UAP-AC-LITE BR AC 867Mbps instal. Incluso 1.849,00R$      

Sistema de som ambiente com Mic. De mesa lapela. 2 Kit 4 lapela Sem fio lapela 

profis. 4 cx. Som jbl 120v 60rms gesso branca/ 2caixas som de mesa de retorno 

profissional/ 2 receiver frahm slim 2500 instal. Incluso

18.500,00R$    

IMED- INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

financeiro@imed.org.br

Inscrição Est./RG: ISENTA

76.400-000

19.324.171/0008-70

61 99518-7977

Monitor Dell 18.5” E1920H Marca: Dell

Tela LED 18.5” Antirreflexo

Resolução: 1366 x 768 pixels

Taxa de Proporção: 16:9

Tempo de Resposta: 5 ms

Iluminação: LED

Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt)

1.387,90R$      

Desktop OptiPlex 3000 Micro

12ª geração Intel® Core™ i5-12500T (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 

2.0GHz até 4.4GHz, 35W)

 inclui licença do Windows 11 Pro - Português

Memória de 8 GB (1x8GB), DDR4

harddrive

SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35) Teclado com fio da Dell KB216, preto 

(português do Brasil) Mouse óptico Dell - MS116 (preto)

SUBTOTAL FINAL  PARCELADO ......................................................EM

SUBTOTAL FINAL.................................................................................................................

350,00R$          

399,00R$          

Suporte De Parede Para Notebook Aberto Ajustável Ergon. instal. Incluso

5.499,00R$      

mailto:financeiro@imed.org.br


Data: ______/_____/_____

FRETE CIF: INCLUSO

DO PAGAMENTO: 30/60/90 DIAS APÓS ENTREGA NOTA FISCAL/ BOLETO

___________________________________________________

Assinatura do Cliente

Por ser verdade firmamos o presente.

OBS. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSOS NESTA PROPOSTA

EMISSÃO:18/01/2023

PRAZO ESTIMADO DE ENTREGA: 30 DIAS ÚTEIS APÓS ASSINTAURA DO CONTRATO

GARANTIA: 12 MESES A CONTAR DA ACEITAÇÃO DO PRODUTO

VALIDADE: 120 DIAS





 

 

 

 

 

Anexo III – Proposta Técnica 
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Proposta Técnica para o processo seletivo n° 81/2022 
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AO 

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

HCN – HOSPITAL CENTRO NORTE GOIANO 

PROCESSO SELETIVO Nº 81/2022 

 

LICITANTE:   RAZÃO SOCIAL: A.R. DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA - ME 

                       CNPJ: 19.226.317/0001-79 INSCRIÇÃO: 07.663.075/001-76 

ENDEREÇO:  QNP 16 CONJUNTO A LOTE 02 CEP: 72.231-601 CEILÂNDIA – DF  

                        E-MAIL: masterbrasiliasistemas@gmail.com 

                        FONE: (061) 3376-9371 (061) 98473-3040 

 

SIGNATÁRIO: ALEXANDRE RABELO DO NASCIMENTO 

                         CPF: 015.074.991-08 - RG: 2343-825 sócio proprietário 

 

 

PROPOSTA TÉCNICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SONORIZAÇÃO 

 

 

1. Capacitação Técnica Master Brasília 

 

1.1 Visão geral 

 

A Master Brasília é uma empresa nacional, fundada em 2013, focada desde sempre na 

melhor execução dos seus processos entregando o melhor resultado os nossos 

clientes. Nesse anos de trabalho já deixamos nossa marca por alguns estados do Brasil. 

 Trabalhamos com montagem de infraestrutura para diversos setores da tecnologia da 

informação, desde cabeamento estruturado de rede, cabeamento estruturado para 

sonorização de ambientes. Instalação de sistemas de segurança, cftv, em ambientes 

corporativos e condomínios, sistemas de controle de acesso de pessoas por impressão 

digital e facial. E também focada na vendas de produtos de informática para órgãos 

públicos. 
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1.2 Tecnologia 

 

Hoje contamos com quadro de colabores prontos para entregar a melhor 

infraestrutura para que nosso cliente tenha o melhor resultado dos seus 

equipamentos. E entregar o melhor de cada produto instalado. Entregando o produto 

com sua totalidade de benefícios e recursos que esse oferece.  

 

 

 

 

1.3 Assistência Técnica 

 

 

              Contamos com assistência técnica em loco e gratuita durante período de garantia do 

produto. Com troca expressa do produto defeituoso. Nossa equipe de assistência técnica está 

capacitada para atender as necessidades a qualquer tempo. Após o chamado aberto damos 

vemos o nível de prioridade do uso do equipamento e fazemos o agendamento com o cliente. 

 

 

 

1.4 Logística de atendimentos 

 

 

              Disponibilizamos de assistência própria. Assim dando celeridade nos atendimentos de 

instalação e assistência técnica. Mais proximidade com nosso cliente, maior flexibilidade, 

Equipe treinada para sempre ofertar o melhor atendimento humanizado. 
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2) Dos produtos e serviços 

 

DESCRIÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

 Notebook Dell Inspiron I15-3501-WA46P Intel Core I5-1035G1 8GB 256GB 
SSD W11 15.6" 

Informações técnicas especificações: 

 

-Fabricante Dell 
-Marca Dell 
-Sistema Operacional Windows 
-Processador Intel® Core™ i5-1035G1 (1.2GHz até 3.6GHz, cache de 6MB, 10ª 
geração) 
-Memória RAM 8GB 
-SSD 256GB 
-Alimentação, tipo de bateria Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) 
-Modelo i15-3501-WA46P 
-Cor Preto 
-Peso liq. do produto (Kg) 1,74kg 
-Modelo do Processador Intel® Core™ i5-1035G1 (1.2GHz até 3.6GHz, cache 
de 6MB, 10ª geração) 
-Barramento 4 GT/s 
-Cache 6MB 
-Chipset Chipset integrado com o processador 
-HD Não possui 
-Placa de Som Waves MaxxAudio® Pro 
-Placa de Vídeo Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics com memória gráfica 
compartilhada 
-Placa de Rede RJ45 – 10/100Mbps 
-Placa Mãe Chipset integrado com o processador 
-Drives Não possui leitor e gravador de CD/DVD 
-Teclado Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2) 
-Rede RJ45 – 10/100Mbps,802.11ac 1x1 WiFi 
-Som Waves MaxxAudio® Pro 
-Memória de Vídeo N/A 
-Mouse Touchpad de precisão 
-Polegadas da Tela 15.6" 
-Conexões 2 portas USB 3.2 de 1ª Ger., 1 porta USB 2.0 de 1ª Ger., 1 porta -
HDMI 1.4, 1 porta de rede RJ-45, trava de segurança | 1 Leitor de cartão SD (SD, -
SDHC, SDXC) 
-Conexão HDMI Sim 
-Blu-Ray Não 
-Webcam Integrada Sim 
-Leitor Biométrico Não 
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-Slot para Cartão de Memória Sim 
-Softwares Inclusos Avaliação de 30 dias do Microsoft Office 
-Voltagem Bivolt 
-Leitor de Cartão Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC 
-Diferenciais Câmera Integrada 
-Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (AxLxP) Dimensões com 
Embalagem (LxAxP) cm: 49,4x7,6x32cm 
-Código de Barras 7899864942730 
-Peso aproximado da embalagem do produto (ml ou kg) 2,96kg 
-Peso líq. aproximado do produto (ml ou kg) 1,74kg 
-Conteúdo da Embalagem Computador, adaptador AC, cabo de força, 
manuais 
-Garantia do Fornecedor 12 Meses 
-Dimensões da embalagem - cm (AxLxP) 7,6x49,4x32cm 
-Dimensões do produto - cm (AxLxP) 1,99x36,4x24,9cm 
-Peso da embalagem c/ produto (kg) 2,96kg 
-Peso liq. Aproximado do produto (Kg) 1,74kg 
-Mais Informações Windows 11 incluso 
-Referência do Modelo Inspiron 15 3000 Series 3501 
-SAC 0800 970 3355 (Exclusivo para ativação de garantia) 
-Código do Produto Notebook Dell Inspiron i15-3501-WA46P 
-Código do Fabricante i15-3501-WA46P 
-Modelo Sistema Operacional Windows 11 PRO português 64 bit – em Português 
(Brasil) 
-Modelo Tamanho Tela Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retro iluminada por LED, 
borda fina e com antirreflexo 
-Modelo Memória RAM Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz,Expansível até 
16GB (2 slots soDIMM, 1 slot livre) 
-Modelo Capacidade do HD SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 
-CPU Model Intel® Core™ i5-1035G1 (1.2GHz até 3.6GHz, cache de 6MB, 10ª 
geração) 
-Código de homologação (Anatel) 00595-18-04423 
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 Desktop OptiPlex 3000 Micro 
12ª geração Intel® Core™ i5-12500T (6-core, 12 Threads, cache de 18MB, 2.0GHz 
até 4.4GHz, 35W) 
 Inclui licença do Windows 11 Pro – Português 
 
Informações técnicas especificações: 
 
-Memória de 8 GB (1x8GB), DDR4 
harddrive 
-SSD de 256GB PCIe NVMe (Classe 35) Teclado com fio da Dell KB216, preto 
(português do Brasil) Mouse óptico Dell - MS116 (preto) 
-Conexões CPU Front: 2XUSB 3.2 1ª geração, 1X porta de áudio universal Rear: 
1XUSB 2.0 Type-A SmartPower, Anel cadeado, DP1.4a, 1XHDMI, 2XUSB 3.2 1ª 
geração, 1XUSB 2.0, 1XEthernet RJ-45 
-Voltagem CPU 100 - 240 Volts ac (Bivolt 
-Conexões Note Front: 2XUSB 3.2 1ª geração, 1X porta de áudio universal 
Rear: 1XUSB 2.0 Type-A SmartPower, Anel cadeado, DP1.4a, 1XHDMI, 2XUSB 3.2 
1ª geração, 1XUSB 2.0, 1XEthernet RJ-45 
-Placa De Vídeo Note Placa de vídeo Intel Graphics uhd 770 com memória gráfica 
compartilhada 
-Modelo capacidade hd Unidade de Estado Sólido ssd de 256GB PCIe NVMe (Classe 
35 
Ssd Note 256GB 
-Placa De Som Note Áudio: Waves MaxxAudio Pro 
-Código de homologação (Anatel 14242-20-04423 
-Voltagem Moveis 100 - 240 Volts ac (Bivolt 
-Cor5561 Preto 
-Som CPU Áudio: Waves Maxx Audio Pro 
-Teclado CPU Teclado com fio da Dell KB216, preto (português do Brasil 
-Cor Preto 
-Memoria Vídeo Placa de vídeo Intel Graphics uhd 770 com memória gráfica 
compartilhada 
-ConteudoEmbalagem5561 Computador, adaptador ac, cabo de força, manuais 
Voltagem 100 - 240 Volts ac (Bivolt 
-Modelo Processador 12ª geração Intel Core i5-12500T (6-core, cache de 18MB, 
até 4.4GHz 
-Teclado Note Teclado com fio da Dell KB216, preto (português do Brasil 
-Placa De Rede Note Conectividade: Dell Wireless Placa de rede AX210, Wi-Fi-6E 
2x2 e Bluetooth 5.2 com Antena Interna + Bluetooth 5.2 com Antena Interna 
-Rede Conectividade: Dell Wireless Placa de rede AX210, Wi-Fi-6E 2x2 e -
Bluetooth 5.2 com Antena Interna + Bluetooth 5.2 com Antena Interna 
-Modelo memória ram Memória de 8GB DDR4 (1x8GB 
-Fabricante Dell 
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 Monitor Dell 18.5” E1920H Marca: Dell 
 
Informações técnicas especificações: 

 
-Tela LED 18.5” Antirreflexo 
-Resolução: 1366 x 768 pixels 
-Taxa de Proporção: 16:9 
-Tempo de Resposta: 5 ms 
-Iluminação: LED 
-Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) 
-Características: 
- Marca: Dell 
- Modelo: E1920H 
Tela: 
- Tamanho: 18.5" 
- Tipo: LCD com retroiluminação LED 
- Tipo de Painel: TN 
- Relação de Aspecto: 16:9 
- Resolução Nativa: 1366 x 768 a 60 Hz 
- Distância entre Pixels: 0.3 mm 
- Píxel por Polegada: 85 
- Brilho: 200 cd/m² 
- Relação de Contraste: 600:1 
- Suporte de Cor: 16,7 milhões de cores 
- Tempo de resposta: 5 ms (cinzento-para-cinzento) 
- Ângulo de Visualização Horizontal: 90° 
- Ângulo de Visualização Vertical: 65° 
- Revestimento de Tela: Anti-ofuscamento 
- Tipo de moldura: Elevado 
- Recursos: 72% da gama de cores (CIE 1931), 83% da gama de cores (CIE 1976) 
 
Físico: 
- Dimensões: 44.54 x 17.1 x 35.96 cm (com apoio) 
 
Conectores de Entrada: 
- 1x VGA 
- 1x DisplayPort 1.2 
- 1x Porta de energia 
 
Padrões Ambientais: 
- TCO Certified Displays 8 
- Qualificado para ENERGY STAR 
 
Padrões de Conformidade: 
- Qualificado para ENERGY STAR 
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- TCO Certified 
 
Mecânico: 
- Ajustes da Posição do Visor: Inclinação 
- Ângulo de inclinação: -5° / +21° 
 
Energia: 
- Voltagem: AC 120/230 V (50/60 Hz) 
- Consumo de energia em modo operacional: 10 Watt 
- Modo de espera de consumo de energia: 0.3 Watt 
- Modo de inatividade de consumo de energia: 0.3 Watt 
- Interruptor de ativação/desativação 
 
Software Incluído: 
- Dell Display Manager 
 
Parâmetros ambientais: 
- Temperatura de Funcionamento Mínima: 0° C 
- Temperatura de Funcionamento Máxima: 40° C 
- Limite de umidade em Funcionamento: 10 
- 80% (sem condensação) 
 
Conteúdo da Embalagem: 
- 1x Monitor Dell 
- 1x Cabo de alimentação 
- 1x Cabo DisplayPort 
 Peso: 3800 gramas (bruto com embalagem) 
-Garantia do Fornecedor 12 Meses 
 

 Sistema de som ambiente para 6 salas. Cada sala contará com 2 unidades 
microfone Sem fio lapela. 4 cx. Som jbl/ receiver frahm slim 2700 2ch 
instal. Incluso  
     
Informações técnicas especificações: 
 
-Composição do sistema de som de cada sala: 
 
 2 Microfone Sem Fio Duplo Uhf Lapela + Auricular Amw Bu18 

eceptor WR225D 

Frequência de operação: UHF Digital (640 ~ 690) Mhz 

Frequências selecionáveis: 100 (50 cada canal) 

Distância de operação: Até 60 Metros 
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Duas saídas XLR balanceadas Individuais 

Uma saída P10 Mix output (Duas saídas juntas) 

Ajustes de volume individuais 

Display indicador de AF, RF, Frequência, etc. 

Resposta em frequencia: 50Hz~17Khz (±3dB) 

Alimentação: Fonte 12V (Inclusa) 

Dimensões: 210x108x35 (mm) 

Peso: 411 (g) 

Transmissor TR22 

Leve e compacto 

Alimentação: 2 Pilhas AA 1.5V 

Distância de operação: Até 60 Metros 

Chave On/Off com ajuste de volume integrado 

LED com indicador de frequência e nível de pilhas 

Ajuste de frequência na parte interna do Transmissor 

Duração da pilha: 10 horas com pilhas alcalinas novas 

Dimensões: 177x63x26 (mm) 

Peso: 71 (g) 

Microfone Auricular H3 

Fabricado em Metal 

Som limpo e detalhado 

Resposta em frequência: 50hz~17Khz (±3dB) 

Captação: Dinâmica Unidirecional 

Conector: P2 

Microfone Lapela L2 

Fabricado em metal 

Ajuste preciso e formato discreto 

Resposta em frequência: 50hz~17 Khz (±3dB) 

Captação: Cardioide unidirecional 

Conector: P2 

Estojo 
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Dimensões: 428x317x99 (mm) 

Peso: 0,9 (Kg) 

Itens Inclusos: 

1x Receptor WR225D 

2x Transmissores TR22 

2x Microfones Auriculares H3 

2x Microfones Lapela L2 

1x Fonte bivolt padrão Brasil 

1x Cabo P10xP10 (1 Metro) 

4x Pilhas AA 1.5V (Não recarregáveis) 

1x Manual em Inglês 

1x Estojo para transporte 

 

4 Jbl Ci6s Caixa Para Gesso Embutir 120w branca 

Formato: Quadrada 
Exigências do Amplificador (Watts): 60 Watts RMS 
Alto-Falante(s): 
1 alto-falante de 6,5" 
1 tweeter de 1” 
Sensibilidade: 89dB 
Resposta de Frequência: 40Hz – 20 kHz 
Impedância: 8 ohms 
Dimensões (cm): 25,6 x 11,5 x 26,1 
Peso unitário (Kg): 1,28 
Garantia: 12 meses 

1 Amplificador Receiver Som Ambiente Frahm Slim 2700 

O Amplificador FRAHM Slim 2700 OPTICAL , foi desenvolvido utilizando a mais 
alta tecnologia em engenharia de áudio.Seus componentes são de alto nível, 
garantindo reprodução sonora de alta definição.Seu formato slim facilita a 
instalação ou encaixe em racks, balcões e suportes 
 
O amplificador Slim 2700 OPTICAL G3 com 160 Watts RMS de potência (2 
canais de 80 W RMS). Possui a função multi-room sonoriza 2 ambientes 
distintos, com músicas diferentes, além de conexão OPTICAL (recomendado 
para uso em TVS ou receptores digitais).Possibilita comando de funções via 
aplicativo Frahm. Possui conexão USB, SD Card, auxiliar (RCA)1 entrada p/ 
Microfone (P10) com função “Volume Inteligente” (Baixa a trilha sonora 
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automaticamente quando usado)Função gongo (emite sinal sonoro para 
chamar atenção para uma comunicação)Rádio FM e Bluetooth. 
 
Potência RMS: 2x 80W @ 8 OhmsAmplificador mono: Classe ABEntradas: 3 
canais independentesCanal 1: APP, Bluetooth, USB, SD Card e Rádio FM, 
Controle remoto com troca de pastas / Auxiliar 1 CD, DVD, TV / OpticalCanal 
2: Auxiliar 2 / OpticalCanal 3: Microfone com função volume inteligente 
(opção para desligar) e gongoSaída: Line Out Fixo e VariávelEqualizador: 2 vias 
(graves e agudos)Alimentação Bivolt Automático (com fonte chaveada 90-
240V)Chave seletora de sinal: AUX 1 / OPT, AUX 1 / OPT / MIC, AUX 2 / OPT, 
AUX 2 / OPT / MICDimensões: (A x L x P mm) 63x385x165Peso: 2 Kg 
 
1 Amplificador SLIM 2700 OPTICAL G31 Controle remoto para o dispositivo1 
Antena Bluetooth 1 Manual do usuário2 Pilhas AAA 
Entradas: P10/RCA/USB/BT 
Saídas: RCA 
Canais: 02 Canais 
Potência: 160 WRms 
Aplicação: Som Ambiente 
Alimentação: Bi-Volt Automático 
Amplificador : Classe AB 
Bluetooth: Sim 
Equalização: Grave e Agudo 
Impedância: 4 ohms 
USB: Sim 
Largura: 38,5cm 
Altura: 6,3cm 
Profundidade: 16,5cm 
Peso: 2Kg 

 Sistema de som ambiente para 1 sala com 1 Microfone De mesa lapela. 2 
Kit 4 lapela Sem fio lapela cada. 4 Caixa de som jbl 120v 60rms gesso 
branca/ 2 caixas som de mesa de retorno profissional/ 2 receiver frahm 
slim 2500 instal. Incluso 
Informações técnicas especificações: 
 
-Composição do sistema de som da sala: 
1 Microfone Goosneeck Condensador Omnidirecional Sk-mc558 
2 Kit Microfone Sem Fio Quadruplo Ksr Pro Kt4 Head 80 Canais 
4 Jbl Ci6s Caixa Para Gesso Embutir 120w branca quadrada 

2 Amplificador Para Som Ambiente Frahm 160w Slim 2500 

2 Caixa De Som Ativa E Passiva E Mesa 4 Canais 150 Watts Saga8 
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 Access Point Ubiquiti Unifi AC UAP-AC-LITE BR AC 867Mbps instal. Incluso 
 
Informações técnicas especificações: 
 
- Dimensões de 160 x 160 x 31,45 milímetros 
 
- Networking Porta de interface Ethernet: (1) 10/100/1000 
 
- Botões de reset 
 
- Temperatura Operacional -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) 
 
- Umidade de operação 5 a 95%, sem condensação 
 
- Certificações CE, FCC, IC 
 
- Segurança sem fio: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) 
 
- BSSID: até quatro por Rádio  
 
Alimentação de Energia: 
 
- Passive over Ethernet (24V), (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) 
 
- Fonte de alimentação: 24V, adaptador 0.5A Gigabit PoE 
 
- Economia de energia suportado 
 
- Consumo de energia: Máxima 6.5W 
 
Potência máxima TX: 
 
- 2.4 GHz: 20 dBm 
 
- 5 GHz: 20 dBm  
 
Antenas: 
 
- Dual-band antenas, 3 dBi (cada) 
 
- Wi-Fi padrões: 802.11 a / b / g / n / ac  
 
Montagem: 
 
- Na parede / teto (Kits incluído) 
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Gerenciamento de tráfego avançado: 
 
- VLAN: 802.1Q 
 
- QoS avançado: Per-User Limitação de taxa 
 
- Isolamento de Tráfego Guest: Suportados 
 
- WMM: voz, vídeo, melhor emprenho e Background 
 
- Clientes simultâneos: 200+ 
Taxas de dados Suportadas (Mbps): 
- Taxas Padrão 
 
- 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
 
- 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 
 
- 802.11ac: 6,5 Mbps para 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2, VHT 20/40/80) 
 
- 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
 
- 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
  
Conteúdo da Embalagem: 
 
- Access Point Ubiquiti Networks 300 Mbps 
 
- Acessórios 
 
Garantia: 
12 meses de garantia 
Peso: 
1744 gramas (bruto com embalagem) 

 Suporte De Parede Para Notebook Aberto Ajustável Ergon. instal. Incluso 
 
Informações técnicas especificações: 
 
- Material: abs premium - Peso: 90 gramas - Cor: Preto - Fabricante: neo impressão 
3D - Código do produto 01 Observações - Os produtos não são pintados. A matéria 
prima já é da cor informada. - O material pode variar, mas o método de fabricação 
é o mesmo. Fabricamos nossos produtos via impressão 3D com alta qualidade e 
acabamento 

 Cabo Extensor Extensao Usb Macho X Usb Femea 2.0 3m instal. Incluso 
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Informações técnicas especificações: 

 
- Cabo Extensor USB Femea X Macho Ideal para conectar dispositivos USB a longas 
distância, em até 3m. 
  
- Deixe o seu ambiente de trabalho mais prático e ágil quando estiver precisando 
de uma entrada USB.  
- Cabo submetido à diversos testes de resistência como, tensão, dobra, queda, e 
entre outros. 
 -Cor: Preto 
-Tamanho: 3 Metros 
-Entrada: USB 2.0 Macho 
-Saída: USB 2.0 Fêmea 
-Tipo: AM + AF 
-Compatibilidade: Windows, MAC, Linux. 
 
  
[ATENÇÃO] 
NÃO FUNCIONA PARA 
Carregar aparelhos 
HD Externo 
Pen Drives 

 Cabo Hdmi 20 Metros 1.4v 3d Full Hd 24k Blindado - 20m instal. Incluso 
 
Informações técnicas especificações: 
 
-Comprimento: 20 metros 
 
-Conectividade: TV's LED, LCD e Plasma, Monitores Digitais, Projetores, Consoles 
de Vídeo Game, Bluray e etc 
 
-Compatibilidade: PCM, DVD-Audio, SUPER Audio CD, Dolby TrueHD, DTS-HD 
Master Audio. 
 
-3D: Compatível com todos os formatos atuais de 3D 
 
-Velocidade: Alta taxa de transferência: 10.2Gbit /s a 340Mhz 
 
-Suporta resoluções de 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p e 2160p 
 
-Compatível com versões 1.4, 1.3b, 1.3 e anteriores 

 LOUSA INTERATIVA UNIONBOARD 82" 
 
Informações técnicas especificações: 
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COLO Intuitiva e Completa, aulas mais colaborativas. Design moderno e lúdico. 
Experiência contagiante. Recursos para todas as matérias. Melhores resultados de 
aprendizagem para todos. A Lousa Interativa UnionBoard Color proporciona 
recursos e ferramentas para todas as matérias. O professor poderá compartilhar 
vídeos, sites e imagens com os alunos de forma rápida e simples, acessar as 
apostilas digitais do sistema de ensino, corrigir provas e muito mais! 
INFORMAÇÕES GERAIS- Simples e Fácil de usar, utilize a Lousa com os dedos ou 
qualquer objeto opaco. Suporta até 10 usuários simultaneamente. Proteção aos 
olhos possui superfície especial antirreflexo que protege os olhos dos professores 
e alunos. Software Livre, Instale em quantos computadores desejar (Atualização 
Gratuita) -Sistema Operacional: Windows 8.1, 10 e 11-O Software oferece um 
vasto conjunto de ferramentas e recursos para aulas e apresentações ainda mais 
incríveis! PRINCIPAIS RECURSOS:-QUADRO BRANCO INFINITO: Escreva facilmente 
na Lousa Interativa, com o Dedo ou com as canetas plásticas não eletrônicas. 
Tenha a disposição um quadro branco Infinito, com um toque salve as anotações e 
disponibilize aos alunos via e-mail, site ou portal de tarefas. INTERAÇÃO 
CASA/ESCOLA: Com a Software Livre UnionBoard, o Professor pode criar/editar as 
aulas em casa e facilmente trabalhar com este conteúdo na sala de aula. 
Facilitando o fluxo das aulas e permitindo assim um uso pleno do sistema-ÁREA DE 
TRABALHO INTERATIVA: Até 10 toque simultâneos, ideal para atividades em 
Grupos. Incentivando aulas mais dinâmicas e participativas. Interaja sobre 
qualquer programa, sites, vídeos e imagens. Navegue pela Internet com o toque 
do dedo, acesse sites, portais, jogos, vídeos e conecte-se em qualquer parte do 
mundo dentro da sala de aula. Facilmente conecte o pendrive ao computador e 
mostre aos alunos aquela imagem, vídeo, música ou atividade que preparou em 
casa. Caso já tenha sua aula pronta em qualquer arquivo do Office (PowerPoint, 
Word, Excel, etc.…) com alguns cliques, mostre aos alunos em conjunto com as 
ferramentas do software UnionBoard. VANTAGENS DA LOUSA INTERATIVA 
UNIONBOARD- Não utiliza caneta eletrônica. - Ideal para sala de aula, escreve com 
os dedos ou canetas plásticas não eletrônicas- Reduza o custo com marcador de 
quadro branco ou giz. - Cativa o olhar dos alunos para o conteúdo, Trazendo o 
ambiente escolar para o presente. FICHA TÉCNICA-Linha: Union Color-Modelo: 
UBC820-Diagonal: 82"-Medida Externa (mm): 1721 x 1241 x 38 -Medida Interna 
(área de toque) (mm): 1608 x 1128-Tecnologia de Toque: Infravermelho - Modo de 
Toque: Dedo, Caneta ou qualquer objeto opaco-Alimentação: Conexão USB-
Proporção de Tela: 82" (4:3) -Cores disponíveis: Azul, Laranja e Cinza 

 Projetor Smart Screen Linux Multilaser, 4500 Lumens, Wifi, HDMI, USB, 
Som Integrado, Bivolt, Preto - PJ004 instal. Incluso 
 
Informações técnicas especificações: 
 
O Smart Screen Linux Função Projetor Multilaser possui 2 entradas HDMI, USB, 
VGA e AV. Conta com auto-falante integrado e sistema Fast boot, então o projetor 
inicia em menos de 3 segundos. Com o Smart Screen Linux Função Projetor 
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Multilaser você terá um verdadeiro cinema na sua casa. Inteligente, ele conta com 
sistema Digital Keystone, que permite o alinhamento ideal para a projeção, sem 
distorcer nenhuma imagem ou vídeo.  
Além de sua poderosa lente com foco manual, zoom eletrônico e sistema de 
projeção LCD TFT display. Contraste 4000:1, brilho de 4500 lumens e lâmpada LED. 
- Material resistente: o Smart Screen Linux Função Projetor Multilaser é feito com 
material super resistente para maior proteção do equipamento; 
- Entradas: conte com 2 entradas HDMI, 2 USB, 1 VGA e 1 AV; 
- Wi-Fi: possui conexão Wi-Fi; 
- Conexão: você pode conectar seu smartphone seja Android ou iOS; 
- Espelhamento: espelhamento de vídeos através do espelhamento de tela do seu 
Android ou iOS; 
- Sistema: sistema Digital Keystone, que permite o alinhamento ideal para a 
projeção, sem distorcer nenhuma imagem ou vídeo; 
-Resolução do visor 1920 x 1080 

 
 Suporte De Teto Projetor Multivisão Multi-proj-m-br Até 10kg instal. Incluso 

 
Descrição - suporte de teto para projetor. 
 
Informações técnicas especificações: 
 
-Diferenciais do produto - ajuste fino da inclinação, passagem dos cabos interna, 
acompanha capa de acabamento para a base, qualidade multivisão. 
-Sobre o produto - suporte de teto para projetor com regulagem de altura de 30,0 
até 50,0cm. Possui sistema de fixação universal sendo compatível com os 
projetores do mercado que possuem ao menos 3 pontos para fixação. O seu 
conjunto de molas permite que o ajuste da inclinação seja milimétrico. Junto com 
o suporte vem uma capa decorativa para a base que esconde os parafusos quando 
instalada na laje ou faz o acabamento do forro. A passagem dos cabos pode ser 
feita por dentro dos tubos do suporte garantindo uma instalação perfeita! 
 
-Peso suportado pelo produto - 10kg   
-Material de qualidade - fabricado em aço carbono e revestido com pintura epóxi 
de alta resistência. 
-Tipo - teto 
-Distância mínima da parede / teto(cm) - 30,0 
 
-Distância máxima da parede / teto(cm) - 50,0 
 
-Inclinação - até 15 
 
-Articulação/rotação - 360 
 
-Local de instalação - teto 
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-Compatibilidade vesa (horizontal x vertical) mm - universal 
 
-Compatível com tv curved? Sim 
 
-Tamanho da embalagem (cm) 
 
-comprimento 31,0 
 
-largura 18,0 
 
-altura 10,5 
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