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PROPOSTA COMERCIAL 

AO 
CONSELHO REGIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 
 
 

A empresa NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ n.º 

09.053.350/0001-90 e inscrição estadual n.º 07492399001-51, estabelecida no SIG Quadra 01 

nº 985, sala 236, Centro Empresarial Parque Brasília, CEP: 70.610-410, Brasília-DF, por 

intermédio de seu Procurador, o Sr. Thiago Silva da Silva, RG n° 6073422047 SJTC/RS e CPF n° 

000.152.621-97, APRESENTA Proposta de Preços, conforme descrito abaixo: 

Objeto: Proposta de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de 

manutenção e suporte técnico e expansão do parque de equipamentos que compõe o Sistema 

de videomonitoramento atualmente instalado nas dependências do edifício-sede do Conselho 

Nacional do Ministério Público.  

Item Descrição Quantidade 
Valor 

Unitário Valor Total 

1 

Serviços de manutenção e 
suporte técnico (Com 
atualização de licença de VMS) 

12 R$ 12.350,00   R$ 148.200,00 

2 

Expansão do Sistema de 
videomonitoramento 
(Câmeras, Licenças e Serviço de 
Instalação e Configuração) 

1 R$ 79.100,00 R$ 79.100,00 

  R$     227.300,00 

 
Detalhamento do item 02 e escopo de fornecimento 

 

Tabela com códigos do Fabricante: 

 

Item 02 - Expansão do Sistema de videomonitoramento (Câmeras, Licenças e Serviço de Instalação e 
Configuração) 

FABRICA
NTE  

PART 
NUMBER 

DESCRIÇÃO QTD 

AVIGILON  
4.0C-H5A-
BO2-IR 

CÂMERA BULLET 4.0 MP WDR, LightCatcher, Lente de 9-22mm f/1.6 
P-iris, IR Integrado, com analíticos  

2 

AVIGILON  H4-BO-JBOX1 CAIXA DE JUNÇÃO PARA CAMERA BULLET  2 

AVIGILON  ACC7-ENT LICENÇA ACC 7 Enterprise Edition  2 

AVIGILON  ACC7-LPR LICENÇA ACC 7 LPR  2 

 

Os serviços serão executados conforme termo de referência. 

Faz parte da entrega os respectivos serviços da proposta apresentada: 

• O serviço de manutenção e suporte técnico do parque de equipamentos que compõe o 

atual sistema de videomonitoramento do CNMP, presente no Item 3.1.3 do Termo de Referência 
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do edital, deverá contemplar a substituição de peças e equipamentos que se fizerem 

necessários, bem como atualização de licenças, softwares e firmwares, das câmeras, do sistema 

operacional/gerenciamento (VMS), e demais ativos. 

• Prestação de suporte técnico remoto com atendimento para esclarecimento de dúvidas 

e resolução de problemas relacionados à configuração e uso dos componentes da solução 

CONTRATADA, em especial na configuração de parâmetros, falhas, erros, defeitos ou vícios 

identificados no funcionamento da solução, sendo exigido suporte técnico local para a solução, 

para atuar presencialmente quando o suporte remoto não resolver o problema. 

• Suporte técnico 12x5, ou seja, 12 horas por dia em 5 dias da semana, no horário entre 

8h00 e 20h00 de dias úteis. 

• Manutenção técnica preventiva, corretiva e evolutiva dos componentes da solução, bem 

como a substituição de peças, materiais ou equipamentos, decorrente de defeitos de fabricação 

ou falhas. 

• Reestabelecimento do funcionamento correto dos equipamentos cobertos por esta 

contratação, assim como suas funcionalidades, através de um conjunto de ações e atividades 

(de configuração) que permitam a habilitação, a implementação/aplicação, a manutenção e a 

colocação em produção de quaisquer funcionalidades destes dispositivos. 

• Manutenção corretiva compreende os serviços para o reestabelecimento do perfeito 

funcionamento dos equipamentos, ativos e passivos de rede, que compõe o sistema de 

videomonitoramento, com fornecimento de peças, de acordo com as especificações dos 

fabricantes, quando da ocorrência de quaisquer falhas ou defeitos nos componentes. 

• Visita técnica mensal, de caráter preventivo, independente de abertura de chamado por 

parte da contratante, para avaliar o desempenho do sistema, bem como propor melhorias. Ao 

final desta visita técnica deverá ser gerado relatório. 

 Declarações: 

1. Valor Global da Proposta: R$ 227.300,00 (duzentos e vinte e sete mil e trezentos reais) 

2. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

3. Prazo de entrega dos produtos: Conforme Edital e seus anexos.  

4. Declaramos que iremos prestar ampla garantia legal a todos os produtos entregues e 

serviços prestados, em todo o ambiente de execução, durante toda a vigência 

contratual. 

5. Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados 

todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto dessa 

licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na Contratação.  

6. Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos  

7. Declaramos que somos revenda autorizada dos fabricantes dos produtos ofertados de 

modo a comprovar o atendimento de todos os requisitos técnicos da solução 

especificada.  
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Os dados da nossa empresa são:  

a) Razão Social: NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.;  

b) CNPJ (MF) nº: 09.053.350/0001-90;  

c) Representante legal com poderes para assinar o Contrato: Thiago Silva da Silva 

d) CPF: 000.152.621-97 RG: 6073422047 SJTC/RS   

e) Inscrição Estadual nº: 07492399001-51;  

f) E- mail de contato: comercial@nivati.com.br; contato@nivati.com.br 

g) Endereço: SIG Quadra 01 nº 985, sala 236, Centro Empresarial Parque Brasília;  

h) Fone: (61) 3326-8673 Fax: (61) 3326-8673;  

i) CEP: 72.610-410;  

j) Cidade: Brasília UF: DF.  

k) Banco: 001 Conta Corrente: 27779-7 - Agência: 3599-8 

l) Contato do Responsável pela emissão dos documentos de cobrança:   

Nome: Flávia Borges;   

E-mail: f.borges@nivati.com.br   

Fone/Ramal: (61) 3326-8673.  

 

Thiago Silva da Silva 

Diretor Comercial 

NIVA TECNOLOGIA 

 

 

Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
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