
Dispensa eletrônica 45/2022
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para fornecimento e instalação de sistema de acesso por meio de leitura
facial para o 9º e 11º Andares da Sede do CAU/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

Fornecimento e Instalação de sistema de controle de acesso por leitura facial, conforme especificações do Aviso de
Dispensa Eletrônica e anexos:
 Máquina de controle de acesso de marca renomada no mercado de segurança
 Bateria de 12 volts
 Autenticação por reconhecimento Facial
 Detecção por análise da profundidade da face
 Tela de exibição da identificação com qualidade de imagem – mínimo LCD
 Capacidade mínima para 1000 (mil) usuários cadastrados
 Detecção de presença através de movimentação
 Sistema de cadastro/controle de usuários associado
 Possibilidade de conexão com internet via wi-fi ou ethernet (cabo de rede)
 Funcionamento mínimo de 5 (cinco) horas em caso de falta de energia elétrica
 Fechaduras de eletroímã com força mínima de 200kg
 Implantação de sistema de botão para liberação de dentro para fora
 Fornecimento mínimo de 60 (sessenta) tags de liberação de acesso em caso de falha da identificação por algum
motivo
 Fornecimento de garantia mínima de 1 (um) ano para serviço e equipamentos

UNIDADE
2

Adjudicado e Homologado
R$ 5.588,4600

Quantidade:

Situação:

Aceito para SHELTER SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO EIRELI, CNPJ 11.059.550/0001-00, pelo
melhor lance R$ 4.955,0000.

Propostas do item 1

35.399.721/0001-09 - MARKE 360 AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 5.588,4600 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Fornecimento e Instalação de sistema de controle de acesso por leitura facial, conforme
especificações do Aviso de Dispensa Eletrônica e anexos:  Máquina de controle de acesso de marca renomada no
mercado de segurança  Bateria de 12 volts  Autenticação por reconhecimento Facial  Detecção por análise da
profundidade da face  Tela de exibição da identificação com qualidade de imagem – mínimo LCD  Capacidade
mínima para 1000 (mil) usuários cadastrados  Detecção de presença através de movimentação  Sistema de
cadastro/controle de usuários associado  Possibilidade de conexão com internet via wi-fi ou ethernet (cabo de
rede)  Funcionamento mínimo de 5 (cinco) horas em caso de falta de energia elétrica  Fechaduras de eletroímã
com força mínima de 200kg  Implantação de sistema de botão para liberação de dentro para fora 

Item 1 - Instalação / manutenção - equipamento controle acesso pessoa

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Período para entrega de proposta: 29/07/2022 08:59:52 até 04/08/2022 08:59:59

Emergencial: Não
Período para envio de lances: 04/08/2022 09:00:00 até 04/08/2022 15:00:00
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Propostas do item 1

Fornecimento mínimo de 60 (sessenta) tags de liberação de acesso em caso de falha da identificação por algum
motivo  Fornecimento de garantia mínima de 1 (um) ano para serviço e equipamentos

26.148.145/0001-28 - ORGANLIFE SPECIAL PRODUCTS EIRELI Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 10.000,0000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: Acesso a leitura facial com instalação.

11.059.550/0001-00 - SHELTER SEGURANCA ELETRONICA E Porte MeEpp/Equiparadas: Sim
Valor proposta: R$ 4.965,4000 Declaração ME/EPP: Sim

Descrição detalhada: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO INSTALADOS:

SS 3540 MF FACE EX
Controlador de acesso com
reconhecimento facial
O SS 3540 MF FACE EX é um controlador de acesso
com autenticação por reconhecimento facial, cartão
RFID 13,56 MHz e senha. Com tela LCD sensível ao
toque de 4,3”, é prático realizar cadastros e alterar
configurações. Pode ser instalado em ambientes
externos para liberar portas em geral, através do
acionamento de fechaduras elétricas, eletroímãs ou
solenoides.
» Detecção facial por profundidade da face, que impossibilita
acesso por foto ou vídeo em meio físico ou digital (sistema
anti-fake)
» Tela LCD de alta resolução sensível ao toque (capacitiva)
» Sistema de detecção de presença através de movimentação
» Indicado a ambientes internos e externos
» Capacidade para 6.000 usuários
» Capacidade para 6.000 cartões (até 5 por usuário)
» Capacidade para 6.000 senhas (1 por usuário)
» Capacidade para 6.000 templates faciais (1 por usuário)
» Capacidade para até 50 administradores
» Dados de usuários salvos diretamente no controlador de
acesso
» Dupla câmera grande angular de 2 MP: uma de luz visível,
colorida (RGB) e outra de luz infravermelha (IR)
» Compensação de luz inteligente através de LEDs brancos
frontais
» Autocompensação dos LEDs de luz infravermelha
» Conexão via Wi-Fi ou Ethernet
» Precisão de verificação de face > 99,5%.
» Baixo índice de falsa rejeição
» Tempo de reconhecimento facial: 0,2 s
» Tempo de funcionamento do sistema após falta de energia elétrica > minimo 7 horas
» Força de travamento das fechaduras eletroima > 300KG
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Propostas do item 1

Situação: Proposta adjudicada

TEMPO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA:
» 4 Dias Uteis

GARANTIA DO SISTEMA
» 1 Ano

Lances do item 1
R$ 4.955,000004/08/2022 09:37:33 11.059.550/0001-00

Eventos do item 1

Encerramento etapa - Item com etapa aberta encerrada. 04/08/2022 15:00:02

Encerramento lances - Item encerrado para lances. 04/08/2022 15:00:02

Convocação anexo - Fornecedor SHELTER SEGURANCA ELETRONICA E
AUTOMACAO EIRELI, CNPJ 11.059.550/0001-00 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 05/08/2022 14:00:00. Motivo: Prezado Sr. Fornecedor, favor
enviar proposta atualizada conforme Anexo III do Aviso de Dispensa Eletrônica e a
Certidão Negativa de Débitos com o município de Betim..

04/08/2022 15:46:50

Envio encerrado - Fornecedor SHELTER SEGURANCA ELETRONICA E
AUTOMACAO EIRELI, CNPJ 11.059.550/0001-00 finalizou o envio de anexo.

05/08/2022 11:20:01

Aceitação - Fornecedor SHELTER SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO
EIRELI, CNPJ 11.059.550/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4.955,0000.

05/08/2022 12:08:10

Habilitação - Fornecedor SHELTER SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO
EIRELI, CNPJ 11.059.550/0001-00 foi habilitado.

05/08/2022 12:08:52

Adjudicação - Fornecedor SHELTER SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO
EIRELI, CNPJ 11.059.550/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$
4.955,0000.

05/08/2022 14:29:59

Homologação - Item homologado. 05/08/2022 14:29:59

Mensagens do chat do item 1

Enviado pelo sistema:
O item 1 está encerrado.

04/08/2022 15:00:02

Enviado pelo sistema para o participante 11.059.550/0001-00:
Sr. Fornecedor SHELTER SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO EIRELI, CNPJ 11.059.550/0001-00,
você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/08/2022.
Justificativa: Prezado Sr. Fornecedor, favor enviar proposta atualizada conforme Anexo III do Aviso de Dispensa
Eletrônica e a Certidão Negativa de Débitos com o município de Betim..

04/08/2022 15:46:50

Enviado pelo participante 11.059.550/0001-00:
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:01 de 05/08/2022. 2 anexos foram enviados
pelo fornecedor SHELTER SEGURANCA ELETRONICA E AUTOMACAO EIRELI, CNPJ 11.059.550/0001-00.

05/08/2022 11:20:01
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Eventos da dispensa 45/2022

Abertura da sessão pública - Abertura da sessão pública 04/08/2022 09:00:08

Início julgamento de propostas - Início da etapa de julgamento de propostas 04/08/2022 15:00:10

Mensagens do chat da dispensa 45/2022

Enviado pelo sistema:
A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 15:00.
Mantenham-se conectados.

04/08/2022 09:00:08

Enviado pelo sistema:
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na
linha do tempo.

04/08/2022 15:00:11
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