
 Seção de Compras
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1813 e Fax: - www.cfa.org.br

Despacho nº 1031/2017/CFA
Brasília, 22 de junho de 2017.

  

Para: Câmara de Administração e Finanças
Providências: Solicitamos autorização para abertura de processo licitatório para
aquisição de equipamentos para Transmissão ao Vivo, cujo valor médio está em R$
378.357,37 (trezentos e setenta e oito mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e
sete centavos).

Favor indicar a dotação orçamentária que suportará a despesa.

 

Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros
Chefe da Seção de Compras

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 22/06/2017, às 16:49, conforme horário oficial
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0068661 e o código CRC
BB9513F3.

Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0068661
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 Câmara de Administração e Finanças
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 e Fax: - www.cfa.org.br

Despacho nº 1034/2017/CFA
Brasília, 22 de junho de 2017.

  

Para: Seção de Compras
Providências: Abertura de processo licitatório para Aquisição de equipamentos para
Transmissão ao vivo, cuja despesa será suportada pela Dotação Orçamentária nº
6.2.2.1.1.02.01.01.03.003.

 

Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro

CRA-RS nº 2.117

Documento assinado eletronicamente por Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro,
Diretor, em 23/06/2017, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0068672 e o código CRC
50B0ADD8.

Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0068672
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 Seção de Compras
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1813 e Fax: - www.cfa.org.br

Despacho nº 1044/2017/CFA
Brasília, 23 de junho de 2017.

  

Para: Comissão Especial de Apoio ao Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços
Providências: Segue processo para elaboração de termo de referência.

Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros
Chefe da Seção de Compras

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 23/06/2017, às 14:39, conforme horário oficial
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0068803 e o código CRC
7481F517.

Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0068803
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 Comissão Especial de Estudos para Efetivação, Implantação e Reformulação por
Processos Próprios ou Terceirizados

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco, , Brasília/DF, CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1800 e Fax: - www.cfa.org.br

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 50/2017/CFA

PROCESSO Nº 476900.003629/2017-64

 

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no
inciso incisos I e II, do artigo 8º e inciso II do artigo 21 do Decreto 3.555/00 e inciso I
e § 2º do artigo 9º do Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005. Apresento a seguir
estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar a avaliação
do custo pela Administração, considerando o preço atualmente praticado, a definição
de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando
for o caso.
1. OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e vídeo
para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações, quantitativo e condições estabelecidas neste Termo de
Referência.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Tal aquisição se faz necessária, em face dos projetos do CFA e desenvolvidos
pela Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho, visando novos
trabalhos na área de audiovisual, e com necessidade de levar informação com mais
velocidade e imediatismo ao público alvo.
2.2. A aquisição dos equipamentos referenciados visa, ainda, manter um alto padrão
de qualidade, acompanhando os avanços tecnológicos.
3. DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVO
3.1. A licitação será processada em um único GRUPO, formado por vários itens,
conforme tabela abaixo, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens
que o compõem. Não serão aceitas propostas que se refiram à parte dos
itens licitados.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. QUANTIDADE

01 Switcher 4K 1

02 Painel de controle para Switcher 4K 1

03 Mini Switcher atualizado em sua última versão 1
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04 Mini Control Surface para Mini Switcher

Unidade

1

05
Sistema Profissional de chamada de vídeo
multicanal para conectá-lo a até 4 convidados
remotos simultaneamente

1

06 Monitores curvo para edição de vídeo 27” 5

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K 2

08 Caixas de conectores de 12GHZ SDI para cabo
coaxial 4K 2

09 Kit de Ferramentas para montagem do cabo com
os conectores 1

 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
4.1. Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:
ITEM 1 - SWITCHER 4K 
Entrada de vídeo

16 entradas de vídeo externas simultâneas, dando suporte a qualquer
combinação de fontes compatíveis em resoluções até 4K UHD em taxas de
quadros de até 60 fps (2160p 59,94)

Entrada de Vídeo da Rede

16 x IP video inputs via NDI

Entrada de vídeo SDI

4 conexões 3G/HD/SD-SDI ou quad-link 3G-SDI (4K UHD) via integração de rede
com módulos de conversão que dão suporte à entrada de vídeo em qualquer
combinação de formatos, resoluções e taxas de quadro padrão disponíveis
determinadas pelo padrão de vídeo da sessão (NTSC ou PAL)
1080p: 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.976
1080i: 59.94, 50
720p: 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.976
576i 50
480i 59.94

PTZ

Suporte para até 8 câmeras robóticas Pan-Tilt-Zoom (PTZ) simultâneas através
de protocolos seriais e de rede, incluindo RS232, RS422 e IP, com controles
integrados e sistema predefinido

Skype TX

Suporte nativo para até 2 entradas de chamada de vídeo do Skype simultâneas
via integração de software Skype TX
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Apple AirPlay

Suporte nativo para a entrada de dispositivos móveis iOS compatíveis via Apple
AirPlay

Saída de vídeo

Configurável para até 4 saídas de mixagem de vídeo independentes, com
entrega simultânea via IP e SDI

Saída de Vídeo da Rede

Saída de vídeo de IP via NDI, opcionalmente configurável para:

4 saídas de mixagem de vídeo independentes
1 saída de mixagem de vídeo 4K UHD
Saída de vídeo SDI

4 conexões 3G/HD/SD-SDI, opcionalmente configuráveis para:

4 saídas de mixagem de vídeo independentes 3G/HD/SD
1 saída de mixagem de vídeo 4K UHD via o grupo quad-link 3G-SDI
Saída de stream

2 saídas de streaming de vídeo de resolução independente, configuráveis de
forma independente, com arquivo de stream simultâneo

Saída de multivisualizador

3 saídas de multivisualizador, com suporte de resoluções de exibição padrão

1. Interface de usuário DVI multivisualizador

1 HDMI multivisualizador
1 DisplayPort multivisualizador
Mixagem/efeitos dos buses (M/E)

4 buses M/E com suporte à reentrada de vídeo

1 canal de Mixagem/Efeito por bus com suporte para até 4 fontes
4 camadas de chave por bus
9 slots de memória por bus
1 configuração PREVIZ e visualização de bus
Canais DSK

4 canais DSK

Mídia

5 reprodutores de mídia

2 x DDR
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2 x GFX
1 Som
Buffers de mídia

10 buffers de animação
5 buffers gráficos
30 reprodutores de clipes (disponível para uso como transição ou mídia
dependendo da função)

Chaveamento

Tecnologia chroma key e luma key LiveMatte integrada em todos os canais de
fonte e buses M/E

16 chaveamentos de entrada
4 chaveamentos de reprodutor de mídia
4 chaveamentos de M/E
1 chaveamento PREVIZ
15 chaveamentos de buffer
COMPs

Mecanismo de composição de vídeo integrado no switcher e em cada bus M/E
para criar, armazenar e aplicar configurações de camadas e sequências de
movimento em estilo DVE.

16 predefinições de COMP configuráveis por bus
Cenários virtuais

Tecnologia LiveSet integrada com mais de 30 cenários virtuais ao vivo e efeitos
de caixa incluídos

DataLink

Tecnologia DataLink integrada permitindo entrada de dados automatizados em
tempo real de fontes internas e externas, incluindo páginas da web, planilhas,
placares, bases de dados, feeds RSS, arquivos de monitoramento, XML, CSV,
ASCII e mais

Macros

Grave, armazene, edite e automatize comandos e sequências de operação
configuradas pelo usuário
Anexe aos botões do painel de controle, atalhos do teclado, hotspots, MIDI e
botões X-keys ou acionadores GPI
Anexe a eventos internos e alterações de estado, incluindo áudio, reprodução
de mídia, verificação e ações de switcher específicas
Suporta controle por interface baseada na web

Gravação

6 canais de gravação de vídeo configuráveis via tecnologia IsoCorder
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4 gravadores de vídeos para arquivo do QuickTime (Compatível com XDCAM HD,
codificação 4:2:2, áudio de 24 bits, com código temporal)
2 gravadores de vídeo de distribuição H.264 (vários perfis)
1 gravador de áudio MP3
Armazenamento

Drives internos de 3TB

A capacidade varia por formato, resolução e especificação do arquivo
Suporta gravação para armazenamento externo via USB 3.0 e eSATA
Suporta integração de armazenamento compartilhado e soluções de parceiro de
terceiros
Captura

Obtenha resolução máxima, imagens estáticas desentrelaçadas de fontes de
vídeo externas e saídas

Exportar

Exportar arquivos de vídeo e de imagem para mídia social, FTP, unidades locais
ou externas e servidores de rede, com transcodificação opcional

Mixer de áudio

Mixer de áudio com vários canais integrado com suporte para 4 canais de áudio,
DSPs e 4x4x4 roteamento da entrada de áudio

Entrada de Áudio Local

4 SDI embutidos
1 par estéreo XLR balanceados (Linha)
3 x pares estéreo balanceados 1/4” (Linha)

Saída de Áudio Local

4 SDI embutido
1 par estéreo XLR balanceado
1 par estéreo balanceado 1/4” 
1 estéreo 1/4" (telefones)

Áudio de Rede

Suporte nativo para entrada e saída de áudio da rede via NDI
Áudio embutido suportado para todos os sinais de vídeo de entrada e saída NDI

Formatos dos Arquivos de Mídia Suportados

Importar, armazenar e reproduzir arquivos multimídia, com transcodificação
opcional, incluindo:

Vídeo: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG,
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MPEG, MP4, WMV, WebM, e mais
Imagem: PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, JPEG-XR, JPEG2000, EXR, RAW, TIF, WebP, e
mais
Áudio: AIFF, MP3, WAV, e mais
Monitoramento

Suporte para até 3 visores com vários visualizadores com áreas de trabalho e
janelas de exibição configuráveis

Monitoramento do sinal

Forma de onda e vetorscópio integrados, taxa de campo completa com
calibração digital, visualização colorida e suporte para Grav. ITU-R 709

Processamento

Vídeo: Ponto Flutuante YCbCr +A 4:4:4:4
Áudio: Ponto Flutuante, 96 kHz
Latência mínima
Cerca de 1,0-1,5 quadros
Padrões A/V
Vídeo 4K UHD em conformidade com SMPTE 2036 (UHDTV1, usando Square
Division Quad Split)
Vídeo HD-SDI em conformidade com SMPTE 292M
Vídeo SD em conformidade com SMPTE 259M e ITU-R BT.656
Níveis de áudio analógico em conformidade com SMPTE RP-155

Verificação

Suporta verificação de hardware via conector HD15 GPI, verificação de rede via
NDI e BlackMagic Design de verificação SDI padrão

Genlock

Genlock input supporting SD (Bi-level) or HD (Tri-level) reference signals

GPI

Suporta sinais GPI via interface JLCooper Electronics eBox GPI

MIDI

Suporte para protocolo MIDI padrão que permite controle do dispositivo de
terceiros

Unidade do Sistema

120GB SSD
NIC
NIC de 1 Gigabit

Sistema Físico
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Chassi 2RU com 400W PSU e hardware com várias camadas e software à prova
de falhas

19.0 x 3.5 x 19.57 pol. (48,3 x 8,9 x 49,7 cm) com ramificações do rack anexas
(opção de alimentação redundante)

Chassi 3RU com PSU redundante 500W e hardware e software com várias
camadas à prova de falhas

19.0 x 5.25 x 19.57 pol. (48,3 x 13,34 x 49,7 cm) com ramificações do rack anexas.
 
OUTROS RECURSOS
4K

4K UHD I/O
Suporte nativo para vídeo 2160p em taxas de quadro em até 60 quadros por
segundo em todas as entradas externas e saída de mixagem principal para
verdadeira produção 4K UHD.
Fluxo de trabalho 4 K UHD
Suporte para fluxo de trabalho de vídeo em 4K UHD para switching, streaming,
gravação e envio, incluindo a reprodução de arquivos, gráficos e efeitos de
mixagem

Áudio

Equalizador de sete bandas
Atraso de áudio
Audio Follow Video (AFV)
Roteamento de áudio
Compressor/Limitador
Fones de ouvido
Controle de nível
Nível de áudio de arquivo de mídia
Mixer de áudio com vários canais
Noise Gate
Pan
Opções de gravação
Solo
Talk Back
Talk over
Medidores VU

Configuração

Alpha Matte
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Cor automática
Miniaturas de clipes
Bordas do corte
Rotulagem personalizada
Preenchimento + Alpha
Agrupamento de entrada
Gerenciamento de camada
MEMs
NDI Group Manager
Posicionador
Predefinições
Controles de Amp. Proc.
Rotação
Sessões
Modelos da sessão
Balanço de branco

Controle

Reprodução automática
Painéis de controle
Hotspots
MIDI
Interface de usuário
Interface Web

Dados

DataLink
Extensão de DataLink
Monitoramento do arquivo do DataLink
Metadados

Integração

3G/HD/SD-SDI
Suporte nativo para a entrada de computadores Mac compatível e dispositivos
móveis iOS através do protocolo Apple AirPlay
Genlock
Mistura e corresponda entradas de vídeo
Mistura e corresponda saídas de vídeo
PTZ com suporte à entrada de câmaras pan-tilt-zoom robóticas através de
protocolos seriais e de rede, incluindo RS232, RS422 e IP

Termo de Referência 50 (0072584)         SEI 476900.003629/2017-64 / pg. 11



Controle de câmera PTZ para operar com câmeras pan-tilt-zoom robóticas
diretamente a partir da interface do usuário, incluindo a orientação, zoom, foco
e íris da câmera, com predefinições de posição, controle de velocidade, e
imagens de visualização
Montagem em rack
Suporte do roteador
Skype TX
Armazenamento

IP

Processamento de IP nativo
NDI Interface de Dispositivo de Rede (NDI) integrada

Automação de macro

Automação de macro
Acionadores de macro
Macro Editor
Instantâneo
Macros de mudança de estado

Multimídia

Buffers de animação
Buffers
Captura
Gráficos
Edição de títulos ao vivo
Listas de reprodução
Efeitos da lista de reprodução
Sons
Títulos
Controles de transporte
Cortar e limpar
Servidores de vídeo
Watch Folders

Monitoramento

Multvisualizadores
NDI Test Patterns
NDI Video Monitor
Relógios de produção
Indicadores de verificação
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Configuração de janela de visualização
Indicadores visuais
Espaços de trabalho

Operação

Detecção automática
Recuperação de mídia automática
Fazer backup e restauração
Sincronização do quadro
Várias camadas à prova de falhas
Alimentação redundante com as configurações de hardware do sistema 3RU
Resoluções
Processamento de sinal
Conector de verificação
Desfazer/refazer
USB 3.0
Padrões de vídeo NTSC e PAL comuns
Forma de onda e vetorscópio

Saídas

Saída M/E
Saída de mixagem NDI
Saída de fonte NDI
Saída limpa do programa
Saída do programa
Saída HD/SD simultânea
Saída SDI/IP simultânea
Saída de stream

Pré e pós-produção

Animation Store Creator
LiveText
Virtual Set Editor

Publicação

Fila automática
Exportação de arquivo
Exportação de mídia social
Cortar

Gravação
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Adicionar à lista de reprodução
Exportar gravações ativas
Controle de gravador externo, com opcionalmente, controle até quatro
gravadores externos disponíveis na rede via aplicativos NewTek IsoCorder
Gravação H.264
Gravação M/E
Gravação ISO multicanal
Gravação do programa
Gravação QuickTime
Gravação fonte
Mudança de horário

Replay

Replay
Atalhos de replay
Controlador de replay

Streaming

Streaming ao vivo de dois canais
Arquivar arquivo de stream
Predefinições de streaming
Navegador da Web

Switching

Mixagem/efeitos de reentrada
Sobreposições
Alternador de produção
Fluxo de trabalho da pré-visualização/programa
PREVIZ

Solução total

Produtos da Newtek compatíveis
Rede de desenvolvedor
Serviços Profissionais
Programa SDK
Suporte por meio do suporte gratuito via telefone, e-mail e chat ao vivo
Atualizações, upgrades e trocas
Treinamento por vídeo

Cenários virtuais
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Efeitos de realidade aumentada
Cenários virtuais ao vivo holográficos
Cenários virtuais em tempo real
Tecnologia LiveSet
Câmeras virtuais

Visual

Canal alfa
Transições animadas
Efeitos da borda
Efeitos de caixa
Mecanismo de composição em movimento pleno
LiveMatte
Mistura do Photoshop
Acompanhamento de movimentos em tempo real
Mecanismo de renderização
Transições
Efeitos de distorção

Fluxo de trabalho

Interoperabilidade do formato de arquivo
Navegador de mídia
Exportação de mídia
Importação de mídia
NDI Connect
NDI IsoCorder
NDI Scan Converter
NDI VLC Plugin
Mecanismo de produção em tempo real
Código temporal
Latência ultrabaixa
Codecs de vídeo

Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 1) o modelo: Tricaster TC1.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 2 -  PAINEL DE CONTROLE PARA SWITCHER 4K
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1,5 faixas do painel
14 x botões de fonte de switcher 
11 botões de fonte M/E
1 joystick multimodal (3 eixos)
1 T-Bar multimodal
USB
Chassi 23,5 x 2,5 x 11,6 (59,7 x 6,4 x 29,5 cm)
Total integração com Switcher 4K

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 2) o modelo: TriCaster TC1SP.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 3 -  MINI SWITCHER ATUALIZADO EM SUA ULTIMA VERSÃO
Alterador de canais

16 – 6 buses externos, 6 buses internos e 4 buses M/E
(1.5 TB) for playback e capture
4 canais SDI para câmeras

Entrada de vídeo

4 fontes de vídeo ao vivo simultâneas (SDI)
Detecção automática por entrada do formato, resolução e taxa de quadro
Escalonamento por entrada (incluindo suspensão inteligente 3:2) e
sincronizador de quadro que permite intermistura de formatos
Controles de correção de cores, colheita e LiveMatte de entrada

Fontes de rede

Entradas em tempo real via conexão Gigabit, secionáveis a partir de quaisquer
fontes de rede disponíveis com suporte para vídeo, áudio e canal alfa
As fontes suportadas incluem sistemas, dispositivos e aplicativos compatíveis
com o ND compatível com o AirSend, com computadores em rede via iVG,
fontes de vídeo USB, fontes de vídeo sobre IP, fluxos RTMP e RTSP, fontes de
vídeo de transmissão de HTTP e fontes de vídeo e CG de terceiros compatíveis
Soluções para parceiros
Suporte de câmera robótica
Acessa até 4 câmeras robóticas Pan-Tilt-Zoom (PTZ) em tempo real via serial
padrão e protocolos de rede, com sistema predefinido e controle da interface do
usuário sobre a orientação, zoom, foco e íris da câmera

Mídia
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Mídia

5 players de mídia digital integrados para vídeo, gráficos e sons
2 x DDR
2 x GFX
1 Som

Buffers

15 buffers de instantâneos e título, com vários visualizadores, edição de títulos e
predefinições
Compartilhável por uma rede para monitorar o aplicativo pasta, com edição e
atualização de conteúdo em tempo real

Mixagem/efeitos dos buses (M/E)

Saídas de vídeo digital (HMDI ou SDI)
1 x Stream output
1 x saída de rede x via NDI ou AirSend para dispositivo (s) receptor (es)
compatível (s)
Gravação nativa em até 1080p com código temporal
Codificação de formato selecionável entre: QuickTime (compatível com XDCAM
HD, codificação 4:2:2, áudio de 24 bits), MPEG-2 (perfil alto ou normal), AVI
(SpeedHQ) e H.264 (qualidade alta ou da web)

HD-4sdi

2 x unidades internas de 750GB
4 áudios digitais embutidos via entradas de vídeo (HDMI ou SDI)
1 x 1/4” (6,35 mm) microfone balanceado
2 x 1/4” (6,35 mm) linha balanceada

Saídas de áudio

2 x Áudio digital incorporado através de saídas de vídeo (HDMI ou SDI)

Formatos de sessão suportados

NTSC model:

1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p

Multi-Standard model:

NTSC 1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p
NTSC-J 1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p
PAL 1080/25p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 576/50p
Formatos dos Arquivos de Mídia Suportados

Video: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG,
MPEG (1, 2, all profiles, program or transport streams), MP4, WMV, WebM, and
more
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Image: PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, EXR, RAW, TIF, and more
Áudio: AIFF, MP3, WAV, e mais

Monitoramento do sinal

Waveform e Vectorscope integrados, taxa de campo completa com calibração
digital, visualização colorida e suporte para Grav. ITU-R 601 e 709

Latência mínima

~1.0-2.0 frames

Processamento

Vídeo: 4:4:4:4, 32-bit Floating Point
Áudio: Floating Point, 96 kHz
WiFi embutido
802.11ac WiFi padrão
Bluetooth embutido
Suporte para teclado e mouse usando tecnologia Bluetooth sem fio

Sistema Físico

4,6 x 9,2 x 7,9 pol. (11,7 x 23,4 x 20,1 cm)
9 lbs (4,1 kg)

 
Software incluso de atualização (ULTIMA VERSÃO)

4 entradas e saídas adicionais com NDI habilitado
Acessa as entradas e saídas de outros dispositivos com NDI habilitado na
mesma rede
Distribui sinais de saída, submixagens ou fontes individuais para outros
dispositivos com NDI habilitado.
Todas as entradas externas suportam sinais de NDI
Realiza movimentos em estilo DVE, efeitos animados e compressões
personalizados
Cria composições sofisticadas e sequências de movimentos com configuração,
posicionamento, keyframing e transições avançados
Multiplica o número de camadas de vídeo na tela com suporte para até 4 fontes
e reentradas para cada M/E
Exibe mais títulos, gráficos e camadas de vídeos com 4 sobreposições DSK no
switcher e 4 camadas CHAVE por bus M/E
Realiza stream ao vivo para vários destinos, incluindo predefinições para
Facebook Live, Microsoft Azure, Twitch, e YouTube Live
Compartilha mídia através de várias contas de usuários na mesma rede social
Exporta conteúdo para mais comunidades on-line, incluindo Imgur, LinkedIn,
Vid.me, e Vimeo
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Mapeia fontes de dados internas e externas em campos de texto e imagem para
exibir informações atuais e precisas automaticamente
Transforma dados de planilha raw em páginas de títulos prontas para produção.
Envia dados, fotos, postagens de mídia social e muito mais para toda a rede a
partir do Google Chrome, para preencher a tela com gráficos
Personalização de áudio extensiva
Configura o mixer de áudio para qualquer combinação de entradas locais,
fontes de áudio NDI ou Dante
Aplica a configuração de roteamento e mix-minus com quatro roteadores 4x4
completos para cada entrada de áudio
Saída para 4 busses de quatro canais prontos para I
Impacto visual máximo
Incorpora mais vídeos com movimento pleno em sua produção com 5buffers
Eleva apresentações de cenário virtual ao vivo com tecnologia LiveSet
aprimorada, efeito de reflexo animado em tempo real e elementos de realidade
aumentada.

 
Informações importantes:
1) Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 3) o modelo: TriCaster Mini HD-4sdi com a última versão TriCaster
Advanced Edition.
2) A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.
 
ITEM 4 -  MINI CONTROL SURFACE PARA MINI SWITCHER

Ayout intuitivo mapeado para o live desktop
Botões grandes e iluminados e T-Bar premium, para desempenho confiante e
confortável
Interação mais rápida e precisa do que apontar e clicar
Design compacto, atraente e simples, instalação plug and play
Total integração com Mini Switcher.
Cerca de 16,5625 x 2,25 x 8 pol. (42,0624 x 20,32 x 5,715 cm)

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 4) o modelo: TriCaster Mini Control Surface.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 5 – SISTEMA PROFISSIONAL DE CHAMADA DE VÍDEO MULTICANAL
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PARA CONECTÁ-LO A ATÉ 4 CONVIDADOS REMOTOS SIMULTANEAMENTE
Canais do Skype

Até 4 simultâneos

Hardware Vídeo entrada

4 x HD-SDI com áudio embutido

Hardware Vídeo Saída

4 x HD-SDI com áudio embutido

Hardware Audio entrada

4 com áudio SDI embutido
2 x balanced XLR (line)

Hardware Audio saída

4 com áudio SDI embutido
2x balanced XLR (line)

Networking de IP

Vídeo and audio over IP via NewTek NDI

Dante Audio Networking

Entrada e saída de áudio de rede via suporte integrado para protocolo de rede
Dante da Audinate

Configuração de chamada de vídeo

Total configuração de cor, incluindo balanço do branco e correção automática

Áudio monitoração

1 x stereo 1/4” fone jack e on-screen audio VU metering

Configuração de áudio de retorno

Fonte de áudio selecionável e controle de canal mix-minus para retorno a todos
os chamadores do Skype

Monitoramento de vídeo

2 x HDMI monitores

Formatos de saída

1080i – 25, 29.97, 30
1080p – 23.98, 24
720p – 50, 59.94, 60
576i (16:9 or 4:3) – 25
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480i (16:9 or 4:3) – 29.97

Monitoramento do sinal

Forma de onda e Vectorscope

Processamento de chamada

Conversão automática da proporção de tela
Monitoramento de qualidade da chamada e fallover automático para instantâneo
com áudio, quando a largura de banda estiver abaixo das predefinições
definidas pelo operador

Processamento de sistema

Vídeo: Floating Point, YCbCr +A 4:4:4:4
Áudio: Floating Point, 96 kHzv

Padrões

Vídeo HD-SDI em conformidade com SMPTE 292M
Vídeo SD-SDI em conformidade com SMPTE 292M

NIC

2 NIC de 1 Gigabit

Sistema Físico

Chassi 1RU com 180W PSU
19.0 x 1.75 x 16.75 in (48.3 x 4.5 x 42.5 cm) with rack ears attached
15 lbs (6,8 kg)

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 5) o modelo: TalkShow VS 4000.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 6 -  MONITORES CURVO PARA EDIÇÃO DE VÍDEO 27”
Tamanho da tela

27 "(16: 9)

Tipo de exibição

VA

Curvatura

1800R
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Resolução

1920 x 1080

Brilho

350cd / m2

Relação de contraste estático

3.000: 1

Ângulo de visão (horizontal / vertical)

178 ° / 178 °

Tempo de resposta

1ms (MPRT)

Suporte a cores

16,7M

Tipo

Adaptador externo

Tipo de fonte de alimentação

100 ~ 240V 50 / 60Hz

Consumo de energia (máx.)

79W

Consumo de Energia (Stand-by)

0,3 W

Max Stand By Power (DPMS)

0,5 W

Entrada HDMI

Sim

Montagem em parede

75,0 x 75,0 mm

Eco Saving Plus

Sim

Modo de Proteção de Olhos
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Sim

Flicker Grátis

Sim

Quantum Dot Color

Sim

Modo de jogo

Sim

Jogos

Sim

Otimizador de tamanho de tela

Sim

Equalizador preto

Sim

Modo de atraso de entrada baixa

Sim

Chave personalizada

Sim

Optimizador de Taxa de Actualização

Sim

Super Arena Gaming UX

Sim

Iluminação LED Interativa de Som

Sim

Caixa de configuração fácil

Sim

FreeSync

Sim

Dimensões do produto com suporte

24,5 "x 21,7" x 15,2 "

Dimensões do produto sem suporte
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24,5 "x 14,4" x 3,6 "

Dimensões de Envio

28,7 "x 13,2" x 17,7 "

Peso do produto com suporte

13,7 lbs

Peso do produto sem suporte

9,0 lbs

Peso

19,2 lbs

Incluído na caixa

Cabo de alimentação, cabos HDMI e DP

De outros

CD de Instalação e Guia de Instalação Rápida

Teor de Mercúrio

0,0 mg

Presença de chumbo

Sim

HDMI

EA

Porta de exibição

1 EA

Fones de ouvido

1 EA

Cor

Preto mate

Inclinar

-2 (± 2 °) ~ 17 ° (± 2 °)

Tipo de suporte

Dobradiça dupla
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Amplo ângulo de visão

Sim

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 6) o modelo: Samsung 27 "CFG70 Curved Gaming Monitor.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 7 -  BUBINAS DE CABO COAXIAL PARA 4K

SMPTE Return Loss (RL) para UHDTV proporcionando headroom significativo e
garantindo -15 dB RL de 4,5 a 12 GHz
Capaz de suportar largura de banda de 12GHz e permite uma configuração de
ligação única para transmitir 4K
Ligação dupla e quad-link

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 7) o modelo: Coax para 4K / UHDTV (12G-SDI) O Belden 4794R.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 8 -  CAIXAS DE CONECTORES

Caixas com conectores de 12 GHz SDI para aplicar em cabos coaxial para 4K de
12 GHz SDI

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 8) o modelo: Conector SDI Belden para cabo Coax para 4K / UHDTV
(12G-SDI) O Belden 4794R.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 9 -  KIT DE FERRAMENTAS

Kit de ferramentas para montagem de cabos coaxial para 4K de 12 GHz SDI 
junto aos seus Conectores de 12 GHz SDI, composto por:

Alicate De Crimpar Cabo Coaxial
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Decapador Cabos Coaxial
 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 9) o modelo: Kit de ferramentas para conectores SDI Belden para
cabo Coax para 4K / UHDTV (12G-SDI) O Belden 4794R.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a entrega
de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou pirateados, sob
pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de 2002, Acórdãos nº 609,
de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).
NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para isso,
a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas fiscais) junto
ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente legalizados. O
CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer
outros.
NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.
5. DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1. Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento, incluindo cabos, conectores, suportes,
programas de configuração, licenças, se for o caso, ou quaisquer outros que se
façam necessários.
5.2. Os equipamentos ofertados deverão ser originais, novos e de primeiro uso,
devendo, ainda, estar acondicionados em embalagens originais, devidamente
lacradas, que garantam sua integridade, desde o transporte até seu uso e rotuladas
conforme a legislação em vigor, trazendo externamente dados de identificação,
marca e modelo, procedência, número do lote e data de fabricação.
5.3. Os equipamentos deverão, ainda, conter sua documentação técnica completa e
atualizada, compreendendo manuais, guias de instalação e outros pertinentes, em
Língua Portuguesa do Brasil.
5.3.1. A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo
aceitas cópias de qualquer tipo.
5.4. Os equipamentos ofertados deverão ter garantia contra defeitos de fabricação e
atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e
demais legislações pertinentes.
5.4.1. O Fabricante/fornecedor deverá garantir que os equipamentos fornecidos
estão isentos de defeitos de materiais, fabricação e/ou mão de obra, através de
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE.
5.5. O objeto deste Termo de Referência deverá possuir garantia de 12 (doze)
meses, contados a partir do recebimento definitivo.
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5.6. Durante a fase de aceitabilidade no curso do certame, o Pregoeiro se
reserva o direito de solicitar o catálogo com as descrições/especificações
do(s) equipamento(s) ofertado(s), a fim de garantir a sua qualidade e
aceitabilidade.
5.6.1. O prazo para apresentação do catálogo, quando solicitada, será no máximo de
01 (uma) hora. O prazo será contado a partir da solicitação feita pelo Pregoeiro
durante a sessão pública do Pregão Eletrônico.
5.7. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a referida análise do
catálogo.
5.8. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a Licitante os
motivos da não aceitação, ficando a mesma ciente da obrigação de proceder com o
envio de outro catálogo para análise, no prazo máximo de 01 (uma) hora.
5.9. Os equipamentos devem ser fornecidos em conformidade com o estabelecido
pelo INMETRO, no Edital e seus anexos, a fim de garantir a sua qualidade.
6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
6.1. Os equipamentos deverão ser entregues na sede do CFA, situado SAUS Quadra
1, Bloco "L" – Brasília/DF na Câmara de Desenvolvimento Institucional, no horário
compreendido de 9 às 18 horas.
6.2. Caberá a Licitante arcar com as despesas de embalagem e frete dos
equipamentos a serem entregues ou substituídos, se for o caso.
6.2.1. As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto e
em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da Nota Fiscal.
6.3. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.
6.4. O não cumprimento do prazo de entrega acarretará penalidades, não sendo
aceitas justificativas ou atrasos de subfornecedores e falhas do produto ou suas
partes nos ensaios, assim como outras razões que o fornecedor possa controlar,
prevenir, contornar ou remediar.
6.4.1. Caso venha ocorrer atraso no prazo de entrega, a CONTRATADA deverá,
obrigatoriamente, enviar, juntamente com o documento de cobrança, justificativa
pelo atraso. A justificativa será analisada pelo CFA que decidirá a aplicação ou não da
multa. O não envio da justificativa significará a concordância da CONTRATADA com a
multa.
6.5. A multa por atraso na entrega do equipamento será representada por uma
percentagem dos valores totais ou parciais do fornecimento e será calculada pela
fórmula abaixo, limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do fornecimento:
I = 0,25 x A, onde:
I = Percentagem representativa da multa;
A = Atraso em dias corridos.
7. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
7.1. Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
7.1.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade;
7.1.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
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7.2. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
7.2.1. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à parte
visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não havendo
irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
7.2.2. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
qualidade dos equipamentos fornecidos.
7.3. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a Contratada os
motivos da não aceitação, devolvendo a Contratada proceder com a retirada do(s)
produto(s) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação de proceder com a
substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
7.4. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto
pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a
substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante.
8. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ESTIMADA
8.1. A estimativa global para a presente licitação é de R$ 378.357,36 (trezentos e
setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos).
8.2. As despesas decorrentes da execução dos serviços serão suportadas pela
Dotação Orçamentária nº 6.2.2.1.1.02.01.01.03.003.
9. DO PAGAMENTO
9.1. Pela perfeita entrega do(s) equipamento(s) licitados e adquiridos, o CFA efetuará
o pagamento a CONTRATADA, após a apresentação de Nota Fiscal ou Fatura que
será devidamente atestada  pela unidade responsável do CFA.
9.1.1. O atesto da nota fiscal pela unidade responsável, apenas ocorrerá após o
recebimento definitivo, ou seja, após a entrega e conferência do(s) equipamento(s)
adquirido(s) sem defeito.
9.2. Nos casos em que a Contratada, com a devida comprovação, seja obrigada a
emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a apresentação dos documentos de
cobrança deverá ser em conformidade com o Protocolo ICM 42, de 09 de julho de
2010, com suas alterações posteriores, que estabelece a obrigatoriedade da Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A.
9.3. Antes de cada pagamento, a Contratante verificará a regularidade da Contratada
perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), por meio
de consulta on-line ao sistema ou outro meio, devendo seu resultado ser impresso e
juntado ao processo de pagamento.
9.3.4. O pagamento ficará subordinado à comprovação, por parte da Contratada, da
manutenção de todas as condições de habilitação, aí incluídas a regularidade fiscal
para com o FGTS e a Fazenda Federal, com o objetivo de assegurar o cumprimento
do art. 2º da Lei nº 9.012/95 e artigos 29 (incisos III e IV) e 55 (inciso XIII) da Lei
8.666/93.
9.4. O CFA fica obrigado a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, a
CSLL, a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP que são reguladas pela Instrução
Normativa nº 1234/12/SRF;
9.4.1. Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de
Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução
Normativa nº 1234/12/SRF. A declaração deverá ser apresentada no ato da entrega
da nota fiscal.
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9.5. Caberá a Contratada, caso sejam encontradas divergências na documentação de
cobrança, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar a correção dos
valores contestados pelo CFA, que serão pagos futuramente sem incidência de juros
ou multa. Neste caso, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partis
da nova emissão.
9.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua
apuração se fará desde a data do seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = TX/100
     365
EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
VP = Valor da parcela em atraso;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento;
EM = Encargos moratórios
9.7. A contratada poderá exercer o direito de cobrança dos encargos moratórios
mencionados acima no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de preclusão.
10. DO REAJUSTE
10.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
11. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
11.1. Entregar os equipamentos em conformidade com o estabelecido no Edital e
seus Anexos, em prazo não superior ao máximo estipulado.
11.2. Substituir o(s) equipamento(s) que esteja(m) desconforme(s) com o
estabelecido no Edital e seus Anexos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas.
11.3. Submeter à aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida
nas especificações, em face de imposições técnicas ou de cunho administrativo e
legal.
11.4. Apresentar documento fiscal especificando todos os produtos fornecidos, com
indicação de preços unitários e total.
11.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
CONTRATANTE.
11.6. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo
esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE.
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CFA
12.1. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA.
12.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas
nos produtos fornecidos.
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12.3. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos
equipamentos fornecidos.
12.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas.
13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
13.1. A aquisição dos equipamentos será acompanhada e fiscalizada pela Câmara de
Desenvolvimento Institucional do CFA, cabendo ao funcionário designado -
Coordenador da CEIRP, fazer o acompanhamento, a fiscalização do recebimento dos
equipamentos e a atestação das faturas correspondentes aos produtos adquiridos, o
que não exclui a fiscalização e supervisão do objeto licitado por parte da Contratada.
13.2. À Contratada cabe manter preposto durante o período de vigência do contrato,
para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, com o objetivo
de sanar qualquer demanda, no que tange ao fornecimento dos equipamentos e
demais assuntos pertinentes ao objeto licitado.
Responsável pela elaboração do Termo de referência.
 

Felipe Cesar Penteado
Coordenador Geral da CEIRP

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 13/07/2017, às 16:43, conforme
horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0072584 e o código CRC
8D150763.

1.   
Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0072584
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 23/2017/CFA

PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 476900.003629/2017-64
OBJETO: Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e
vídeo.

PREÂMBULO

 

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Entrega de propostas a partir: 09/08/2017
A partir da publicação no seguinte endereço
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
 
Etapa de Lances: 22/08/2017
Abertura da seção pública:
- Horário: [09h] (horário oficial de Brasília)
- Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
- Código da UASG: 389133
 
A Conselho Federal de Administração - CFA, representada pela Comissão Permanente
de Licitação, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria nº 34 de 23 de março de
2017, torna público que realizará, na data, horário e local acima indicados, licitação na
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL"
objetivando a aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e
vídeo, consoante o Processo em epígrafe.

 

Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impeditivo
à realização, a sessão pública será adiada para o primeiro dia útil subsequente,
mantidos o mesmo local e horário, salvo comunicação em contrário do pregoeiro.
1.  DA SESSÃO PÚBLICA E VINCULAÇÃO
1.1 A sessão pública do certame será realizada na Internet, sendo integralmente
conduzida pelo Pregoeiro, assessorado por sua equipe de apoio, conforme Portaria
CFA Nº 34, de 23 de março de 2017.
1.2 O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº. 10.520/2002; Lei Complementar
nº. 123/2006; Lei nº 8.666/1993 (subsidiariamente); Decretos nºs. 5450/2005,
7892/2013 e 8538/2015; e as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
sendo observadas as seguintes datas e horários:
a) Encaminhamento da proposta e anexos: a partir da data de divulgação do
Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário da abertura
da sessão pública.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 09:00 horas
do dia 18/08/2017, no mesmo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br
c) Todos os horários estabelecidos neste edital observarão o horário de
Brasília/DF.
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2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e vídeo para
atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações, quantitativo e condições estabelecidas neste Termo de
Referência.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem a todas às
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos,
e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação SLTI, por meio do Site www.comprasgovernamentais.gov.br, para
acesso ao sistema eletrônico.
3.1.1. Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas
neste Edital, que a empresa está enquadrada como ME/EPP (quando assim o for),
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49
daquela Lei Complementar, que sua proposta é absolutamente independente em
relação aos demais licitantes.
3.1.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação,
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, exceto a licitante beneficiada
com a Lei Complementar 123/06 que poderá apresentar a documentação de
regularidade fiscal vencida no momento do Pregão e terá até 05 (cinco) dias úteis,
após a solicitação do(a) Pregoeiro(a), para comprovar a sua regularização.
3.2. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e que atendam às
condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por
qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente
ou por Pregoeiro Oficial ou Equipe de Apoio, à vista dos originais.
3.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar
deste pregão, deverão providenciar seu cadastramento pelo menos no nível básico
de credenciamento.
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
3.3.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;
3.3.2. Em dissolução ou em liquidação;
3.3.3. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública
Federal;
3.3.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
3.3.5.  Estrangeiras que não funcionem no País;
3.3.6. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo
9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.3.7. Empresas que tenham condenações cíveis por ato de improbidade
administrativa.
3.4. Como condição para participação no Pregão, deverá declarar:
3.4.1.  Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, nos casos de microempresas e empresas de pequeno porte.
3.4.2. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações:
a. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
Arts. 42 a 49;
a.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
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mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
b. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
c. que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste
certame;
d. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
e. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à
conformidade da proposta, ou ao enquadramento na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ou a não utilização de mão de obra de menores,
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

 

4. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA
ELETRÔNICO
4.1. Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual
do Pregão Eletrônico tradicional para fornecedores”, disponibilizado no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br;
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do
Governo Federal - comprasgovernamentais, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br.
4.3 A licitante e seu representante legal deverão estar previamente credenciados
junto ao órgão provedor (SLTI), no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data da
realização do pregão.
4.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º do Decreto
n.º 5.450/05), no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
4.5 O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de
registro obrigatório no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, com os seguintes níveis de credenciamento:
I – Credenciamento;
II – Habilitação Jurídica;
III – Regularidade fiscal federal;
IV – Regularidade fiscal estadual/municipal;
V – Qualificação econômico-financeira.
4.5.1 Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação
4.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal
do licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico  (§ 6º, Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
4.7. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
4.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
(§ 5º Art.3º do Decreto n.º 5.450/05).
4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
4.10. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
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propostas e lances.
4.11. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

 

5. DO SISTEMA ELETRÔNICO E DA PROPOSTA
5.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, a partir da data de divulgação do Edital no site
www.comprasgovernamentais.gov.br até a data e horário da abertura da sessão
pública.
5.1.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.
5.2. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deverão informar tal
condição no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no
sistema eletrônico, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à
conformidade da proposta, ou ao enquadramento na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ou a não utilização de mão de obra de menores,
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
5.3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos campos relativos a:
5.3.1. Valor global – em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real),de
acordo com os preços praticados no mercado.
5.3.1.1. Na formação do preço que constará das propostas dos licitantes,
o preço  deverá ficar iguais ou abaixo dos preços de referência.
5.3.1.2 No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem,
tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratação do objeto.
5.3.1.3. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não
serão incluídos na proposta de preços apresentada.
5.3.2. A licitante deverá preencher o campo da Descrição Detalhada do Objeto,
somente com as informações sobre o item, esclarecendo as especificações técnicas
principais às condições do serviço, conforme o solicitado no Anexo I, sendo
desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com esta determinação:
5.3.2.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da sua apresentação.
5.3.2.2. Não serão aceitas descrições genéricas como: “conforme Edital”,
“atendemos o Edital” dentre outras, sem especificar o serviço ofertado;
5.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto nos seus termos.
5.5. A Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso
o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

 

6. ABERTURA DA SESSÃO
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico na data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital.
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sistema eletrônico na data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital.
6.2. No decorrer da sessão pública, caso o sistema seja desconectado para o
Pregoeiro, mas permaneça acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.3. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente
após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para
divulgação.

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.
7.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão
disponíveis na internet.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7 . 5 . O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando,
então, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.
8.1.1. A proposta deve incluir todos os custos inerentes às etapas do objeto.
Deverão ser incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas, tributos, inclusive
contribuições fiscais e para-fiscais, bem como quaisquer outras despesas
necessárias à execução deste contrato.
8.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento de seu lance no
sistema e do valor consignado no registro.
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos.
8.4. Os licitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por eles
ofertados e registrados pelo sistema.
8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.6. O intervalo entre os lances ofertados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos. Os lances enviados em desacordo serão descartados
automaticamente pelo sistema.
8.7. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.
8.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta
e, na hipótese de desistência de apresentar lances, valerá o último lance por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
8.11. Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor
preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.
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8.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da
proposta.
9.1.1. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às
especificações do objeto.
9.1.2. Os preços não poderão ultrapassar o valor global máximo do item, bem como
não poderão ultrapassar os valores unitários máximos definidos no Termo de
Referência.
9.2. Em seguida, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
9.3. Antes de proceder à avaliação da aceitação da proposta, o Pregoeiro solicitará
ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que envie imediatamente,
por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, a Declaração de
Elaboração Independente de Proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
9.3.1 - A Declaração citada no item 9.3, só deverá se encaminhada caso a empresa
não tenha declarado conforme exigido no item 3.4.2 alinea "e"
9.3.2 A proposta final de preços deverá ser encaminhada no prazo máximo de 1
(uma) hora, após a solicitação da Pregoeira e deverá conter: razão social, endereço,
telefone/fax, número do CNPJ/MF, dados bancários (banco, agência, número da
conta corrente e praça de pagamento), nome do responsável pela assinatura da
contrato e proposta com cargo e CPF, prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta)
dias a contar da data da abertura da sessão deste Pregão e as especificações do
objeto de forma clara, atualizada com lance final ofertado, considerando apenas duas
casas decimais. O envio deverá ser encaminhado no sistema
comprasgovernamentais, sendo anexado em campo oportuno que será aberto pelo
pregoeiro e após a sua convocação no sistema.
9.4. A declaração falsa relativa à elaboração independente de proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.
9.5. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
9.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
9.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
9.7. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá
apresentar – original ou cópia autenticada - sua habilitação, na forma determinada
neste Edital.
9.8. Será desclassificada a proposta final que:
9.8.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
9.8.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência;
9.8.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo fixado ou não atendam
aos requisitos estabelecidos neste Edital;
9.8.4. Apresentar preços superiores àqueles estimados no Termo de Referência.
9.9. Também será desclassificada a proposta final que:
9.9.1. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos
decorrentes da contratação pretendida;
9.9.2. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à
produtividade apresentada.
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produtividade apresentada.
9.9.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de
custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo
suficiente para a desclassificação da proposta.
9.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de
sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
a . Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
b. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas
em dissídios coletivos de trabalho;
c. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto
ao Ministério da Previdência Social;
d. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
e. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
f. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração
ou com a iniciativa privada;
g . Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
h. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
i. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de
pesquisa;
j. Estudos setoriais;
k. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
l . Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente
favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; e
m. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
9.11. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
9.12. As licitantes convocadas que não apresentarem proposta de preço e/ou
outros documentos solicitados de acordo com o Edital, no prazo determinado via
chat, serão desclassificadas e consideradas desistentes, não sendo convocadas
posteriormente para qualquer outro item que a empresa venha a se classificar, sem
prejuízo aos itens já aceitos pelo pregoeiro(a).

 

 

10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá
comprovar, no prazo máximo de 2 (duas) horas, sua condição de habilitação, na
forma determinada neste Edital, devendo a documentação ser anexado na fase de
habilitação e campo oportuno a ser convocado pelo Pregoeiro, cujo aviso se dará
pelo chat. E após a habilitação provisória deverá encaminhar a documentação no
prazo máximo de até 3 (três) dias a contar da solicitação no sistema eletrônico.
10.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio
de publicação em órgão da imprensa oficial.
10.2. É assegurado ao Licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF
o direito de encaminhar a documentação atualizada, juntamente com a
documentação complementar.
10.3. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação.
10.4. Será considerada inabilitada a Licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
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documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.
10.5. Tendo sido constatada alguma irregularidade na comprovação fiscal de
microempresas ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir de ter sido declarado vencedor e contando-se o prazo a
partir da convocação pelo pregoeiro por meio do chat, no pregão, prorrogável por
idêntico período, a critério da CFA, para a demonstração de regularidade,
materializada com a apresentação da certidão negativa ou a certidão positiva com
efeito de negativa.
10.6. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados.
10.7. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
10.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto de 5 (cinco) dias
úteis, prorrogável por idêntico período a critério da CFA, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.9. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase
de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
10.10. O licitante que já estiver cadastrado ou habilitado parcialmente no SICAF, em
situação regular, ficará dispensado de apresentar os documentos abrangidos pelo
referido cadastro, conforme o caso.
10.11. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
10.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
10.13. Constatado o atendimento pleno às exigências de habilitação, fixadas no
edital, será declarado o Licitante vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do
prazo para a intenção de recursos.
10.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

 

11. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
11.1. Para fins de habilitação ao certame, o licitante detentor do menor preço se
obriga a satisfazer os requisitos relativos a:
a. Habilitação Jurídica;
b. Qualificação Econômico-Financeira;
c. Qualificação Técnica;
d . Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e
FGTS;
e. Regularidade Trabalhista;
f . Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal;
g. Os Licitantes são obrigados a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência
de fato impeditivo da habilitação, em conformidade com o art. 32, §2º da Lei de
Licitações;
h. Os Licitantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente
os requisitos de habilitação, nos termos do inciso VII, do artigo 4º da Lei Nº.
10.520/02.
11.2. Relativos à Habilitação Jurídica
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a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório
de seus administradores;
c. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
e . Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
11.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
11.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
11.3.3 Certidão Negativa Conjunta que comprove a regularidade com a Fazenda
Federal e quanto à Dívida Ativa da União a regularidade perante a Seguridade Social,
admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da
lei;
11.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Estadual, do domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
11.3.5 Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS).
11.3.6 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante Certidão
Negativa de Débito Trabalhista.
11.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira
11.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou
de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria
certidão;
11.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
a . O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
b . As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive
com os termos de abertura e encerramento;
c. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes
da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço
patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no
SICAF:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

 SG =                           Ativo Total
                                      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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LC=     Ativo Circulante

          Passivo Circulante

d . As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço patrimonial.
e . O Licitante com o resultado igual ou menor do que 01 (um) em qualquer dos
índices (Liquidez Geral, Solvência Geral ou Liquidez Corrente) deverá comprovar, na
forma da Lei, o capital mínimo, correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da prestação do serviço. Os Licitantes que não tiverem os citados índices
definidos no SICAF, também deverão fazê-lo.
11.5. Relativo à Qualificação Técnica
11.5.1. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação das
seguintes documentações, conforme o art. 30 da Lei nº 8.666/93:
11.5.1.1 - - A empresa deverá apresentar 01 (um) ou mais
atestado/certidão/declaração de capacidade técnica, em nome da Licitante,
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter
o Licitante prestado serviços, de forma satisfatória, compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto desta licitação;
11.5.2 Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência que poderá
averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse
processo, for constatada fraude em qualquer um dos documentos, a LICITANTE
envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão,
além de estar sujeita às penalidades da lei;
11.5.3. Caso a empresa vencedora não tenha cadastrado conforme determina o
item 3.4.2 como "SIM", o mesmo Deverá ser encaminhada na forma eletrônica, no
mesmo momento do envio da proposta de preços, possibilitando desta forma, a
consulta pelo Pregoeiro na fase de habilitação os seguintes documentos:
a. Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal;
b. Declaração de enquadramento como EPP ou ME conforme disposto na LC nº.
123/06;
c. Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
d. Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
e. Declaração de que tomou conhecimento e concorda com as condições
estabelecidas no edital;
f. Declaração de que atende os requisitos de habilitação.
11.6. Só será aceita a documentação sendo anexada em campo próprio no sistema
comprasgovernamentais. .
11.7. Os documentos exigidos deverão ser entregues aos cuidados do Pregoeiro,
endereçados a SAUS Quadra 01 Bloco “L” Edifico CFA – Edifício CFA – Asa Sul –
Brasília – DF – CEP 70.070-932.
11.8. Os documentos exigidos podem ser apresentados no original, ou por cópia
autenticada por cartório, ou ainda, com a apresentação da publicação em órgão da
imprensa oficial, com cópia para conferência e autenticação do Pregoeiro. Tais
documentos deverão ser entregue em envelope fechado contendo, externamente,
os seguintes dizeres:

“CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 476900.003629/2017-64

EMPRESA: _______________________________________________”

11.9. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
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11.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação; que deixar de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação; ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno.
11.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
11.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
11.13 – É dispensada a apresentação de documentos de habilitação que contemplem
o rool de documentos constantes do SICAF, desde que os mesmos estejam
devidamente em dia.
12. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS
12.1. Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por
seu representante legal ou procurador, com a identificação do respectivo CPF e
Carteira de Identidade.
12.2. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e
com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz, se for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
12.3. No caso de apresentação apenas dos documentos de forma original, os
mesmos não serão devolvidos à empresa, passando a integrar a documentação do
processo.
12.4. Os documentos que forem emitidos pela Internet estarão sujeitos a posterior
conferência na página eletrônica do órgão emissor, para certificação de sua
autenticidade.
12.5. Os documentos apresentados deverão estar válidos na data de recebimento
dos envelopes, exceto as certidões relativas à qualificação econômico-financeira, que
não têm validade expressa. Nos demais, a validade corresponderá ao prazo fixado
nos próprios documentos.
12.6. Quando o órgão emitente for omisso em relação ao prazo de validade dos
mesmos, considerar-se-á o prazo de validade de 90 (noventa) dias.
12.7. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
 
13. 13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico.
13.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
ao Licitante, se for o caso.
13.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam o Licitante.
 
14. DOS RECURSOS
14.1. Declarado o vencedor do presente PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante
poderá durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, no prazo mínimo de
30 (trinta) minutos a contar da abertura da fase recursal, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de
03 (três) dias para apresentar as razões do recurso.
14.2. Os Licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo máximo
de até 03 (três) dias para fazê-lo, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
14.3. Os recursos serão recebidos, examinados e decididos pelo Pregoeiro,
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encaminhados à autoridade competente (Ordenador de Despesas) quando mantiver
sua decisão.
14.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de
recorrer nos termos do subitem 14.1, importará na decadência desse direito ficando
o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor;
14.5. Os recursos interpostos contra decisão do Pregoeiro que habilitar e inabilitar a
licitante ou que julgar as propostas terão efeitos suspensivos;
14.5.1. Não terá efeito suspensivo o recurso interposto da decisão do pregoeiro
que não conhecer de recurso manifestamente incabível.
14.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
14.7. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente (Ordenador de Despesas) adjudicará o objeto da licitação e
homologará o procedimento licitatório;
14.8. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos recursos por
intermédio de comunicação por e-mail, fac-símile, ofício ou por outra maneira formal,
pela imprensa oficial, quando assim dispuser a legislação;
14.9. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia no
ato da sessão pública e fora dos respectivos prazos legais; e
14.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, na Seção de Licitações e Contratos da CFA.

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso , ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16. DO CONTRATO, DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DA
GARANTIA
16.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Contrato,
conforme minuta constante no ANEXO B do edital, a qual será adaptada à proposta
do licitante vencedor.
16.2. A CFA convocará a adjudicatária para assinar o Contrato, a qual terá o prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, para comparecer à
Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
penalidades previstas no Edital.
16.3. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CFA.
16.4. É facultado ao CFA, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes. O pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor, em conformidade com este Edital,
ou revogar a Licitação independente da cominação prevista no art. 7º da Lei nº
10.520/2002.
16.5. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato de
assinatura do contrato, será convocada outra licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.
16.6. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por ato unilateral escrito
da administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, amigavelmente,
por mútuo acordo das partes, e ainda judicialmente na forma do art. 79, observados
os motivos determinantes previstos no art. 78, da Lei nº 8.666/93.
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16.7. A consulta ao SICAF, para verificar a regularidade da pretendida CONTRATADA,
será feita "on line", por servidor devidamente credenciado, que deverá imprimir esses
documentos e anexá-los aos autos do processo de contratação.
16.8. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar da assinatura do
contrato, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado, nos termos do
artigo 57, da Lei nº 8.666/1993.
16.9. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de
termo aditivo e deverão ser assinados dentro do prazo de execução do objeto do
contrato.
16.10. A CONTRATADA deverá prestar garantia no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor global, na modalidade a ser escolhida pela mesma, que
ficará sob a responsabilidade da Contratante, consoante o parágrafo 1º do art. 56 da
Lei nº 8.666/93.

 

17. DO REAJUSTE
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no
Instrumento de Contrato (Anexo B), anexo a este Edital.

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CFA E DA CONTRATADA
As obrigações da CFA e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo A deste Edital.
19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Os critérios de fiscalização do contrato estão estabelecidos no Termo de Referência,
anexo A deste Edital.
20. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme previsto no Termo de Referência, Anexo A
deste Edital, após o atesto do Gestor/fiscal na Nota Fiscal.

 

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação  que  se  seguir 
à contratação  de  que  trata  este  termo de referência, correrão  à  conta  da 
seguinte  dotação orçamentária n° 6.2.2.1.1.02.01.01.03.003.
22. DO VALOR ESTIMADO
22.1. O valor total máximo estimado da presente licitação é de R$ 378.357,36
(trezentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis
centavos).
22.2. Nos termos do disposto no inciso X do art. 40 combinado com o inciso II do
art. 48, ambos da Lei nº. 8.666/1993, o Conselho Federal de Administração, com
base  pesquisa de mercado realizada durante a fase interna do procedimento
licitatório, fixa neste ato como critério de aceitabilidade da proposta de preço a ser
apresentada pelos licitantes, o valor máximo por Item expresso em real, ficando o
licitante ciente de que, a proposta de preços apresentada com valor superior ao limite
estabelecido, acarretará a desclassificação da proposta em relação ao objeto,
sujeitando-se a todos os efeitos decorrentes da legislação pertinente.
23. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada
do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:
23.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
23.1.2. Apresentar documentação falsa;
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23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
23.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
23.1.6. Cometer fraude fiscal;
23.1.7. Fizer declaração falsa;
23.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
23.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a adjudicatária
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as sanções previstas no termo
de referencia.

 

24. DO RECEBIMENTO

 

24.1 O objeto desta licitação será recebido por servidor designado pelo CFA, que
procederá à conferência de sua conformidade com as especificações constantes do
Edital e da Proposta. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado o
serviço.
24.2 Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções na execução do
objeto, a adjudicatária fica obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus
para o CFA.
24.3 O recebimento não exclui as responsabilidades civil e penal da adjudicatária.

 

25. DO PAGAMENTO
25.1    O pagamento dos valores desta licitação será de acordo com o estabelecido
no contrato - Anexo B.

 

26. DO ADIAMENTO, DA REVOGAÇÃO OU DA ANULAÇÃO DA
PRESENTE LICITAÇÃO

 

A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiada
ou ter prorrogado o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba aos
licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.
27. DOS ILÍCITOS PENAIS
As infrações penais tipificadas na Lei nº. 8.666/93 serão objeto de processo judicial
na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.
28. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
28.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o
encaminhamento de petição por escrito ao Pregoeiro.
28.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do
Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
28.1.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das
modificações no Edital.
28.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet.
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28.2.1 O pedido de esclarecimentos será respondido em até 24 (vinte e quatro)
horas.
28.2.2 Quaisquer esclarecimentos de dúvidas visando ao perfeito entendimento
deste Edital deverão ser encaminhados para os endereços eletrônicos
licitacao@cfa.org.br e/ou protocolo@cfa.org.br.
28.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
28.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.
28.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar no ato da sessão pública.
28.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
28.7. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato
escrito e devidamente fundamentado.
28.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
28.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.
28.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
28.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
28.12. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.
29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1 O Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de
Licitação, localizada no Conselho Federal de Administração – Setor de Autarquias Sul –
Quadra 1 – Bloco L – Edifício CFA – Brasília/DF, CEP 70.070-932, nos dias úteis, das
9h às 12h, e das 14h às 17h, na internet para download, nos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cfa.org.br.
29.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
29.3 Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de
proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.
29.4 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e
demais informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada
no sistema eletrônico.
29.5 Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/1993, o
presente Edital e a proposta da adjudicatária serão partes integrantes da Ata de
Registro de Preços.
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29.6 O pregoeiro ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a
elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação,
fixando prazos para atendimento.
29.7 O pregoeiro ou autoridade superior poderá subsidiar-se em pareceres emitidos
por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.
29.8 Toda comunicação oficial ocorrerá por fax, por e-mail, por meio do sistema
comprasgovernamentais ou por publicação, nos termos da legislação.

 

Alberto Lopes de Barros

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros,
Pregoeiro, em 04/08/2017, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0077250 e o código CRC
5157DC17.

ANEXOS AO EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO A

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 50/2017/CFA

PROCESSO Nº 476900.003629/2017-64

 

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no
inciso incisos I e II, do artigo 8º e inciso II do artigo 21 do Decreto 3.555/00 e inciso I
e § 2º do artigo 9º do Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005. Apresento a seguir
estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar a avaliação
do custo pela Administração, considerando o preço atualmente praticado, a definição
de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando
for o caso.
1. OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e vídeo
para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos equipamentos,
conforme especificações, quantitativo e condições estabelecidas neste Termo de
Referência.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Tal aquisição se faz necessária, em face dos projetos do CFA e desenvolvidos
pela Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho, visando novos
trabalhos na área de audiovisual, e com necessidade de levar informação com mais
velocidade e imediatismo ao público alvo.
2.2. A aquisição dos equipamentos referenciados visa, ainda, manter um alto padrão
de qualidade, acompanhando os avanços tecnológicos.
3. DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVO
3.1. A licitação será processada em um único GRUPO, formado por vários itens,
conforme tabela abaixo, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens
que o compõem. Não serão aceitas propostas que se refiram à parte dos
itens licitados.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. QUANTIDADE

01 Switcher 4K 1
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02 Painel de controle para Switcher 4K

Unidade

1

03 Mini Switcher atualizado em sua última versão 1

04 Mini Control Surface para Mini Switcher 1

05
Sistema Profissional de chamada de vídeo
multicanal para conectá-lo a até 4 convidados
remotos simultaneamente

1

06 Monitores curvo para edição de vídeo 27” 5

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K 2

08 Caixas de conectores de 12GHZ SDI para cabo
coaxial 4K 2

09 Kit de Ferramentas para montagem do cabo com
os conectores 1

 
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
4.1. Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir as
seguintes características mínimas:
ITEM 1 - SWITCHER 4K 
Entrada de vídeo

16 entradas de vídeo externas simultâneas, dando suporte a qualquer
combinação de fontes compatíveis em resoluções até 4K UHD em taxas de
quadros de até 60 fps (2160p 59,94)

Entrada de Vídeo da Rede

16 x IP video inputs via NDI

Entrada de vídeo SDI

4 conexões 3G/HD/SD-SDI ou quad-link 3G-SDI (4K UHD) via integração de rede
com módulos de conversão que dão suporte à entrada de vídeo em qualquer
combinação de formatos, resoluções e taxas de quadro padrão disponíveis
determinadas pelo padrão de vídeo da sessão (NTSC ou PAL)
1080p: 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.976
1080i: 59.94, 50
720p: 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.976
576i 50
480i 59.94

PTZ

Suporte para até 8 câmeras robóticas Pan-Tilt-Zoom (PTZ) simultâneas através
de protocolos seriais e de rede, incluindo RS232, RS422 e IP, com controles
integrados e sistema predefinido

Skype TX

Suporte nativo para até 2 entradas de chamada de vídeo do Skype simultâneas
via integração de software Skype TX

Apple AirPlay

Suporte nativo para a entrada de dispositivos móveis iOS compatíveis via Apple
AirPlay

Saída de vídeo

Configurável para até 4 saídas de mixagem de vídeo independentes, com
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entrega simultânea via IP e SDI

Saída de Vídeo da Rede

Saída de vídeo de IP via NDI, opcionalmente configurável para:

4 saídas de mixagem de vídeo independentes
1 saída de mixagem de vídeo 4K UHD
Saída de vídeo SDI

4 conexões 3G/HD/SD-SDI, opcionalmente configuráveis para:

4 saídas de mixagem de vídeo independentes 3G/HD/SD
1 saída de mixagem de vídeo 4K UHD via o grupo quad-link 3G-SDI
Saída de stream

2 saídas de streaming de vídeo de resolução independente, configuráveis de
forma independente, com arquivo de stream simultâneo

Saída de multivisualizador

3 saídas de multivisualizador, com suporte de resoluções de exibição padrão

1. Interface de usuário DVI multivisualizador

1 HDMI multivisualizador
1 DisplayPort multivisualizador
Mixagem/efeitos dos buses (M/E)

4 buses M/E com suporte à reentrada de vídeo

1 canal de Mixagem/Efeito por bus com suporte para até 4 fontes
4 camadas de chave por bus
9 slots de memória por bus
1 configuração PREVIZ e visualização de bus
Canais DSK

4 canais DSK

Mídia

5 reprodutores de mídia

2 x DDR
2 x GFX
1 Som
Buffers de mídia

10 buffers de animação
5 buffers gráficos
30 reprodutores de clipes (disponível para uso como transição ou mídia
dependendo da função)

Chaveamento

Tecnologia chroma key e luma key LiveMatte integrada em todos os canais de
fonte e buses M/E

16 chaveamentos de entrada
4 chaveamentos de reprodutor de mídia
4 chaveamentos de M/E
1 chaveamento PREVIZ
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15 chaveamentos de buffer
COMPs

Mecanismo de composição de vídeo integrado no switcher e em cada bus M/E
para criar, armazenar e aplicar configurações de camadas e sequências de
movimento em estilo DVE.

16 predefinições de COMP configuráveis por bus
Cenários virtuais

Tecnologia LiveSet integrada com mais de 30 cenários virtuais ao vivo e efeitos
de caixa incluídos

DataLink

Tecnologia DataLink integrada permitindo entrada de dados automatizados em
tempo real de fontes internas e externas, incluindo páginas da web, planilhas,
placares, bases de dados, feeds RSS, arquivos de monitoramento, XML, CSV,
ASCII e mais

Macros

Grave, armazene, edite e automatize comandos e sequências de operação
configuradas pelo usuário
Anexe aos botões do painel de controle, atalhos do teclado, hotspots, MIDI e
botões X-keys ou acionadores GPI
Anexe a eventos internos e alterações de estado, incluindo áudio, reprodução
de mídia, verificação e ações de switcher específicas
Suporta controle por interface baseada na web

Gravação

6 canais de gravação de vídeo configuráveis via tecnologia IsoCorder

4 gravadores de vídeos para arquivo do QuickTime (Compatível com XDCAM HD,
codificação 4:2:2, áudio de 24 bits, com código temporal)
2 gravadores de vídeo de distribuição H.264 (vários perfis)
1 gravador de áudio MP3
Armazenamento

Drives internos de 3TB

A capacidade varia por formato, resolução e especificação do arquivo
Suporta gravação para armazenamento externo via USB 3.0 e eSATA
Suporta integração de armazenamento compartilhado e soluções de parceiro de
terceiros
Captura

Obtenha resolução máxima, imagens estáticas desentrelaçadas de fontes de
vídeo externas e saídas

Exportar

Exportar arquivos de vídeo e de imagem para mídia social, FTP, unidades locais
ou externas e servidores de rede, com transcodificação opcional

Mixer de áudio

Mixer de áudio com vários canais integrado com suporte para 4 canais de áudio,
DSPs e 4x4x4 roteamento da entrada de áudio

Entrada de Áudio Local

4 SDI embutidos
1 par estéreo XLR balanceados (Linha)
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3 x pares estéreo balanceados 1/4” (Linha)

Saída de Áudio Local

4 SDI embutido
1 par estéreo XLR balanceado
1 par estéreo balanceado 1/4” 
1 estéreo 1/4" (telefones)

Áudio de Rede

Suporte nativo para entrada e saída de áudio da rede via NDI
Áudio embutido suportado para todos os sinais de vídeo de entrada e saída NDI

Formatos dos Arquivos de Mídia Suportados

Importar, armazenar e reproduzir arquivos multimídia, com transcodificação
opcional, incluindo:

Vídeo: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG,
MPEG, MP4, WMV, WebM, e mais
Imagem: PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, JPEG-XR, JPEG2000, EXR, RAW, TIF, WebP, e
mais
Áudio: AIFF, MP3, WAV, e mais
Monitoramento

Suporte para até 3 visores com vários visualizadores com áreas de trabalho e
janelas de exibição configuráveis

Monitoramento do sinal

Forma de onda e vetorscópio integrados, taxa de campo completa com
calibração digital, visualização colorida e suporte para Grav. ITU-R 709

Processamento

Vídeo: Ponto Flutuante YCbCr +A 4:4:4:4
Áudio: Ponto Flutuante, 96 kHz
Latência mínima
Cerca de 1,0-1,5 quadros
Padrões A/V
Vídeo 4K UHD em conformidade com SMPTE 2036 (UHDTV1, usando Square
Division Quad Split)
Vídeo HD-SDI em conformidade com SMPTE 292M
Vídeo SD em conformidade com SMPTE 259M e ITU-R BT.656
Níveis de áudio analógico em conformidade com SMPTE RP-155

Verificação

Suporta verificação de hardware via conector HD15 GPI, verificação de rede via
NDI e BlackMagic Design de verificação SDI padrão

Genlock

Genlock input supporting SD (Bi-level) or HD (Tri-level) reference signals

GPI

Suporta sinais GPI via interface JLCooper Electronics eBox GPI

MIDI

Suporte para protocolo MIDI padrão que permite controle do dispositivo de
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terceiros

Unidade do Sistema

120GB SSD
NIC
NIC de 1 Gigabit

Sistema Físico

Chassi 2RU com 400W PSU e hardware com várias camadas e software à prova
de falhas

19.0 x 3.5 x 19.57 pol. (48,3 x 8,9 x 49,7 cm) com ramificações do rack anexas
(opção de alimentação redundante)

Chassi 3RU com PSU redundante 500W e hardware e software com várias
camadas à prova de falhas

19.0 x 5.25 x 19.57 pol. (48,3 x 13,34 x 49,7 cm) com ramificações do rack anexas.
 
OUTROS RECURSOS
4K

4K UHD I/O
Suporte nativo para vídeo 2160p em taxas de quadro em até 60 quadros por
segundo em todas as entradas externas e saída de mixagem principal para
verdadeira produção 4K UHD.
Fluxo de trabalho 4 K UHD
Suporte para fluxo de trabalho de vídeo em 4K UHD para switching, streaming,
gravação e envio, incluindo a reprodução de arquivos, gráficos e efeitos de
mixagem

Áudio

Equalizador de sete bandas
Atraso de áudio
Audio Follow Video (AFV)
Roteamento de áudio
Compressor/Limitador
Fones de ouvido
Controle de nível
Nível de áudio de arquivo de mídia
Mixer de áudio com vários canais
Noise Gate
Pan
Opções de gravação
Solo
Talk Back
Talk over
Medidores VU

Configuração

Alpha Matte
Cor automática
Miniaturas de clipes
Bordas do corte
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Rotulagem personalizada
Preenchimento + Alpha
Agrupamento de entrada
Gerenciamento de camada
MEMs
NDI Group Manager
Posicionador
Predefinições
Controles de Amp. Proc.
Rotação
Sessões
Modelos da sessão
Balanço de branco

Controle

Reprodução automática
Painéis de controle
Hotspots
MIDI
Interface de usuário
Interface Web

Dados

DataLink
Extensão de DataLink
Monitoramento do arquivo do DataLink
Metadados

Integração

3G/HD/SD-SDI
Suporte nativo para a entrada de computadores Mac compatível e dispositivos
móveis iOS através do protocolo Apple AirPlay
Genlock
Mistura e corresponda entradas de vídeo
Mistura e corresponda saídas de vídeo
PTZ com suporte à entrada de câmaras pan-tilt-zoom robóticas através de
protocolos seriais e de rede, incluindo RS232, RS422 e IP
Controle de câmera PTZ para operar com câmeras pan-tilt-zoom robóticas
diretamente a partir da interface do usuário, incluindo a orientação, zoom, foco
e íris da câmera, com predefinições de posição, controle de velocidade, e
imagens de visualização
Montagem em rack
Suporte do roteador
Skype TX
Armazenamento

IP

Processamento de IP nativo
NDI Interface de Dispositivo de Rede (NDI) integrada

Automação de macro
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Automação de macro
Acionadores de macro
Macro Editor
Instantâneo
Macros de mudança de estado

Multimídia

Buffers de animação
Buffers
Captura
Gráficos
Edição de títulos ao vivo
Listas de reprodução
Efeitos da lista de reprodução
Sons
Títulos
Controles de transporte
Cortar e limpar
Servidores de vídeo
Watch Folders

Monitoramento

Multvisualizadores
NDI Test Patterns
NDI Video Monitor
Relógios de produção
Indicadores de verificação
Configuração de janela de visualização
Indicadores visuais
Espaços de trabalho

Operação

Detecção automática
Recuperação de mídia automática
Fazer backup e restauração
Sincronização do quadro
Várias camadas à prova de falhas
Alimentação redundante com as configurações de hardware do sistema 3RU
Resoluções
Processamento de sinal
Conector de verificação
Desfazer/refazer
USB 3.0
Padrões de vídeo NTSC e PAL comuns
Forma de onda e vetorscópio

Saídas

Saída M/E
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Saída de mixagem NDI
Saída de fonte NDI
Saída limpa do programa
Saída do programa
Saída HD/SD simultânea
Saída SDI/IP simultânea
Saída de stream

Pré e pós-produção

Animation Store Creator
LiveText
Virtual Set Editor

Publicação

Fila automática
Exportação de arquivo
Exportação de mídia social
Cortar

Gravação

Adicionar à lista de reprodução
Exportar gravações ativas
Controle de gravador externo, com opcionalmente, controle até quatro
gravadores externos disponíveis na rede via aplicativos NewTek IsoCorder
Gravação H.264
Gravação M/E
Gravação ISO multicanal
Gravação do programa
Gravação QuickTime
Gravação fonte
Mudança de horário

Replay

Replay
Atalhos de replay
Controlador de replay

Streaming

Streaming ao vivo de dois canais
Arquivar arquivo de stream
Predefinições de streaming
Navegador da Web

Switching

Mixagem/efeitos de reentrada
Sobreposições
Alternador de produção
Fluxo de trabalho da pré-visualização/programa
PREVIZ
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Solução total

Produtos da Newtek compatíveis
Rede de desenvolvedor
Serviços Profissionais
Programa SDK
Suporte por meio do suporte gratuito via telefone, e-mail e chat ao vivo
Atualizações, upgrades e trocas
Treinamento por vídeo

Cenários virtuais

Efeitos de realidade aumentada
Cenários virtuais ao vivo holográficos
Cenários virtuais em tempo real
Tecnologia LiveSet
Câmeras virtuais

Visual

Canal alfa
Transições animadas
Efeitos da borda
Efeitos de caixa
Mecanismo de composição em movimento pleno
LiveMatte
Mistura do Photoshop
Acompanhamento de movimentos em tempo real
Mecanismo de renderização
Transições
Efeitos de distorção

Fluxo de trabalho

Interoperabilidade do formato de arquivo
Navegador de mídia
Exportação de mídia
Importação de mídia
NDI Connect
NDI IsoCorder
NDI Scan Converter
NDI VLC Plugin
Mecanismo de produção em tempo real
Código temporal
Latência ultrabaixa
Codecs de vídeo

Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 1) o modelo: Tricaster TC1.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.
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ITEM 2 -  PAINEL DE CONTROLE PARA SWITCHER 4K

1,5 faixas do painel
14 x botões de fonte de switcher 
11 botões de fonte M/E
1 joystick multimodal (3 eixos)
1 T-Bar multimodal
USB
Chassi 23,5 x 2,5 x 11,6 (59,7 x 6,4 x 29,5 cm)
Total integração com Switcher 4K

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 2) o modelo: TriCaster TC1SP.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 3 -  MINI SWITCHER ATUALIZADO EM SUA ULTIMA VERSÃO
Alterador de canais

16 – 6 buses externos, 6 buses internos e 4 buses M/E
(1.5 TB) for playback e capture
4 canais SDI para câmeras

Entrada de vídeo

4 fontes de vídeo ao vivo simultâneas (SDI)
Detecção automática por entrada do formato, resolução e taxa de quadro
Escalonamento por entrada (incluindo suspensão inteligente 3:2) e
sincronizador de quadro que permite intermistura de formatos
Controles de correção de cores, colheita e LiveMatte de entrada

Fontes de rede

Entradas em tempo real via conexão Gigabit, secionáveis a partir de quaisquer
fontes de rede disponíveis com suporte para vídeo, áudio e canal alfa
As fontes suportadas incluem sistemas, dispositivos e aplicativos compatíveis
com o ND compatível com o AirSend, com computadores em rede via iVG,
fontes de vídeo USB, fontes de vídeo sobre IP, fluxos RTMP e RTSP, fontes de
vídeo de transmissão de HTTP e fontes de vídeo e CG de terceiros compatíveis
Soluções para parceiros
Suporte de câmera robótica
Acessa até 4 câmeras robóticas Pan-Tilt-Zoom (PTZ) em tempo real via serial
padrão e protocolos de rede, com sistema predefinido e controle da interface do
usuário sobre a orientação, zoom, foco e íris da câmera

Mídia

5 players de mídia digital integrados para vídeo, gráficos e sons
2 x DDR
2 x GFX
1 Som

Buffers

15 buffers de instantâneos e título, com vários visualizadores, edição de títulos e
predefinições
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Compartilhável por uma rede para monitorar o aplicativo pasta, com edição e
atualização de conteúdo em tempo real

Mixagem/efeitos dos buses (M/E)

Saídas de vídeo digital (HMDI ou SDI)
1 x Stream output
1 x saída de rede x via NDI ou AirSend para dispositivo (s) receptor (es)
compatível (s)
Gravação nativa em até 1080p com código temporal
Codificação de formato selecionável entre: QuickTime (compatível com XDCAM
HD, codificação 4:2:2, áudio de 24 bits), MPEG-2 (perfil alto ou normal), AVI
(SpeedHQ) e H.264 (qualidade alta ou da web)

HD-4sdi

2 x unidades internas de 750GB
4 áudios digitais embutidos via entradas de vídeo (HDMI ou SDI)
1 x 1/4” (6,35 mm) microfone balanceado
2 x 1/4” (6,35 mm) linha balanceada

Saídas de áudio

2 x Áudio digital incorporado através de saídas de vídeo (HDMI ou SDI)

Formatos de sessão suportados

NTSC model:

1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p

Multi-Standard model:

NTSC 1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p
NTSC-J 1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p
PAL 1080/25p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 576/50p
Formatos dos Arquivos de Mídia Suportados

Video: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG,
MPEG (1, 2, all profiles, program or transport streams), MP4, WMV, WebM, and
more
Image: PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, EXR, RAW, TIF, and more
Áudio: AIFF, MP3, WAV, e mais

Monitoramento do sinal

Waveform e Vectorscope integrados, taxa de campo completa com calibração
digital, visualização colorida e suporte para Grav. ITU-R 601 e 709

Latência mínima

~1.0-2.0 frames

Processamento

Vídeo: 4:4:4:4, 32-bit Floating Point
Áudio: Floating Point, 96 kHz
WiFi embutido
802.11ac WiFi padrão
Bluetooth embutido
Suporte para teclado e mouse usando tecnologia Bluetooth sem fio
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Sistema Físico

4,6 x 9,2 x 7,9 pol. (11,7 x 23,4 x 20,1 cm)
9 lbs (4,1 kg)

 
Software incluso de atualização (ULTIMA VERSÃO)

4 entradas e saídas adicionais com NDI habilitado
Acessa as entradas e saídas de outros dispositivos com NDI habilitado na
mesma rede
Distribui sinais de saída, submixagens ou fontes individuais para outros
dispositivos com NDI habilitado.
Todas as entradas externas suportam sinais de NDI
Realiza movimentos em estilo DVE, efeitos animados e compressões
personalizados
Cria composições sofisticadas e sequências de movimentos com configuração,
posicionamento, keyframing e transições avançados
Multiplica o número de camadas de vídeo na tela com suporte para até 4 fontes
e reentradas para cada M/E
Exibe mais títulos, gráficos e camadas de vídeos com 4 sobreposições DSK no
switcher e 4 camadas CHAVE por bus M/E
Realiza stream ao vivo para vários destinos, incluindo predefinições para
Facebook Live, Microsoft Azure, Twitch, e YouTube Live
Compartilha mídia através de várias contas de usuários na mesma rede social
Exporta conteúdo para mais comunidades on-line, incluindo Imgur, LinkedIn,
Vid.me, e Vimeo
Mapeia fontes de dados internas e externas em campos de texto e imagem para
exibir informações atuais e precisas automaticamente
Transforma dados de planilha raw em páginas de títulos prontas para produção.
Envia dados, fotos, postagens de mídia social e muito mais para toda a rede a
partir do Google Chrome, para preencher a tela com gráficos
Personalização de áudio extensiva
Configura o mixer de áudio para qualquer combinação de entradas locais,
fontes de áudio NDI ou Dante
Aplica a configuração de roteamento e mix-minus com quatro roteadores 4x4
completos para cada entrada de áudio
Saída para 4 busses de quatro canais prontos para I
Impacto visual máximo
Incorpora mais vídeos com movimento pleno em sua produção com 5buffers
Eleva apresentações de cenário virtual ao vivo com tecnologia LiveSet
aprimorada, efeito de reflexo animado em tempo real e elementos de realidade
aumentada.

 
Informações importantes:
1) Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 3) o modelo: TriCaster Mini HD-4sdi com a última versão TriCaster
Advanced Edition.
2) A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.
 
ITEM 4 -  MINI CONTROL SURFACE PARA MINI SWITCHER

Ayout intuitivo mapeado para o live desktop
Botões grandes e iluminados e T-Bar premium, para desempenho confiante e
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confortável
Interação mais rápida e precisa do que apontar e clicar
Design compacto, atraente e simples, instalação plug and play
Total integração com Mini Switcher.
Cerca de 16,5625 x 2,25 x 8 pol. (42,0624 x 20,32 x 5,715 cm)

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 4) o modelo: TriCaster Mini Control Surface.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 5 – SISTEMA PROFISSIONAL DE CHAMADA DE VÍDEO MULTICANAL
PARA CONECTÁ-LO A ATÉ 4 CONVIDADOS REMOTOS SIMULTANEAMENTE
Canais do Skype

Até 4 simultâneos

Hardware Vídeo entrada

4 x HD-SDI com áudio embutido

Hardware Vídeo Saída

4 x HD-SDI com áudio embutido

Hardware Audio entrada

4 com áudio SDI embutido
2 x balanced XLR (line)

Hardware Audio saída

4 com áudio SDI embutido
2x balanced XLR (line)

Networking de IP

Vídeo and audio over IP via NewTek NDI

Dante Audio Networking

Entrada e saída de áudio de rede via suporte integrado para protocolo de rede
Dante da Audinate

Configuração de chamada de vídeo

Total configuração de cor, incluindo balanço do branco e correção automática

Áudio monitoração

1 x stereo 1/4” fone jack e on-screen audio VU metering

Configuração de áudio de retorno

Fonte de áudio selecionável e controle de canal mix-minus para retorno a todos
os chamadores do Skype

Monitoramento de vídeo

2 x HDMI monitores

Formatos de saída
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1080i – 25, 29.97, 30
1080p – 23.98, 24
720p – 50, 59.94, 60
576i (16:9 or 4:3) – 25
480i (16:9 or 4:3) – 29.97

Monitoramento do sinal

Forma de onda e Vectorscope

Processamento de chamada

Conversão automática da proporção de tela
Monitoramento de qualidade da chamada e fallover automático para instantâneo
com áudio, quando a largura de banda estiver abaixo das predefinições
definidas pelo operador

Processamento de sistema

Vídeo: Floating Point, YCbCr +A 4:4:4:4
Áudio: Floating Point, 96 kHzv

Padrões

Vídeo HD-SDI em conformidade com SMPTE 292M
Vídeo SD-SDI em conformidade com SMPTE 292M

NIC

2 NIC de 1 Gigabit

Sistema Físico

Chassi 1RU com 180W PSU
19.0 x 1.75 x 16.75 in (48.3 x 4.5 x 42.5 cm) with rack ears attached
15 lbs (6,8 kg)

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 5) o modelo: TalkShow VS 4000.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 6 -  MONITORES CURVO PARA EDIÇÃO DE VÍDEO 27”
Tamanho da tela

27 "(16: 9)

Tipo de exibição

VA

Curvatura

1800R

Resolução

1920 x 1080

Brilho

Edital de Licitação 23 (0077250)         SEI 476900.003629/2017-64 / pg. 60



350cd / m2

Relação de contraste estático

3.000: 1

Ângulo de visão (horizontal / vertical)

178 ° / 178 °

Tempo de resposta

1ms (MPRT)

Suporte a cores

16,7M

Tipo

Adaptador externo

Tipo de fonte de alimentação

100 ~ 240V 50 / 60Hz

Consumo de energia (máx.)

79W

Consumo de Energia (Stand-by)

0,3 W

Max Stand By Power (DPMS)

0,5 W

Entrada HDMI

Sim

Montagem em parede

75,0 x 75,0 mm

Eco Saving Plus

Sim

Modo de Proteção de Olhos

Sim

Flicker Grátis

Sim

Quantum Dot Color

Sim

Modo de jogo

Sim

Jogos

Sim

Otimizador de tamanho de tela
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Sim

Equalizador preto

Sim

Modo de atraso de entrada baixa

Sim

Chave personalizada

Sim

Optimizador de Taxa de Actualização

Sim

Super Arena Gaming UX

Sim

Iluminação LED Interativa de Som

Sim

Caixa de configuração fácil

Sim

FreeSync

Sim

Dimensões do produto com suporte

24,5 "x 21,7" x 15,2 "

Dimensões do produto sem suporte

24,5 "x 14,4" x 3,6 "

Dimensões de Envio

28,7 "x 13,2" x 17,7 "

Peso do produto com suporte

13,7 lbs

Peso do produto sem suporte

9,0 lbs

Peso

19,2 lbs

Incluído na caixa

Cabo de alimentação, cabos HDMI e DP

De outros

CD de Instalação e Guia de Instalação Rápida

Teor de Mercúrio

0,0 mg

Presença de chumbo
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Sim

HDMI

EA

Porta de exibição

1 EA

Fones de ouvido

1 EA

Cor

Preto mate

Inclinar

-2 (± 2 °) ~ 17 ° (± 2 °)

Tipo de suporte

Dobradiça dupla

Amplo ângulo de visão

Sim

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 6) o modelo: Samsung 27 "CFG70 Curved Gaming Monitor.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 7 -  BUBINAS DE CABO COAXIAL PARA 4K

SMPTE Return Loss (RL) para UHDTV proporcionando headroom significativo e
garantindo -15 dB RL de 4,5 a 12 GHz
Capaz de suportar largura de banda de 12GHz e permite uma configuração de
ligação única para transmitir 4K
Ligação dupla e quad-link

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 7) o modelo: Coax para 4K / UHDTV (12G-SDI) O Belden 4794R.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 8 -  CAIXAS DE CONECTORES

100 (cem) unidades de  conectores de 12 GHz SDI para aplicar em cabos coaxial
para 4K de 12 GHz SDI.

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 8) o modelo: Conector SDI Belden para cabo Coax para 4K / UHDTV
(12G-SDI) O Belden 4794R.
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2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 9 -  KIT DE FERRAMENTAS

Kit de ferramentas para montagem de cabos coaxial para 4K de 12 GHz SDI 
junto aos seus Conectores de 12 GHz SDI, composto por:

Alicate De Crimpar Cabo Coaxial
Decapador Cabos Coaxial
 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 9) o modelo: Kit de ferramentas para conectores SDI Belden para
cabo Coax para 4K / UHDTV (12G-SDI) O Belden 4794R.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às especificações
acima e ao modelo de referência citado.

 
NOTA 1: Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues em
suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma, a entrega
de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou pirateados, sob
pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de 2002, Acórdãos nº 609,
de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).
NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para isso,
a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas fiscais) junto
ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante, devidamente legalizados. O
CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer
outros.
NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.
5. DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1. Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento, incluindo cabos, conectores, suportes,
programas de configuração, licenças, se for o caso, ou quaisquer outros que se
façam necessários.
5.2. Os equipamentos ofertados deverão ser originais, novos e de primeiro uso,
devendo, ainda, estar acondicionados em embalagens originais, devidamente
lacradas, que garantam sua integridade, desde o transporte até seu uso e rotuladas
conforme a legislação em vigor, trazendo externamente dados de identificação,
marca e modelo, procedência, número do lote e data de fabricação.
5.3. Os equipamentos deverão, ainda, conter sua documentação técnica completa e
atualizada, compreendendo manuais, guias de instalação e outros pertinentes, em
Língua Portuguesa do Brasil.
5.3.1. A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo
aceitas cópias de qualquer tipo.
5.4. Os equipamentos ofertados deverão ter garantia contra defeitos de fabricação e
atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e
demais legislações pertinentes.
5.4.1. O Fabricante/fornecedor deverá garantir que os equipamentos fornecidos
estão isentos de defeitos de materiais, fabricação e/ou mão de obra, através de
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE.
5.5. O objeto deste Termo de Referência deverá possuir garantia de 12 (doze)
meses, contados a partir do recebimento definitivo.
5.6. Durante a fase de aceitabilidade no curso do certame, o Pregoeiro se
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reserva o direito de solicitar o catálogo com as descrições/especificações
do(s) equipamento(s) ofertado(s), a fim de garantir a sua qualidade e
aceitabilidade.
5.6.1. O prazo para apresentação do catálogo, quando solicitada, será no máximo de
01 (uma) hora. O prazo será contado a partir da solicitação feita pelo Pregoeiro
durante a sessão pública do Pregão Eletrônico.
5.7. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a referida análise do
catálogo.
5.8. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a Licitante os
motivos da não aceitação, ficando a mesma ciente da obrigação de proceder com o
envio de outro catálogo para análise, no prazo máximo de 01 (uma) hora.
5.9. Os equipamentos devem ser fornecidos em conformidade com o estabelecido
pelo INMETRO, no Edital e seus anexos, a fim de garantir a sua qualidade.
6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
6.1. Os equipamentos deverão ser entregues na sede do CFA, situado SAUS Quadra
1, Bloco "L" – Brasília/DF na Câmara de Desenvolvimento Institucional, no horário
compreendido de 9 às 18 horas.
6.2. Caberá a Licitante arcar com as despesas de embalagem e frete dos
equipamentos a serem entregues ou substituídos, se for o caso.
6.2.1. As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto e
em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da Nota Fiscal.
6.3. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.
6.4. O não cumprimento do prazo de entrega acarretará penalidades, não sendo
aceitas justificativas ou atrasos de subfornecedores e falhas do produto ou suas
partes nos ensaios, assim como outras razões que o fornecedor possa controlar,
prevenir, contornar ou remediar.
6.4.1. Caso venha ocorrer atraso no prazo de entrega, a CONTRATADA deverá,
obrigatoriamente, enviar, juntamente com o documento de cobrança, justificativa
pelo atraso. A justificativa será analisada pelo CFA que decidirá a aplicação ou não da
multa. O não envio da justificativa significará a concordância da CONTRATADA com a
multa.
6.5. A multa por atraso na entrega do equipamento será representada por uma
percentagem dos valores totais ou parciais do fornecimento e será calculada pela
fórmula abaixo, limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do fornecimento:
I = 0,25 x A, onde:
I = Percentagem representativa da multa;
A = Atraso em dias corridos.
7. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
7.1. Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
7.1.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade;
7.1.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
7.2. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
7.2.1. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à parte
visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não havendo
irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
7.2.2. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
qualidade dos equipamentos fornecidos.
7.3. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a Contratada os
motivos da não aceitação, devolvendo a Contratada proceder com a retirada do(s)
produto(s) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação de proceder com a
substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
7.4. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto
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7.4. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto
pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a
substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante.
8. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ESTIMADA
8.1. A estimativa global para a presente licitação é de R$ 378.357,36 (trezentos e
setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos).

106.341,72  R$   106.341,72

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. QUANTIDADE

VALOR
MÁXIMO

UNITÁRIO

R$

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

R$

01 Switcher 4K 

Unidade

1 106.341,72 106.341,72

02 Painel de controle para Switcher 4K 1   96.144,67   96.144,67

03 Mini Switcher atualizado em sua última
versão 1 70.761,04 70.761,04

04 Mini Control Surface para Mini Switcher 1 17.096,67 17.096,67

05
Sistema Profissional de chamada de vídeo
multicanal para conectá-lo a até 4
convidados remotos simultaneamente

1   54.900,00   54.900,00

06 Monitores curvo para edição de vídeo 27” 5 2.325,28 11.626,40

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K 2 8.835,00 17.670,00

08 Conectores de 12GHZ SDI para cabo
coaxial 4K 100 26,83 2.683,33

09 Kit de Ferramentas para montagem do
cabo com os conectores 1 1.133,52 1.133,52

8.2. As despesas decorrentes da execução dos serviços serão suportadas pela
Dotação Orçamentária nº 6.2.2.1.1.02.01.01.03.003.
9. DO PAGAMENTO
9.1. Pela perfeita entrega do(s) equipamento(s) licitados e adquiridos, o CFA efetuará
o pagamento a CONTRATADA, após a apresentação de Nota Fiscal ou Fatura que
será devidamente atestada  pela unidade responsável do CFA.
9.1.1. O atesto da nota fiscal pela unidade responsável, apenas ocorrerá após o
recebimento definitivo, ou seja, após a entrega e conferência do(s) equipamento(s)
adquirido(s) sem defeito.
9.2. Nos casos em que a Contratada, com a devida comprovação, seja obrigada a
emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a apresentação dos documentos de
cobrança deverá ser em conformidade com o Protocolo ICM 42, de 09 de julho de
2010, com suas alterações posteriores, que estabelece a obrigatoriedade da Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A.
9.3. Antes de cada pagamento, a Contratante verificará a regularidade da Contratada
perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), por meio
de consulta on-line ao sistema ou outro meio, devendo seu resultado ser impresso e
juntado ao processo de pagamento.
9.3.4. O pagamento ficará subordinado à comprovação, por parte da Contratada, da
manutenção de todas as condições de habilitação, aí incluídas a regularidade fiscal
para com o FGTS e a Fazenda Federal, com o objetivo de assegurar o cumprimento
do art. 2º da Lei nº 9.012/95 e artigos 29 (incisos III e IV) e 55 (inciso XIII) da Lei
8.666/93.
9.4. O CFA fica obrigado a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, a
CSLL, a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP que são reguladas pela Instrução
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Normativa nº 1234/12/SRF;
9.4.1. Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de
Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução
Normativa nº 1234/12/SRF. A declaração deverá ser apresentada no ato da entrega
da nota fiscal.
9.5. Caberá a Contratada, caso sejam encontradas divergências na documentação de
cobrança, emitir novas faturas com o valor correto ou comprovar a correção dos
valores contestados pelo CFA, que serão pagos futuramente sem incidência de juros
ou multa. Neste caso, a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partis
da nova emissão.
9.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua
apuração se fará desde a data do seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = TX/100
     365
EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
VP = Valor da parcela em atraso;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento;
EM = Encargos moratórios
9.7. A contratada poderá exercer o direito de cobrança dos encargos moratórios
mencionados acima no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de preclusão.
10. DO REAJUSTE
10.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
11. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
11.1. Entregar os equipamentos em conformidade com o estabelecido no Edital e
seus Anexos, em prazo não superior ao máximo estipulado.
11.2. Substituir o(s) equipamento(s) que esteja(m) desconforme(s) com o
estabelecido no Edital e seus Anexos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas.
11.3. Submeter à aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida
nas especificações, em face de imposições técnicas ou de cunho administrativo e
legal.
11.4. Apresentar documento fiscal especificando todos os produtos fornecidos, com
indicação de preços unitários e total.
11.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
CONTRATANTE.
11.6. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo
esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE.
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CFA
12.1. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA.
12.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas
nos produtos fornecidos.
12.3. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos
equipamentos fornecidos.
12.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas.
13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
13.1. A aquisição dos equipamentos será acompanhada e fiscalizada pela Câmara de
Desenvolvimento Institucional do CFA, cabendo ao funcionário designado -
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Coordenador da CEIRP, fazer o acompanhamento, a fiscalização do recebimento dos
equipamentos e a atestação das faturas correspondentes aos produtos adquiridos, o
que não exclui a fiscalização e supervisão do objeto licitado por parte da Contratada.
13.2. À Contratada cabe manter preposto durante o período de vigência do contrato,
para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, com o objetivo
de sanar qualquer demanda, no que tange ao fornecimento dos equipamentos e
demais assuntos pertinentes ao objeto licitado.
Responsável pela elaboração do Termo de referência.
 

Felipe Cesar Penteado
Coordenador Geral da CEIRP

 

ANEXO B

 

MINUTA DO CONTRATO

 

CONTRATO CFA Nº ____/2017

PROCESSO CFA Nº 476900.003599/2017-96 
 

 

CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O
CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A
EMPRESA

                

CONTRATANTE

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49,  daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
_____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número
_______________, estabelecida na ___________, Bairro ______, CIDADE/UF, que
apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu (sua) 
Cargo, nacionalidade, estado civil portadora da CI-RG nº __________, inscrita no
CPF/MF sob o nº __________________, conforme _______(procuração/contrato), que
confere aos qualificados poderes para representá-la na assinatura do contrato, daqui
por diante designada simplesmente CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a forma de execução indireta e
regime de empreitada por preço global, em conformidade com as disposições
contidas nas Leis nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro
de 2001, atualizadas; nos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7
de julho de 1997, e subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000,
nº 3.784, de 6 de abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 18/2017, do tipo
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MENOR PREÇO GLOBAL, doravante designado meramente edital,  e nos autos do
processo nº 476900.004306/2017-98 do CFA,   mediante as seguintes cláusulas e
condições:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente CONTRATO tem por objeto a aquisição de equipamentos para
transmissão ao vivo de áudio e vídeo para atendimento das necessidades do
CFA, conforme especificações, quantitativo e condições estabelecidas neste Termo
de Referência.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. QUANTIDADE

01 Switcher 4K 

Unidade

1

02 Painel de controle para Switcher 4K 1

03 Mini Switcher atualizado em sua última versão 1

04 Mini Control Surface para Mini Switcher 1

05
Sistema Profissional de chamada de vídeo
multicanal para conectá-lo a até 4 convidados
remotos simultaneamente

1

06 Monitores curvo para edição de vídeo 27” 5

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K 2

08 Conectores de 12GHZ SDI para cabo coaxial 4K 100

09 Kit de Ferramentas para montagem do cabo com
os conectores 1

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado  ao Pregão Eletrônico CFA nº 23/2017 e seus
anexos, que se fazem parte integrante mesmo que não transcrito.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - São obrigações da CONTRATADA:

1. Entregar os equipamentos em conformidade com o estabelecido no Edital e
seus Anexos, em prazo não superior ao máximo estipulado.

2. Substituir o(s) equipamento(s) que esteja(m) desconforme(s) com o
estabelecido no Edital e seus Anexos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas.

3. Submeter à aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida
nas especificações, em face de imposições técnicas ou de cunho administrativo
e legal.

4. Apresentar documento fiscal especificando todos os produtos fornecidos, com
indicação de preços unitários e total.

5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
CONTRATANTE.

6. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela
CONTRATANTE.

 

Parágrafo Segundo - Obrigações do Contratante – CFA :
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1. acompanhar e fiscalizar a execução do serviço por um representante
especialmente designado pelo CFA, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

2. transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
3. efetuar o pagamento à Contratada, após o devido atesto da nota fiscal/fatura;
4. aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
5. comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução

do(s) serviço(s);
6. rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a Contratada  executar  fora  das

especificações fornecidas pelo CFA.
7. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela

CONTRATADA.
8. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas

nos produtos fornecidos.

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES, PRAZOS E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços
efetivamente realizados, constantes da Cláusula Primeira, o valor de R$ XXXXX ,
conforme a tabela de valores a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

01 Switcher 4K 

Unidade

1   

02 Painel de controle para Switcher 4K 1   

03 Mini Switcher atualizado em sua última
versão 1   

04 Mini Control Surface para Mini Switcher 1   

05
Sistema Profissional de chamada de vídeo
multicanal para conectá-lo a até 4
convidados remotos simultaneamente

1   

06 Monitores curvo para edição de vídeo 27” 5   

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K 2   

08 Conectores de 12GHZ SDI para cabo coaxial
4K 100   

09 Kit de Ferramentas para montagem do cabo
com os conectores 1   

 
 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos à CONTRATADA serão feitos nos seguintes
termos :
 

1. O pagamento fica condicionado à prévia certificação quanto à entrega do
material contratado;

2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA,
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ou inadimplência contratual;
3. Encontrando-se a empresa contratada inadimplente na data da consulta, poderá

ser concedido, a critério do CFA, prazo de até 15 (quinze) dias para que a
empresa regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter o contrato
rescindido com aplicação das sanções cabíveis; 

4. A CONTRATADA deverá apresentar em sua Nota Fiscal/Fatura exclusivamente o
faturamento detalhado correspondente ao objeto deste contrato. Havendo erro
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à
CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que seja sanado o problema.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer
ônus para o CFA;

5. O CFA reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação,
a prestação dos serviços não estiver de acordo com a especificação exigida;

6. O CFA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Edital.

Parágrafo Terceiro -  A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com
CNPJ diverso da CONTRATADA.
Parágrafo Quarto - A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o
estabelecido no Edital, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer
circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à adjudicatária e nesse
caso o prazo previsto no Parágrafo Segundo será interrompido. A contagem do
prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização.
                                                                                                                                       
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1. advertência;
2. multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste

CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de
prestação do objeto;

3.  multa de 10% (dez) por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de
rescisão causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

4. Será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a União pelos prejuízos
resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Primeiro - Ficará suspensa, tecnicamente, de participar em licitação,
impedida de contratar com a União e descredenciada no SICAF, por prazo não
superior a dois anos, se:

1. ensejar o retardamento da execução do objeto do CONTRATO;
2.  não mantiver a proposta;
3. falhar ou fraudar na execução do CONTRATO;
4. comportar-se de modo inidôneo;
5. fizer declaração falsa; ou
6. cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as
demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias
úteis, contados a partir da data em que tomar ciência.
Parágrafo Terceiro -  Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será
apurado deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.
Parágrafo Quarto - A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui
a possibilidade da responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e
danos causados à Administração Pública.
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CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art. 78
da Lei nº 8.666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
 
Parágrafo Único - No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá
executar a garantia de execução para ressarcimento dos valores de multa e
indenização a ela devidos e reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada na  dotação orçamentaria nº
6.2.2.1.1.01.02.01.03.003.
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
8.1 Os equipamentos deverão ser entregues na sede do CFA, situado SAUS Quadra
1, Bloco "L" – Brasília/DF na Câmara de Desenvolvimento Institucional, no horário
compreendido de 9 às 18 horas.
8.2. Caberá a CONTRATADA arcar com as despesas de embalagem e frete dos
equipamentos a serem entregues ou substituídos, se for o caso.
8.2.1. As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto e
em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da Nota Fiscal.
8.3. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.
8.4. O não cumprimento do prazo de entrega acarretará penalidades, não sendo
aceitas justificativas ou atrasos de subfornecedores e falhas do produto ou suas
partes nos ensaios, assim como outras razões que o fornecedor possa controlar,
prevenir, contornar ou remediar.
8.4.1. Caso venha ocorrer atraso no prazo de entrega, a CONTRATADA deverá,
obrigatoriamente, enviar, juntamente com o documento de cobrança, justificativa
pelo atraso. A justificativa será analisada pelo CFA que decidirá a aplicação ou não da
multa. O não envio da justificativa significará a concordância da CONTRATADA com a
multa.
8.5. A multa por atraso na entrega do equipamento será representada por uma
percentagem dos valores totais ou parciais do fornecimento e será calculada pela
fórmula abaixo, limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do fornecimento:
I = 0,25 x A, onde:
I = Percentagem representativa da multa;
A = Atraso em dias corridos.
 
CLÁUSULA NONA DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
9.1 Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
9.1.1 Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade;
9.1.2 Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
9.2 O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
9.3 Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à parte
visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não havendo
irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
9.4 A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
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qualidade dos equipamentos fornecidos.
9.5 Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a CONTRATADA os
motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder com a retirada do(s)
BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação de proceder com a
substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
9.6 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do
equipamento pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO
Parágrafo Primeiro - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por
um representante da CONTRATANTE, devidamente designado.
Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a
responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e cinco
por cento do seu valor inicial.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo
ou em parte.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

 

O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias úteis para a
entrega, instalação total e configuração dos equipamentos, e de 36 (trinta e seis)
meses para o fornecimento da garantia e suporte técnico, a contar da data de sua
assinatura, excluído o dia do começo e incluindo o do vencimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
 
As partes elegem o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia aos demais.
E por estarem justos e combinados, assinam eletronicamente o presente, na
presença das testemunhas abaixo assinadas.
CONTRATANTE:
 
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

 

CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
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Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0077250
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 Comissão Especial de Pregoeiros do CFA
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1813 e Fax: - www.cfa.org.br

Despacho nº 1265/2017/CFA
Brasília, 04 de agosto de 2017.

  

Para: Assessoria Jurídica
Providências: Nos termos do parágrafo único do Art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93,
submetemos à apreciação dessa Assessoria Jurídica, MINUTA do Edital de que trata o
Pregão Eletrônico CFA nº 23/2017, processo 476900.003629/2017-64, cujo objeto é
Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e vídeo para
atendimento das necessidades do CFA.

 
Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros,
Pregoeiro, em 04/08/2017, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0077424 e o código CRC
1565E2AD.

Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0077424
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“ CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 476900.003629/2017-64

EMPRESA: _______________________________________________”
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ANEXO B

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE
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 Comissão Especial de Pregoeiros do CFA
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L, Edifício CFA, Brasíl ia/DF, CEP

70070-932
Telefone: (61) 3218-1813 e Fax: - www.cfa.org.br

  

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 23/2017/CFA

PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 476900.003629/2017-64
OBJETO: Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e
vídeo.

PREÂMBULO

 

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico

A partir da publicação no seguinte endereço
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
 

Abertura da seção pública:
- Horário: [09h] (horário oficial de Brasíl ia)
- Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
- Código da UASG: 389133
 
A Conselho Federal de Administração - CFA, representada pela Comissão
Permanente de Licitação, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria nº 34
de 23 de março de 2017, torna público que realizará, na data, horário e local
acima indicados, l icitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" objetivando a aquisição de
equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e vídeo, consoante o
Processo em epígrafe.

 

Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente
impeditivo à realização, a sessão pública será adiada para o primeiro dia úti l
subsequente, mantidos o mesmo local e horário, salvo comunicação em
contrário do pregoeiro.
1.  DA SESSÃO PÚBLICA E VINCULAÇÃO
1.1 A sessão pública do certame será realizada na Internet, sendo
integralmente conduzida pelo Pregoeiro, assessorado por sua equipe de apoio,
conforme Portaria CFA Nº 34, de 23 de março de 2017.
1.2 O procedimento l icitatório obedecerá à Lei nº. 10.520/2002; Lei
Complementar nº. 123/2006; Lei nº 8.666/1993 (subsidiariamente); Decretos
nºs. 5450/2005, 7892/2013 e 8538/2015; e as exigências estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo observadas as seguintes datas e horários:
a) Encaminhamento da proposta e anexos: a partir da data de divulgação
do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário da
abertura da sessão pública.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 09:00
horas do no mesmo endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br

Entrega de propostasa partir: 10/08/2017

Etapa de Lances: 29/08/2017

dia 29/08/2017, 
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c) Todos os horários estabelecidos neste edital observarão o horário
de Brasília/DF.

 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e vídeo
para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações, quantitativo e condições estabelecidas
neste Termo de Referência.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem a todas às
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus
Anexos, e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação SLTI, por meio do Site
www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.
3.1.1. Como requisito para a participação no pregão, a l icitante deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habil itação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências previstas neste Edital, que a empresa está enquadrada como ME/EPP
(quando assim o for), estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos Arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, que sua proposta é
absolutamente independente em relação aos demais l icitantes.
3.1.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habil itação,
sujeitará a l icitante às sanções previstas neste Edital, exceto a l icitante
beneficiada com a Lei Complementar 123/06 que poderá apresentar a
documentação de regularidade fiscal vencida no momento do Pregão e terá até
05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do(a) Pregoeiro(a), para comprovar a
sua regularização.
3.2. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta l icitação, e que estejam com
credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, e que atendam às condições deste Edital e apresentem
os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente ou por Pregoeiro Oficial
ou Equipe de Apoio, à vista dos originais.
3.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em
participar deste pregão, deverão providenciar seu cadastramento pelo menos no
nível básico de credenciamento.
3.3. Não será admitida nesta l icitação a participação de pessoas jurídicas:
3. 3. 1 . Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência,
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;
3.3.2. Em dissolução ou em liquidação;
3.3.3. Que estejam impedidas de l icitar e de contratar com a Administração
Pública Federal;
3.3.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para l icitar ou contratar com a
Administração Pública;
3.3.5.  Estrangeiras que não funcionem no País;
3.3.6. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no
artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.3.7. Empresas que tenham condenações cíveis por ato de improbidade
administrativa.
3.4. Como condição para participação no Pregão, deverá declarar:
3. 4. 1.  Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, nos casos de microempresas e
empresas de pequeno porte.
3.4.2. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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a. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus Arts. 42 a 49;
a.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o l icitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
b. que cumpre todos os requisitos de habil itação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
c. que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habil itação neste
certame;
d. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
e. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habil itação e
à conformidade da proposta, ou ao enquadramento na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento
diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou a não uti l ização de mão
de obra de menores, sujeitará o l icitante às sanções previstas neste Edital.

 

4. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA
ELETRÔNICO
4.1. Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do
“Manual do Pregão Eletrônico tradicional para fornecedores”, disponibil izado
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br;
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de
Compras do Governo Federal - comprasgovernamentais, no site
www.comprasgovernamentais.gov.br.
4.3 A l icitante e seu representante legal deverão estar previamente
credenciados junto ao órgão provedor (SLTI), no prazo de 03 (três) dias úteis
antes da data da realização do pregão.
4.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º
do Decreto n.º 5.450/05), no site www.comprasgovernamentais.gov.br.
4.5 O credenciamento do l icitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de
registro obrigatório no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, com os seguintes níveis de credenciamento:
I – Credenciamento;
II – Habil itação Jurídica;
III – Regularidade fiscal federal;
IV – Regularidade fiscal estadual/municipal;
V – Qualificação econômico-financeira.
4.5.1 Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habil itação
4.6. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabil idade
legal do l icitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico  (§ 6º,
Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
4.7. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF que
permite a participação dos interessados na modalidade l icitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.
4. 8. O uso da senha de acesso pelo l icitante é de sua responsabil idade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da
licitação responsabil idade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
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senha, ainda que por terceiros (§ 5º Art.3º do Decreto n.º 5.450/05).
4. 9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
4.10. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.
4.11. Incumbirá ainda ao l icitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

 

5. DO SISTEMA ELETRÔNICO E DA PROPOSTA
5.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa
do l icitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a partir da data de divulgação
do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br até a data e horário da
abertura da sessão pública.
5.1.1. Até a abertura da sessão pública, os l icitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.
5.2. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deverão informar
tal condição no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade
disponível no sistema eletrônico, sob pena de não usufruir do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habil itação
e à conformidade da proposta, ou ao enquadramento na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento
diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou a não uti l ização de mão
de obra de menores, sujeitará o l icitante às sanções previstas neste Edital.
5.3. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos campos relativos a:
5.3.1. Valor global – em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real),de acordo com os preços praticados no mercado.
5.3.1.1. Na formação do preço que constará das propostas dos
licitantes, o preço  deverá ficar iguais ou abaixo dos preços de
referência.
5.3.1.2 No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
5.3.1.3. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL -, que não podem ser repassados à Administração,
não serão incluídos na proposta de preços apresentada.
5.3.2. A l icitante deverá preencher o campo da Descrição Detalhada do Objeto,
somente com as informações sobre o item, esclarecendo as especificações
técnicas principais às condições do serviço, conforme o solicitado no Anexo I,
sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com esta
determinação:
5.3.2.1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da sua apresentação.
5.3.2.2. Não serão aceitas descrições genéricas como: “conforme Edital”,
“atendemos o Edital” dentre outras, sem especificar o serviço ofertado;
5 . 4 . A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos.
5.5. A Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
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satisfatório para o atendimento ao objeto da l icitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de
1993.

 

6. ABERTURA DA SESSÃO
6.1. A abertura da presente l icitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico na data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital.
6.2. No decorrer da sessão pública, caso o sistema seja desconectado para o
Pregoeiro, mas permaneça acessível aos l icitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.3. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada
somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico uti l izado
para divulgação.

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7 . 1 . O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.
7.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o l icitante.
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos
estarão disponíveis na internet.
7.4. O sistema disponibil izará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os l icitantes.
7.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva,
quando, então, os l icitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
8.1.1. A proposta deve incluir todos os custos inerentes às etapas do objeto.
Deverão ser incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas, tributos,
inclusive contribuições fiscais e para-fiscais, bem como quaisquer outras
despesas necessárias à execução deste contrato.
8.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento de seu lance no
sistema e do valor consignado no registro.
8.3. Os l icitantes poderão oferecer lances sucessivos.
8.4. Os l icitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por
eles ofertados e registrados pelo sistema.
8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.6. O intervalo entre os lances ofertados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos. Os lances enviados em desacordo serão
descartados automaticamente pelo sistema.
8.7. Durante a sessão pública, os l icitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do l icitante.
8.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
Pregoeiro.
8. 9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
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lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
8.10. Caso o l icitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar lances, valerá o último
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
8.11. Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao l icitante para que seja obtido
melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8. 12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais l icitantes.

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da
proposta.
9.1.1. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às
especificações do objeto.
9.1.2. Os preços não poderão ultrapassar o valor global máximo do item, bem
como não poderão ultrapassar os valores unitários máximos definidos no Termo
de Referência.
9.2. Em seguida, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à compatibil idade do preço em relação ao valor estimado para a
contratação e sua exequibil idade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.
9.3. Antes de proceder à avaliação da aceitação da proposta, o Pregoeiro
solicitará ao l icitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que envie
imediatamente, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, sob pena de
não aceitação da proposta.
9.3.1 - A Declaração citada no item 9.3, só deverá se encaminhada caso a
empresa não tenha declarado conforme exigido no item 3.4.2 alinea "e"
9.3.2 A proposta final de preços deverá ser encaminhada no prazo máximo de 1
(uma) hora, após a solicitação da Pregoeira e deverá conter: razão social,
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, dados bancários (banco, agência,
número da conta corrente e praça de pagamento), nome do responsável pela
assinatura da contrato e proposta com cargo e CPF, prazo de validade de no
mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura da sessão deste Pregão
e as especificações do objeto de forma clara, atualizada com lance final
ofertado, considerando apenas duas casas decimais. O envio deverá ser
encaminhado no sistema comprasgovernamentais, sendo anexado em campo
oportuno que será aberto pelo pregoeiro e após a sua convocação no sistema.
9. 4. A declaração falsa relativa à elaboração independente de proposta
sujeitará o l icitante às sanções previstas neste Edital.
9.5. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
9.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o l icitante para que
seja obtido preço melhor.
9.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação.
9.7. Sendo aceitável a proposta do l icitante detentor do menor preço, este
deverá apresentar – original ou cópia autenticada - sua habil itação, na forma
determinada neste Edital.
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9.8. Será desclassificada a proposta final que:
9.8.1. Contenha vícios ou i legalidades;
9.8.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência;
9.8.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo fixado ou não
atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital;
9. 8. 4 . Apresentar preços superiores àqueles estimados no Termo de
Referência.
9.9. Também será desclassificada a proposta final que:
9.9.1. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos
decorrentes da contratação pretendida;
9.9.2. Não vier a comprovar sua exequibil idade, em especial em relação ao
preço e à produtividade apresentada.
9.9.3. A inexequibil idade dos valores referentes a itens isolados da planilha de
custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo
suficiente para a desclassificação da proposta.
9.10. Se houver indícios de inexequibil idade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada
dil igência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de
comprovação de sua exequibil idade, podendo adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:
a. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibil idade;
b . Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças
normativas em dissídios coletivos de trabalho;
c. Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e
junto ao Ministério da Previdência Social;
d. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
e. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
f . Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administração ou com a iniciativa privada;
g . Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos uti l izados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
h. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
i. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos
de pesquisa;
j. Estudos setoriais;
k . Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal;
l . Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente
favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; e
m. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
9.11. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem dil igências para
aferir a exequibil idade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.12. As l icitantes convocadas que não apresentarem proposta de preço e/ou
outros documentos solicitados de acordo com o Edital, no prazo determinado
via chat, serão desclassificadas e consideradas desistentes, não sendo
convocadas posteriormente para qualquer outro item que a empresa venha a se
classificar, sem prejuízo aos itens já aceitos pelo pregoeiro(a).

 

 

10. DA HABILITAÇÃO
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10.1. Aceita a proposta do l icitante detentor do menor preço, este deverá
comprovar, no prazo máximo de 2 (duas) horas, sua condição de
habil itação, na forma determinada neste Edital, devendo a documentação ser
anexado na fase de habil itação e campo oportuno a ser convocado pelo
Pregoeiro, cujo aviso se dará pelo chat. E após a habil itação provisória deverá
encaminhar a documentação no prazo máximo de até 3 (três) dias a contar da
solicitação no sistema eletrônico.
10.1.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por
meio de publicação em órgão da imprensa oficial.
10.2. É assegurado ao Licitante que esteja com algum documento vencido no
SICAF o direito de encaminhar a documentação atualizada, juntamente com a
documentação complementar.
10.3. No julgamento da habil itação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habil itação.
10 .4. Será considerada inabil itada a Licitante que deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habil itação, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte.
10.5. Tendo sido constatada alguma irregularidade na comprovação fiscal de
microempresas ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados a partir de ter sido declarado vencedor e contando-
se o prazo a partir da convocação pelo pregoeiro por meio do chat, no pregão,
prorrogável por idêntico período, a critério da CFA, para a demonstração de
regularidade, materializada com a apresentação da certidão negativa ou a
certidão positiva com efeito de negativa.
10.6. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre
ser concedida pela Administração quando requerida pelo l icitante, a não ser
que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho
devidamente justificados.
10.7. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no
momento imediatamente posterior à fase de habil itação, aguardando-se os
prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
10.8. A não regularização da documentação, no prazo previsto de 5 (cinco) dias
úteis, prorrogável por idêntico período a critério da CFA, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os l icitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a l icitação.
10.9. No caso de inabil itação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da
fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
10.10. O licitante que já estiver cadastrado ou habil itado parcialmente no
SICAF, em situação regular, ficará dispensado de apresentar os documentos
abrangidos pelo referido cadastro, conforme o caso.
10.11. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
10.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
10.13. Constatado o atendimento pleno às exigências de habil itação, fixadas
no edital, será declarado o Licitante vencedor da l icitação, iniciando-se a
contagem do prazo para a intenção de recursos.
10.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

 

11. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
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11.1. Para fins de habil itação ao certame, o l icitante detentor do menor preço
se obriga a satisfazer os requisitos relativos a:
a. Habil itação Jurídica;
b. Qualificação Econômico-Financeira;
c. Qualificação Técnica;
d. Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social
e FGTS;
e. Regularidade Trabalhista;
f . Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal;
g . Os Licitantes são obrigados a declarar, sob as penalidades legais, a
superveniência de fato impeditivo da habil itação, em conformidade com o art.
32, §2º da Lei de Licitações;
h . Os Licitantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habil itação, nos termos do inciso VII, do artigo 4º
da Lei Nº. 10.520/02.
11.2. Relativos à Habilitação Jurídica
a . No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
c. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;
d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil  das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
e. Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil  das Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n°
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio –
DNRC.
11.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
11.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual,
relativo ao domicíl io ou sede do l icitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
11.3.3 Certidão Negativa Conjunta que comprove a regularidade com a Fazenda
Federal e quanto à Dívida Ativa da União a regularidade perante a Seguridade
Social, admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente
na forma da lei;
11.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Estadual, do
domicíl io ou sede do l icitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
11.3.5 Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS).
11.3.6 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante Certidão
Negativa de Débito Trabalhista.
11.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira
11.4.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou l iquidação
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede do l icitante, ou de seu domicíl io, dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão;
11.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
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balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
a . O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabil idade;
b. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do
balanço de abertura ou cópia do l ivro diário contendo o balanço de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;
c. A boa situação financeira do l icitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu
balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de
empresas inscritas no SICAF:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

 SG =                           Ativo Total
                                      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

LC=     Ativo Circulante

          Passivo Circulante

d. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço patrimonial.
e. O Licitante com o resultado igual ou menor do que 01 (um) em qualquer dos
índices (Liquidez Geral, Solvência Geral ou Liquidez Corrente) deverá
comprovar, na forma da Lei, o capital mínimo, correspondente a 10% (dez por
cento) do valor estimado da prestação do serviço. Os Licitantes que não
tiverem os citados índices definidos no SICAF, também deverão fazê-lo.
11.5. Relativo à Qualificação Técnica
11.5.1. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação das
seguintes documentações, conforme o art. 30 da Lei nº 8.666/93:
11.5.1.1 - - A empresa deverá apresentar 01 (um) ou mais
atestado/certidão/declaração de capacidade técnica, em nome da Licitante,
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
comprovando ter o Licitante prestado serviços, de forma satisfatória,
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta
licitação;
11.5.2 Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a dil igência que
poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se
durante esse processo, for constatada fraude em qualquer um dos documentos,
a LICITANTE envolvida estará automaticamente desclassificada do processo
licitatório em questão, além de estar sujeita às penalidades da lei;
11.5.3. Caso a empresa vencedora não tenha cadastrado conforme determina o
item 3.4.2 como "SIM", o mesmo Deverá ser encaminhada na forma eletrônica,
no mesmo momento do envio da proposta de preços, possibil itando desta forma,
a consulta pelo Pregoeiro na fase de habil itação os seguintes documentos:
a. Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal;
b. Declaração de enquadramento como EPP ou ME conforme disposto na LC nº.
123/06;
c. Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
d. Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
e. Declaração de que tomou conhecimento e concorda com as condições
estabelecidas no edital;
f. Declaração de que atende os requisitos de habil itação.
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11.6. Só será aceita a documentação sendo anexada em campo próprio no
sistema comprasgovernamentais. .
11. 7. Os documentos exigidos deverão ser entregues aos cuidados do
Pregoeiro, endereçados a SAUS Quadra 01 Bloco “L” Edifico CFA – Edifício CFA –
Asa Sul – Brasíl ia – DF – CEP 70.070-932.
11.8. Os documentos exigidos podem ser apresentados no original, ou por
cópia autenticada por cartório, ou ainda, com a apresentação da publicação em
órgão da imprensa oficial, com cópia para conferência e autenticação do
Pregoeiro. Tais documentos deverão ser entregue em envelope fechado
contendo, externamente, os seguintes dizeres:

“CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 476900.003629/2017-64

EMPRESA: _______________________________________________”

11 . 9 . Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de
documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e
seus Anexos;
11.10. Será inabil itado o l icitante que não comprovar sua habil itação; que
deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habil itação; ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno.
11.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
11.12. Constatado o atendimento às exigências de habil itação fixadas no
Edital, o l icitante será declarado vencedor.
11.13 – É dispensada a apresentação de documentos de habil itação que
contemplem o rool de documentos constantes do SICAF, desde que os mesmos
estejam devidamente em dia.
12. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS
12.1. Todos os documentos expedidos pela l icitante deverão estar subscritos
por seu representante legal ou procurador, com a identificação do respectivo
CPF e Carteira de Identidade.
12.2. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da l icitante e
com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se a l icitante for a matriz, todos
os documentos deverão estar em nome da matriz, se for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria
natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz.
12.3. No caso de apresentação apenas dos documentos de forma original, os
mesmos não serão devolvidos à empresa, passando a integrar a documentação
do processo.
12.4. Os documentos que forem emitidos pela Internet estarão sujeitos a
posterior conferência na página eletrônica do órgão emissor, para certificação
de sua autenticidade.
12. 5 . Os documentos apresentados deverão estar válidos na data de
recebimento dos envelopes, exceto as certidões relativas à qualificação
econômico-financeira, que não têm validade expressa. Nos demais, a validade
corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos.
12.6. Quando o órgão emitente for omisso em relação ao prazo de validade dos
mesmos, considerar-se-á o prazo de validade de 90 (noventa) dias.
12.7. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
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13. 13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
13.1. A proposta final do l icitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico.
13.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção ao Licitante, se for o caso.
13.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam o Licitante.
 
14. DOS RECURSOS
14.1. Declarado o vencedor do presente PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer
licitante poderá durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, no
prazo mínimo de 30 (trinta) minutos a contar da abertura da fase recursal, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso.
14.2. Os Licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo
máximo de até 03 (três) dias para fazê-lo, ficando os demais Licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo,
que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
14.3. Os recursos serão recebidos, examinados e decididos pelo Pregoeiro,
encaminhados à autoridade competente (Ordenador de Despesas) quando
mantiver sua decisão.
14.4. A falta de manifestação imediata e motivada da l icitante quanto à
intenção de recorrer nos termos do subitem 14.1, importará na decadência
desse direito ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante
declarado vencedor;
14.5. Os recursos interpostos contra decisão do Pregoeiro que habil itar e
inabil itar a l icitante ou que julgar as propostas terão efeitos suspensivos;
14.5.1. Não terá efeito suspensivo o recurso interposto da decisão do
pregoeiro que não conhecer de recurso manifestamente incabível.
14.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
14. 7. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente (Ordenador de Despesas) adjudicará o
objeto da l icitação e homologará o procedimento l icitatório;
14.8. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos recursos por
intermédio de comunicação por e-mail, fac-símile, ofício ou por outra maneira
formal, pela imprensa oficial, quando assim dispuser a legislação;
14.9. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia
no ato da sessão pública e fora dos respectivos prazos legais; e
14. 10 . Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, na Seção de Licitações e Contratos da CFA.

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da l icitação será adjudicado ao l icitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso , ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento l icitatório.

 

16. DO CONTRATO, DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DA
GARANTIA
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16.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Contrato,
conforme minuta constante no ANEXO B do edital, a qual será adaptada à
proposta do l icitante vencedor.
16.2. A CFA convocará a adjudicatária para assinar o Contrato, a qual terá o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, para
comparecer à Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das penalidades previstas no Edital.
16.3. O prazo acima estabelecido para assinatura do Contrato poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela
adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela CFA.
16.4. É facultado ao CFA, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo
e condições estabelecidos, convocar as l icitantes remanescentes. O pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos l icitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao
edital, sendo o respectivo l icitante declarado vencedor, em conformidade com
este Edital, ou revogar a Licitação independente da cominação prevista no art.
7º da Lei nº 10.520/2002.
16.5. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato
de assinatura do contrato, será convocada outra l icitante, observada a ordem
de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
16.6. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por ato unilateral
escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII,
amigavelmente, por mútuo acordo das partes, e ainda judicialmente na forma do
art. 79, observados os motivos determinantes previstos no art. 78, da Lei nº
8.666/93.
16. 7. A consulta ao SICAF, para verificar a regularidade da pretendida
CONTRATADA, será feita "on l ine", por servidor devidamente credenciado, que
deverá imprimir esses documentos e anexá-los aos autos do processo de
contratação.
16.8. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar da assinatura
do contrato, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado, nos
termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/1993.
16.9. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de
termo aditivo e deverão ser assinados dentro do prazo de execução do objeto do
contrato.
16.10. A CONTRATADA deverá prestar garantia no prazo máximo de 5 (cinco)
dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global, na modalidade a ser
escolhida pela mesma, que ficará sob a responsabil idade da Contratante,
consoante o parágrafo 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

 

17. DO REAJUSTE
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no
Instrumento de Contrato (Anexo B), anexo a este Edital.

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CFA E DA CONTRATADA
As obrigações da CFA e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo A deste Edital.
19. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Os critérios de fiscalização do contrato estão estabelecidos no Termo de
Referência, anexo A deste Edital.
20. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme previsto no Termo de Referência, Anexo A
deste Edital, após o atesto do Gestor/fiscal na Nota Fiscal.
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21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação  que  se 
seguir  à contratação  de  que  trata  este  termo de referência, correrão  à 
conta  da  seguinte  dotação orçamentária n° 6.2.2.1.1.02.01.01.03.003.
22. DO VALOR ESTIMADO
22.1. O valor total máximo estimado da presente l icitação é de R$ 378.357,36
(trezentos e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis
centavos).
22.2. Nos termos do disposto no inciso X do art. 40 combinado com o inciso II
do art. 48, ambos da Lei nº. 8.666/1993, o Conselho Federal de Administração,
com base  pesquisa de mercado realizada durante a fase interna do
procedimento l icitatório, fixa neste ato como critério de aceitabil idade da
proposta de preço a ser apresentada pelos l icitantes, o valor máximo por Item
expresso em real, ficando o l icitante ciente de que, a proposta de preços
apresentada com valor superior ao l imite estabelecido, acarretará a
desclassificação da proposta em relação ao objeto, sujeitando-se a todos os
efeitos decorrentes da legislação pertinente.
23. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de l icitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será
descredenciada do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades
legais, a l icitante que:
23.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
23.1.2. Apresentar documentação falsa;
23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
23.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
23.1.6. Cometer fraude fiscal;
23.1.7. Fizer declaração falsa;
23.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
23.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a adjudicatária
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela
Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das
responsabil idades civi l  e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as
sanções previstas no termo de referencia.

 

24. DO RECEBIMENTO

 

24.1 O objeto desta l icitação será recebido por servidor designado pelo CFA,
que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações
constantes do Edital e da Proposta. Caso não haja qualquer impropriedade
explícita, será atestado o serviço.
24.2 Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções na execução
do objeto, a adjudicatária fica obrigada a efetuar as correções necessárias, sem
ônus para o CFA.
24.3 O recebimento não exclui as responsabil idades civi l  e penal da
adjudicatária.

 

25. DO PAGAMENTO
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25.1    O pagamento dos valores desta l icitação será de acordo com o
estabelecido no contrato - Anexo B.

 

26. DO ADIAMENTO, DA REVOGAÇÃO OU DA ANULAÇÃO DA
PRESENTE LICITAÇÃO

 

A presente l icitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por i legalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, bem como adiada ou ter prorrogado o prazo para recebimento
das propostas, sem que caiba aos l icitantes quaisquer reclamações ou direitos
a indenização ou reembolso.
27. DOS ILÍCITOS PENAIS
As infrações penais tipificadas na Lei nº. 8.666/93 serão objeto de processo
judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações
legais aplicáveis.
28. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
28.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou
mediante o encaminhamento de petição por escrito ao Pregoeiro.
28.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxil iado pelo setor responsável pela elaboração
do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
28.1.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à
divulgação das modificações no Edital.
28.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo l icitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet.
28.2.1 O pedido de esclarecimentos será respondido em até 24 (vinte e quatro)
horas.
28.2.2 Quaisquer esclarecimentos de dúvidas visando ao perfeito entendimento
deste Edital deverão ser encaminhados para os endereços eletrônicos
licitacao@cfa.org.br e/ou protocolo@cfa.org.br.
28.3. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
28.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia úti l  subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.
28.5. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de dil igência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar no ato da sessão pública.
28.6. No julgamento da habil itação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habil itação e
classificação.
28.7. A autoridade competente para a aprovação do procedimento l icitatório
poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anulá-lo por i legalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
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28.8. Os l icitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
28.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
28.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do l icitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
28.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
28.12. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças
que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.
29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1 O Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de
Licitação, localizada no Conselho Federal de Administração – Setor de
Autarquias Sul – Quadra 1 – Bloco L – Edifício CFA – Brasíl ia/DF, CEP 70.070-
932, nos dias úteis, das 9h às 12h, e das 14h às 17h, na internet para download,
nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.cfa.org.br.
29.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasíl ia - DF e, dessa forma,
serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
29.3 Nenhuma indenização será devida às empresas l icitantes pela elaboração
de proposta ou apresentação de documentos relativos a esta l icitação.
29.4 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e
demais informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata
divulgada no sistema eletrônico.
29.5 Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/1993,
o presente Edital e a proposta da adjudicatária serão partes integrantes da Ata
de Registro de Preços.
29.6 O pregoeiro ou autoridade superior poderão promover dil igências
destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer
fase da l icitação, fixando prazos para atendimento.
29.7 O pregoeiro ou autoridade superior poderá subsidiar-se em pareceres
emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta l icitação.
29.8 Toda comunicação oficial ocorrerá por fax, por e-mail, por meio do sistema
comprasgovernamentais ou por publicação, nos termos da legislação.

 

Alberto Lopes de Barros

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros,
Pregoeiro, em 04/08/2017, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0077250 e o código CRC
5157DC17.

ANEXOS AO EDITAL DE LICITAÇÃO
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ANEXO A

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 50/2017/CFA

PROCESSO Nº 476900.003629/2017-64

 

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto
no inciso incisos I e II, do artigo 8º e inciso II do artigo 21 do Decreto 3.555/00
e inciso I e § 2º do artigo 9º do Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005. Apresento a
seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de
propiciar a avaliação do custo pela Administração, considerando o preço
atualmente praticado, a definição de métodos, a estratégia de suprimento e o
prazo de execução do contrato, quando for o caso.
1. OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e
vídeo para atendimento das necessidades do CFA, incluindo a garantia dos
equipamentos, conforme especificações, quantitativo e condições estabelecidas
neste Termo de Referência.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Tal aquisição se faz necessária, em face dos projetos do CFA e
desenvolvidos pela Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho,
visando novos trabalhos na área de audiovisual, e com necessidade de levar
informação com mais velocidade e imediatismo ao público alvo.
2.2. A aquisição dos equipamentos referenciados visa, ainda, manter um alto
padrão de qualidade, acompanhando os avanços tecnológicos.
3. DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVO
3.1. A l icitação será processada em um único GRUPO, formado por vários itens,
conforme tabela abaixo, devendo o l icitante oferecer proposta para todos os
itens que o compõem. Não serão aceitas propostas que se refiram à parte
dos itens licitados.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. QUANTIDADE

01 Switcher 4K 

Unidade

1

02 Painel de controle para Switcher 4K 1

03 Mini Switcher atualizado em sua última
versão 1

04 Mini Control Surface para Mini Switcher 1

05
Sistema Profissional de chamada de vídeo
multicanal para conectá-lo a até 4 convidados
remotos simultaneamente

1

06 Monitores curvo para edição de vídeo 27” 5

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K 2

08 Caixas de conectores de 12GHZ SDI para cabo
coaxial 4K 2

09 Kit de Ferramentas para montagem do cabo
com os conectores 1

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
4.1. Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão possuir
as seguintes características mínimas:
ITEM 1 - SWITCHER 4K 
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Entrada de vídeo

16 entradas de vídeo externas simultâneas, dando suporte a qualquer
combinação de fontes compatíveis em resoluções até 4K UHD em taxas de
quadros de até 60 fps (2160p 59,94)

Entrada de Vídeo da Rede

16 x IP video inputs via NDI

Entrada de vídeo SDI

4 conexões 3G/HD/SD-SDI ou quad-l ink 3G-SDI (4K UHD) via integração de
rede com módulos de conversão que dão suporte à entrada de vídeo em
qualquer combinação de formatos, resoluções e taxas de quadro padrão
disponíveis determinadas pelo padrão de vídeo da sessão (NTSC ou PAL)
1080p: 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.976
1080i: 59.94, 50
720p: 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.976
576i 50
480i 59.94

PTZ

Suporte para até 8 câmeras robóticas Pan-Tilt-Zoom (PTZ) simultâneas
através de protocolos seriais e de rede, incluindo RS232, RS422 e IP, com
controles integrados e sistema predefinido

Skype TX

Suporte nativo para até 2 entradas de chamada de vídeo do
Skype simultâneas via integração de software Skype TX

Apple AirPlay

Suporte nativo para a entrada de dispositivos móveis iOS compatíveis via
Apple AirPlay

Saída de vídeo

Configurável para até 4 saídas de mixagem de vídeo independentes, com
entrega simultânea via IP e SDI

Saída de Vídeo da Rede

Saída de vídeo de IP via NDI, opcionalmente configurável para:

4 saídas de mixagem de vídeo independentes
1 saída de mixagem de vídeo 4K UHD
Saída de vídeo SDI

4 conexões 3G/HD/SD-SDI, opcionalmente configuráveis para:

4 saídas de mixagem de vídeo independentes 3G/HD/SD
1 saída de mixagem de vídeo 4K UHD via o grupo quad-l ink 3G-SDI
Saída de stream

2 saídas de streaming de vídeo de resolução independente, configuráveis
de forma independente, com arquivo de stream simultâneo

Saída de multivisualizador

3 saídas de multivisualizador, com suporte de resoluções de exibição
padrão
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1. Interface de usuário DVI multivisualizador

1 HDMI multivisualizador
1 DisplayPort multivisualizador
Mixagem/efeitos dos buses (M/E)

4 buses M/E com suporte à reentrada de vídeo

1 canal de Mixagem/Efeito por bus com suporte para até 4 fontes
4 camadas de chave por bus
9 slots de memória por bus
1 configuração PREVIZ e visualização de bus
Canais DSK

4 canais DSK

Mídia

5 reprodutores de mídia

2 x DDR
2 x GFX
1 Som
Buffers de mídia

10 buffers de animação
5 buffers gráficos
30 reprodutores de clipes (disponível para uso como transição ou mídia
dependendo da função)

Chaveamento

Tecnologia chroma key e luma key LiveMatte integrada em todos os canais
de fonte e buses M/E

16 chaveamentos de entrada
4 chaveamentos de reprodutor de mídia
4 chaveamentos de M/E
1 chaveamento PREVIZ
15 chaveamentos de buffer
COMPs

Mecanismo de composição de vídeo integrado no switcher e em cada bus
M/E para criar, armazenar e aplicar configurações de camadas e
sequências de movimento em esti lo DVE.

16 predefinições de COMP configuráveis por bus
Cenários virtuais

Tecnologia LiveSet integrada com mais de 30 cenários virtuais ao vivo e
efeitos de caixa incluídos

DataLink

Tecnologia DataLink integrada permitindo entrada de dados automatizados
em tempo real de fontes internas e externas, incluindo páginas da web,
planilhas, placares, bases de dados, feeds RSS, arquivos de
monitoramento, XML, CSV, ASCII e mais

Macros

Grave, armazene, edite e automatize comandos e sequências de operação
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configuradas pelo usuário
Anexe aos botões do painel de controle, atalhos do teclado, hotspots, MIDI
e botões X-keys ou acionadores GPI
Anexe a eventos internos e alterações de estado, incluindo áudio,
reprodução de mídia, verificação e ações de switcher específicas
Suporta controle por interface baseada na web

Gravação

6 canais de gravação de vídeo configuráveis via tecnologia IsoCorder

4 gravadores de vídeos para arquivo do QuickTime (Compatível com XDCAM HD,
codificação 4:2:2, áudio de 24 bits, com código temporal)
2 gravadores de vídeo de distribuição H.264 (vários perfis)
1 gravador de áudio MP3
Armazenamento

Drives internos de 3TB

A capacidade varia por formato, resolução e especificação do arquivo
Suporta gravação para armazenamento externo via USB 3.0 e eSATA
Suporta integração de armazenamento comparti lhado e soluções de parceiro de
terceiros
Captura

Obtenha resolução máxima, imagens estáticas desentrelaçadas de fontes
de vídeo externas e saídas

Exportar

Exportar arquivos de vídeo e de imagem para mídia social, FTP, unidades
locais ou externas e servidores de rede, com transcodificação opcional

Mixer de áudio

Mixer de áudio com vários canais integrado com suporte para 4 canais de
áudio, DSPs e 4x4x4 roteamento da entrada de áudio

Entrada de Áudio Local

4 SDI embutidos
1 par estéreo XLR balanceados (Linha)
3 x pares estéreo balanceados 1/4” (Linha)

Saída de Áudio Local

4 SDI embutido
1 par estéreo XLR balanceado
1 par estéreo balanceado 1/4” 
1 estéreo 1/4" (telefones)

Áudio de Rede

Suporte nativo para entrada e saída de áudio da rede via NDI
Áudio embutido suportado para todos os sinais de vídeo de entrada e saída
NDI

Formatos dos Arquivos de Mídia Suportados

Importar, armazenar e reproduzir arquivos multimídia, com
transcodificação opcional, incluindo:
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Vídeo: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV,
MJPEG, MPEG, MP4, WMV, WebM, e mais
Imagem: PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, JPEG-XR, JPEG2000, EXR, RAW, TIF, WebP,
e mais
Áudio: AIFF, MP3, WAV, e mais
Monitoramento

Suporte para até 3 visores com vários visualizadores com áreas de trabalho
e janelas de exibição configuráveis

Monitoramento do sinal

Forma de onda e vetorscópio integrados, taxa de campo completa com
calibração digital, visualização colorida e suporte para Grav. ITU-R 709

Processamento

Vídeo: Ponto Flutuante YCbCr +A 4:4:4:4
Áudio: Ponto Flutuante, 96 kHz
Latência mínima
Cerca de 1,0-1,5 quadros
Padrões A/V
Vídeo 4K UHD em conformidade com SMPTE 2036 (UHDTV1, usando Square
Division Quad Split)
Vídeo HD-SDI em conformidade com SMPTE 292M
Vídeo SD em conformidade com SMPTE 259M e ITU-R BT.656
Níveis de áudio analógico em conformidade com SMPTE RP-155

Verificação

Suporta verificação de hardware via conector HD15 GPI, verificação de
rede via NDI e BlackMagic Design de verificação SDI padrão

Genlock

Genlock input supporting SD (Bi-level) or HD (Tri-level) reference signals

GPI

Suporta sinais GPI via interface JLCooper Electronics eBox GPI

MIDI

Suporte para protocolo MIDI padrão que permite controle do dispositivo de
terceiros

Unidade do Sistema

120GB SSD
NIC
NIC de 1 Gigabit

Sistema Físico

Chassi 2RU com 400W PSU e hardware com várias camadas e software à
prova de falhas

19.0 x 3.5 x 19.57 pol. (48,3 x 8,9 x 49,7 cm) com ramificações do rack anexas
(opção de alimentação redundante)

Chassi 3RU com PSU redundante 500W e hardware e software com várias
camadas à prova de falhas

19.0 x 5.25 x 19.57 pol. (48,3 x 13,34 x 49,7 cm) com ramificações do rack
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anexas.
 
OUTROS RECURSOS
4K

4K UHD I/O
Suporte nativo para vídeo 2160p em taxas de quadro em até 60 quadros por
segundo em todas as entradas externas e saída de mixagem principal para
verdadeira produção 4K UHD.
Fluxo de trabalho 4 K UHD
Suporte para fluxo de trabalho de vídeo em 4K UHD para switching,
streaming, gravação e envio, incluindo a reprodução de arquivos, gráficos
e efeitos de mixagem

Áudio

Equalizador de sete bandas
Atraso de áudio
Audio Follow Video (AFV)
Roteamento de áudio
Compressor/Limitador
Fones de ouvido
Controle de nível
Nível de áudio de arquivo de mídia
Mixer de áudio com vários canais
Noise Gate
Pan
Opções de gravação
Solo
Talk Back
Talk over
Medidores VU

Configuração

Alpha Matte
Cor automática
Miniaturas de clipes
Bordas do corte
Rotulagem personalizada
Preenchimento + Alpha
Agrupamento de entrada
Gerenciamento de camada
MEMs
NDI Group Manager
Posicionador
Predefinições
Controles de Amp. Proc.
Rotação
Sessões
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Modelos da sessão
Balanço de branco

Controle

Reprodução automática
Painéis de controle
Hotspots
MIDI
Interface de usuário
Interface Web

Dados

DataLink
Extensão de DataLink
Monitoramento do arquivo do DataLink
Metadados

Integração

3G/HD/SD-SDI
Suporte nativo para a entrada de computadores Mac compatível e
dispositivos móveis iOS através do protocolo Apple AirPlay
Genlock
Mistura e corresponda entradas de vídeo
Mistura e corresponda saídas de vídeo
PTZ com suporte à entrada de câmaras pan-ti lt-zoom robóticas através de
protocolos seriais e de rede, incluindo RS232, RS422 e IP
Controle de câmera PTZ para operar com câmeras pan-ti lt-zoom robóticas
diretamente a partir da interface do usuário, incluindo a orientação, zoom,
foco e íris da câmera, com predefinições de posição, controle de
velocidade, e imagens de visualização
Montagem em rack
Suporte do roteador
Skype TX
Armazenamento

IP

Processamento de IP nativo
NDI Interface de Dispositivo de Rede (NDI) integrada

Automação de macro

Automação de macro
Acionadores de macro
Macro Editor
Instantâneo
Macros de mudança de estado

Multimídia

Buffers de animação
Buffers
Captura
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Gráficos
Edição de títulos ao vivo
Listas de reprodução
Efeitos da l ista de reprodução
Sons
Títulos
Controles de transporte
Cortar e l impar
Servidores de vídeo
Watch Folders

Monitoramento

Multvisualizadores
NDI Test Patterns
NDI Video Monitor
Relógios de produção
Indicadores de verificação
Configuração de janela de visualização
Indicadores visuais
Espaços de trabalho

Operação

Detecção automática
Recuperação de mídia automática
Fazer backup e restauração
Sincronização do quadro
Várias camadas à prova de falhas
Alimentação redundante com as configurações de hardware do sistema 3RU
Resoluções
Processamento de sinal
Conector de verificação
Desfazer/refazer
USB 3.0
Padrões de vídeo NTSC e PAL comuns
Forma de onda e vetorscópio

Saídas

Saída M/E
Saída de mixagem NDI
Saída de fonte NDI
Saída l impa do programa
Saída do programa
Saída HD/SD simultânea
Saída SDI/IP simultânea
Saída de stream

Pré e pós-produção
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Animation Store Creator
LiveText
Virtual Set Editor

Publicação

Fila automática
Exportação de arquivo
Exportação de mídia social
Cortar

Gravação

Adicionar à l ista de reprodução
Exportar gravações ativas
Controle de gravador externo, com opcionalmente, controle até quatro
gravadores externos disponíveis na rede via aplicativos NewTek IsoCorder
Gravação H.264
Gravação M/E
Gravação ISO multicanal
Gravação do programa
Gravação QuickTime
Gravação fonte
Mudança de horário

Replay

Replay
Atalhos de replay
Controlador de replay

Streaming

Streaming ao vivo de dois canais
Arquivar arquivo de stream
Predefinições de streaming
Navegador da Web

Switching

Mixagem/efeitos de reentrada
Sobreposições
Alternador de produção
Fluxo de trabalho da pré-visualização/programa
PREVIZ

Solução total

Produtos da Newtek compatíveis
Rede de desenvolvedor
Serviços Profissionais
Programa SDK
Suporte por meio do suporte gratuito via telefone, e-mail e chat ao vivo
Atualizações, upgrades e trocas
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Treinamento por vídeo

Cenários virtuais

Efeitos de realidade aumentada
Cenários virtuais ao vivo holográficos
Cenários virtuais em tempo real
Tecnologia LiveSet
Câmeras virtuais

Visual

Canal alfa
Transições animadas
Efeitos da borda
Efeitos de caixa
Mecanismo de composição em movimento pleno
LiveMatte
Mistura do Photoshop
Acompanhamento de movimentos em tempo real
Mecanismo de renderização
Transições
Efeitos de distorção

Fluxo de trabalho

Interoperabil idade do formato de arquivo
Navegador de mídia
Exportação de mídia
Importação de mídia
NDI Connect
NDI IsoCorder
NDI Scan Converter
NDI VLC Plugin
Mecanismo de produção em tempo real
Código temporal
Latência ultrabaixa
Codecs de vídeo

Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item
4.1 (ITEM 1) o modelo: Tricaster TC1.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às
especificações acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 2 -  PAINEL DE CONTROLE PARA SWITCHER 4K

1,5 faixas do painel
14 x botões de fonte de switcher 
11 botões de fonte M/E
1 joystick multimodal (3 eixos)
1 T-Bar multimodal
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USB
Chassi 23,5 x 2,5 x 11,6 (59,7 x 6,4 x 29,5 cm)
Total integração com Switcher 4K

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item
4.1 (ITEM 2) o modelo: TriCaster TC1SP.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às
especificações acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 3 -  MINI SWITCHER ATUALIZADO EM SUA ULTIMA VERSÃO
Alterador de canais

16 – 6 buses externos, 6 buses internos e 4 buses M/E
(1.5 TB) for playback e capture
4 canais SDI para câmeras

Entrada de vídeo

4 fontes de vídeo ao vivo simultâneas (SDI)
Detecção automática por entrada do formato, resolução e taxa de quadro
Escalonamento por entrada (incluindo suspensão inteligente 3:2) e
sincronizador de quadro que permite intermistura de formatos
Controles de correção de cores, colheita e LiveMatte de entrada

Fontes de rede

Entradas em tempo real via conexão Gigabit, secionáveis a partir de
quaisquer fontes de rede disponíveis com suporte para vídeo, áudio e canal
alfa
As fontes suportadas incluem sistemas, dispositivos e aplicativos
compatíveis com o ND compatível com o AirSend, com computadores em
rede via iVG, fontes de vídeo USB, fontes de vídeo sobre IP, fluxos RTMP e
RTSP, fontes de vídeo de transmissão de HTTP e fontes de vídeo e CG de
terceiros compatíveis Soluções para parceiros
Suporte de câmera robótica
Acessa até 4 câmeras robóticas Pan-Tilt-Zoom (PTZ) em tempo real via
serial padrão e protocolos de rede, com sistema predefinido e controle da
interface do usuário sobre a orientação, zoom, foco e íris da câmera

Mídia

5 players de mídia digital integrados para vídeo, gráficos e sons
2 x DDR
2 x GFX
1 Som

Buffers

15 buffers de instantâneos e título, com vários visualizadores, edição de
títulos e predefinições
Comparti lhável por uma rede para monitorar o aplicativo pasta, com edição
e atualização de conteúdo em tempo real

Mixagem/efeitos dos buses (M/E)

Saídas de vídeo digital (HMDI ou SDI)
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1 x Stream output
1 x saída de rede x via NDI ou AirSend para dispositivo (s) receptor (es)
compatível (s)
Gravação nativa em até 1080p com código temporal
Codificação de formato selecionável entre: QuickTime (compatível com
XDCAM HD, codificação 4:2:2, áudio de 24 bits), MPEG-2 (perfil alto ou
normal), AVI (SpeedHQ) e H.264 (qualidade alta ou da web)

HD-4sdi

2 x unidades internas de 750GB
4 áudios digitais embutidos via entradas de vídeo (HDMI ou SDI)
1 x 1/4” (6,35 mm) microfone balanceado
2 x 1/4” (6,35 mm) l inha balanceada

Saídas de áudio

2 x Áudio digital incorporado através de saídas de vídeo (HDMI ou SDI)

Formatos de sessão suportados

NTSC model:

1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p

Multi-Standard model:

NTSC 1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p
NTSC-J 1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p
PAL 1080/25p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 576/50p
Formatos dos Arquivos de Mídia Suportados

Video: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV,
MJPEG, MPEG (1, 2, al l  profiles, program or transport streams), MP4, WMV,
WebM, and more
Image: PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, EXR, RAW, TIF, and more
Áudio: AIFF, MP3, WAV, e mais

Monitoramento do sinal

Waveform e Vectorscope integrados, taxa de campo completa com
calibração digital, visualização colorida e suporte para Grav. ITU-R 601 e
709

Latência mínima

~1.0-2.0 frames

Processamento

Vídeo: 4:4:4:4, 32-bit Floating Point
Áudio: Floating Point, 96 kHz
WiFi embutido
802.11ac WiFi padrão
Bluetooth embutido
Suporte para teclado e mouse usando tecnologia Bluetooth sem fio

Sistema Físico

4,6 x 9,2 x 7,9 pol. (11,7 x 23,4 x 20,1 cm)
9 lbs (4,1 kg)
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Software incluso de atualização (ULTIMA VERSÃO)

4 entradas e saídas adicionais com NDI habil itado
Acessa as entradas e saídas de outros dispositivos com NDI habil itado na
mesma rede
Distribui sinais de saída, submixagens ou fontes individuais para outros
dispositivos com NDI habil itado.
Todas as entradas externas suportam sinais de NDI
Realiza movimentos em esti lo DVE, efeitos animados e compressões
personalizados
Cria composições sofisticadas e sequências de movimentos com
configuração, posicionamento, keyframing e transições avançados
Multipl ica o número de camadas de vídeo na tela com suporte para até 4
fontes e reentradas para cada M/E
Exibe mais títulos, gráficos e camadas de vídeos com 4 sobreposições DSK
no switcher e 4 camadas CHAVE por bus M/E
Realiza stream ao vivo para vários destinos, incluindo predefinições para
Facebook Live, Microsoft Azure, Twitch, e YouTube Live
Comparti lha mídia através de várias contas de usuários na mesma rede
social
Exporta conteúdo para mais comunidades on-l ine, incluindo Imgur,
LinkedIn, Vid.me, e Vimeo
Mapeia fontes de dados internas e externas em campos de texto e imagem
para exibir informações atuais e precisas automaticamente
Transforma dados de planilha raw em páginas de títulos prontas para
produção.
Envia dados, fotos, postagens de mídia social e muito mais para toda a
rede a partir do Google Chrome, para preencher a tela com gráficos
Personalização de áudio extensiva
Configura o mixer de áudio para qualquer combinação de entradas locais,
fontes de áudio NDI ou Dante
Aplica a configuração de roteamento e mix-minus com quatro roteadores
4x4 completos para cada entrada de áudio
Saída para 4 busses de quatro canais prontos para I
Impacto visual máximo
Incorpora mais vídeos com movimento pleno em sua produção com 5buffers
Eleva apresentações de cenário virtual ao vivo com tecnologia LiveSet
aprimorada, efeito de reflexo animado em tempo real e elementos de
realidade aumentada.

 
Informações importantes:
1) Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item 4.1
(ITEM 3) o modelo: TriCaster Mini HD-4sdi com a última versão TriCaster
Advanced Edition.
2) A l icitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às
especificações acima e ao modelo de referência citado.
 
ITEM 4 -  MINI CONTROL SURFACE PARA MINI SWITCHER

Ayout intuitivo mapeado para o l ive desktop
Botões grandes e i luminados e T-Bar premium, para desempenho confiante
e confortável
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Interação mais rápida e precisa do que apontar e cl icar
Design compacto, atraente e simples, instalação plug and play
Total integração com Mini Switcher.
Cerca de 16,5625 x 2,25 x 8 pol. (42,0624 x 20,32 x 5,715 cm)

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item
4.1 (ITEM 4) o modelo: TriCaster Mini Control Surface.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às
especificações acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 5 – SISTEMA PROFISSIONAL DE CHAMADA DE VÍDEO MULTICANAL
PARA CONECTÁ-LO A ATÉ 4 CONVIDADOS REMOTOS SIMULTANEAMENTE
Canais do Skype

Até 4 simultâneos

Hardware Vídeo entrada

4 x HD-SDI com áudio embutido

Hardware Vídeo Saída

4 x HD-SDI com áudio embutido

Hardware Audio entrada

4 com áudio SDI embutido
2 x balanced XLR (l ine)

Hardware Audio saída

4 com áudio SDI embutido
2x balanced XLR (l ine)

Networking de IP

Vídeo and audio over IP via NewTek NDI

Dante Audio Networking

Entrada e saída de áudio de rede via suporte integrado para protocolo de
rede Dante da Audinate

Configuração de chamada de vídeo

Total configuração de cor, incluindo balanço do branco e correção
automática

Áudio monitoração

1 x stereo 1/4” fone jack e on-screen audio VU metering

Configuração de áudio de retorno

Fonte de áudio selecionável e controle de canal mix-minus para retorno a
todos os chamadores do Skype

Monitoramento de vídeo

2 x HDMI monitores

Formatos de saída
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1080i – 25, 29.97, 30
1080p – 23.98, 24
720p – 50, 59.94, 60
576i (16:9 or 4:3) – 25
480i (16:9 or 4:3) – 29.97

Monitoramento do sinal

Forma de onda e Vectorscope

Processamento de chamada

Conversão automática da proporção de tela
Monitoramento de qualidade da chamada e fallover automático para
instantâneo com áudio, quando a largura de banda estiver abaixo das
predefinições definidas pelo operador

Processamento de sistema

Vídeo: Floating Point, YCbCr +A 4:4:4:4
Áudio: Floating Point, 96 kHzv

Padrões

Vídeo HD-SDI em conformidade com SMPTE 292M
Vídeo SD-SDI em conformidade com SMPTE 292M

NIC

2 NIC de 1 Gigabit

Sistema Físico

Chassi 1RU com 180W PSU
19.0 x 1.75 x 16.75 in (48.3 x 4.5 x 42.5 cm) with rack ears attached
15 lbs (6,8 kg)

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item
4.1 (ITEM 5) o modelo: TalkShow VS 4000.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às
especificações acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 6 -  MONITORES CURVO PARA EDIÇÃO DE VÍDEO 27”
Tamanho da tela

27 "(16: 9)

Tipo de exibição

VA

Curvatura

1800R

Resolução

1920 x 1080
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Brilho

350cd / m2

Relação de contraste estático

3.000: 1

Ângulo de visão (horizontal / vertical)

178 ° / 178 °

Tempo de resposta

1ms (MPRT)

Suporte a cores

16,7M

Tipo

Adaptador externo

Tipo de fonte de alimentação

100 ~ 240V 50 / 60Hz

Consumo de energia (máx.)

79W

Consumo de Energia (Stand-by)

0,3 W

Max Stand By Power (DPMS)

0,5 W

Entrada HDMI

Sim

Montagem em parede

75,0 x 75,0 mm

Eco Saving Plus

Sim

Modo de Proteção de Olhos

Sim

Flicker Grátis

Sim

Quantum Dot Color

Sim

Modo de jogo

Sim

Jogos

Sim
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Otimizador de tamanho de tela

Sim

Equalizador preto

Sim

Modo de atraso de entrada baixa

Sim

Chave personalizada

Sim

Optimizador de Taxa de Actualização

Sim

Super Arena Gaming UX

Sim

Iluminação LED Interativa de Som

Sim

Caixa de configuração fácil

Sim

FreeSync

Sim

Dimensões do produto com suporte

24,5 "x 21,7" x 15,2 "

Dimensões do produto sem suporte

24,5 "x 14,4" x 3,6 "

Dimensões de Envio

28,7 "x 13,2" x 17,7 "

Peso do produto com suporte

13,7 lbs

Peso do produto sem suporte

9,0 lbs

Peso

19,2 lbs

Incluído na caixa

Cabo de alimentação, cabos HDMI e DP

De outros

CD de Instalação e Guia de Instalação Rápida

Teor de Mercúrio

0,0 mg
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Presença de chumbo

Sim

HDMI

EA

Porta de exibição

1 EA

Fones de ouvido

1 EA

Cor

Preto mate

Inclinar

-2 (± 2 °) ~ 17 ° (± 2 °)

Tipo de suporte

Dobradiça dupla

Amplo ângulo de visão

Sim

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item
4.1 (ITEM 6) o modelo: Samsung 27 "CFG70 Curved Gaming Monitor.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às
especificações acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 7 -  BUBINAS DE CABO COAXIAL PARA 4K

SMPTE Return Loss (RL) para UHDTV proporcionando headroom
significativo e garantindo -15 dB RL de 4,5 a 12 GHz
Capaz de suportar largura de banda de 12GHz e permite uma configuração
de l igação única para transmitir 4K
Ligação dupla e quad-l ink

 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item
4.1 (ITEM 7) o modelo: Coax para 4K / UHDTV (12G-SDI) O Belden
4794R.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às
especificações acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 8 -  CAIXAS DE CONECTORES

100 (cem) unidades de  conectores de 12 GHz SDI para aplicar em cabos coaxial para 4K
de 12 GHz SDI.
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Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item
4.1 (ITEM 8) o modelo: Conector SDI Belden para cabo Coax para 4K /
UHDTV (12G-SDI) O Belden 4794R.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às
especificações acima e ao modelo de referência citado.

 
ITEM 9 -  KIT DE FERRAMENTAS

Kit de ferramentas para montagem de cabos coaxial para 4K de 12 GHz SDI 
junto aos seus Conectores de 12 GHz SDI, composto por:

Alicate De Crimpar Cabo Coaxial
Decapador Cabos Coaxial
 
Informações importantes:

1. Fica definido como exemplo que atende às características citadas no item
4.1 (ITEM 9) o modelo: Kit de ferramentas para conectores SDI Belden
para cabo Coax para 4K / UHDTV (12G-SDI) O Belden 4794R.

2. A licitante deverá ofertar equipamento SIMILAR ou SUPERIOR às
especificações acima e ao modelo de referência citado.

 
NOTA 1:  Os equipamentos deverão ser originais de primeiro uso e entregues
em suas embalagens originais e lacradas. Não será aceita, em hipótese alguma,
a entrega de equipamentos remanufaturados, reciclados, recondicionados ou
pirateados, sob pena de desclassificação do certame (TCU, Decisão 1622, de
2002, Acórdãos nº 609, de 2005 e nº 1945, de 2006 – Plenário).
NOTA 2: O CFA analisará se os equipamentos fornecidos foram adquiridos pela
empresa por meio do fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante. Para
isso, a empresa deverá entregar cópia dos documentos de aquisição (notas
fiscais) junto ao fabricante ou distribuidor autorizado pelo fabricante,
devidamente legalizados. O CFA não aceitará, sob nenhum pretexto, a
transferência de responsabil idade da Contratada para outras entidades, sejam
fabricantes, representantes ou quaisquer outros.
NOTA 3: Nos casos de importação a licitante deverá entregar cópia dos
documentos de importação junto à Receita Federal, quando da entrega
dos equipamentos ao CFA.
5. DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1. Os equipamentos deverão ser fornecidos com todos os itens e acessórios
necessários ao seu perfeito funcionamento, incluindo cabos, conectores,
suportes, programas de configuração, l icenças, se for o caso, ou quaisquer
outros que se façam necessários.
5.2. Os equipamentos ofertados deverão ser originais, novos e de primeiro uso,
devendo, ainda, estar acondicionados em embalagens originais, devidamente
lacradas, que garantam sua integridade, desde o transporte até seu uso e
rotuladas conforme a legislação em vigor, trazendo externamente dados de
identificação, marca e modelo, procedência, número do lote e data de
fabricação.
5.3. Os equipamentos deverão, ainda, conter sua documentação técnica
completa e atualizada, compreendendo manuais, guias de instalação e outros
pertinentes, em Língua Portuguesa do Brasil .
5.3.1. A documentação deverá ser fornecida em sua forma original, não sendo
aceitas cópias de qualquer tipo.
5.4. Os equipamentos ofertados deverão ter garantia contra defeitos de
fabricação e atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e demais legislações pertinentes.
5.4.1. O Fabricante/fornecedor deverá garantir que os equipamentos fornecidos
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estão isentos de defeitos de materiais, fabricação e/ou mão de obra, através de
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE.
5.5. O objeto deste Termo de Referência deverá possuir garantia de 12 (doze)
meses, contados a partir do recebimento definitivo.
5.6. Durante a fase de aceitabilidade no curso do certame, o Pregoeiro
se reserva o direito de solicitar o catálogo com as
descrições/especificações do(s) equipamento(s) ofertado(s), a fim de
garantir a sua qualidade e aceitabilidade.
5.6.1. O prazo para apresentação do catálogo, quando solicitada, será no
máximo de 01 (uma) hora. O prazo será contado a partir da solicitação feita pelo
Pregoeiro durante a sessão pública do Pregão Eletrônico.
5.7. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a referida análise do
catálogo.
5.8. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a Licitante os
motivos da não aceitação, ficando a mesma ciente da obrigação de proceder
com o envio de outro catálogo para análise, no prazo máximo de 01 (uma) hora.
5.9. Os equipamentos devem ser fornecidos em conformidade com o
estabelecido pelo INMETRO, no Edital e seus anexos, a fim de garantir a sua
qualidade.
6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
6.1. Os equipamentos deverão ser entregues na sede do CFA, situado SAUS
Quadra 1, Bloco "L" – Brasíl ia/DF na Câmara de Desenvolvimento Institucional,
no horário compreendido de 9 às 18 horas.
6.2. Caberá a Licitante arcar com as despesas de embalagem e frete dos
equipamentos a serem entregues ou substituídos, se for o caso.
6.2.1. As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço
proposto e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da
Nota Fiscal.
6.3. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.
6.4. O não cumprimento do prazo de entrega acarretará penalidades, não sendo
aceitas justificativas ou atrasos de subfornecedores e falhas do produto ou suas
partes nos ensaios, assim como outras razões que o fornecedor possa controlar,
prevenir, contornar ou remediar.
6.4.1. Caso venha ocorrer atraso no prazo de entrega, a CONTRATADA deverá,
obrigatoriamente, enviar, juntamente com o documento de cobrança,
justificativa pelo atraso. A justificativa será analisada pelo CFA que decidirá a
aplicação ou não da multa. O não envio da justificativa significará a
concordância da CONTRATADA com a multa.
6.5. A multa por atraso na entrega do equipamento será representada por uma
percentagem dos valores totais ou parciais do fornecimento e será calculada
pela fórmula abaixo, l imitada a 20% (vinte por cento) do valor total do
fornecimento:
I = 0,25 x A, onde:
I = Percentagem representativa da multa;
A = Atraso em dias corridos.
7. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
7.1. Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
7.1.1. Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
7.1.2. Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
7.2. O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
7.2.1. Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e
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não havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota
fiscal.
7.2.2. A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabil idade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
7.3. Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a Contratada os
motivos da não aceitação, devolvendo a Contratada proceder com a retirada
do(s) produto(s) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação de
proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
7.4. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do
produto pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e
estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo
estabelecido pelo Contratante.
8. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ESTIMADA
8.1. A estimativa global para a presente l icitação é de R$ 378.357,36 (trezentos
e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis
centavos).

106.341,72  R$   106.341,72

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. QUANTIDADE

VALOR
MÁXIMO

UNITÁRIO

R$

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

R$

01 Switcher 4K 

Unidade

1 106.341,72 106.341,72

02 Painel de controle para Switcher 4K 1   96.144,67   96.144,67

03 Mini Switcher atualizado em sua última
versão 1 70.761,04 70.761,04

04 Mini Control Surface para Mini Switcher 1 17.096,67 17.096,67

05
Sistema Profissional de chamada de
vídeo multicanal para conectá-lo a até
4 convidados remotos simultaneamente

1   54.900,00   54.900,00

06 Monitores curvo para edição de vídeo
27” 5 2.325,28 11.626,40

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K 2 8.835,00 17.670,00

08 Conectores de 12GHZ SDI para cabo
coaxial 4K 100 26,83 2.683,33

09 Kit de Ferramentas para montagem do
cabo com os conectores 1 1.133,52 1.133,52

8.2. As despesas decorrentes da execução dos serviços serão suportadas pela
Dotação Orçamentária nº 6.2.2.1.1.02.01.01.03.003.
9. DO PAGAMENTO
9.1. Pela perfeita entrega do(s) equipamento(s) l icitados e adquiridos, o CFA
efetuará o pagamento a CONTRATADA, após a apresentação de Nota Fiscal ou
Fatura que será devidamente atestada  pela unidade responsável do CFA.
9.1.1. O atesto da nota fiscal pela unidade responsável, apenas ocorrerá após o
recebimento definitivo, ou seja, após a entrega e conferência do(s)
equipamento(s) adquirido(s) sem defeito.
9.2. Nos casos em que a Contratada, com a devida comprovação, seja obrigada
a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a apresentação dos documentos de
cobrança deverá ser em conformidade com o Protocolo ICM 42, de 09 de julho de
2010, com suas alterações posteriores, que estabelece a obrigatoriedade da
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Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A.
9.3. Antes de cada pagamento, a Contratante verificará a regularidade da
Contratada perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF), por meio de consulta on-l ine ao sistema ou outro meio, devendo seu
resultado ser impresso e juntado ao processo de pagamento.
9.3.4. O pagamento ficará subordinado à comprovação, por parte da Contratada,
da manutenção de todas as condições de habil itação, aí incluídas a
regularidade fiscal para com o FGTS e a Fazenda Federal, com o objetivo de
assegurar o cumprimento do art. 2º da Lei nº 9.012/95 e artigos 29 (incisos III e
IV) e 55 (inciso XIII) da Lei 8.666/93.
9.4. O CFA fica obrigado a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, a
CSLL, a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP que são reguladas pela
Instrução Normativa nº 1234/12/SRF;
9.4.1. Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da
Declaração de Opção pelo Simples, quando assim couber, obedecendo ao
disposto na Instrução Normativa nº 1234/12/SRF. A declaração deverá ser
apresentada no ato da entrega da nota fiscal.
9.5. Caberá a Contratada, caso sejam encontradas divergências na
documentação de cobrança, emitir novas faturas com o valor correto ou
comprovar a correção dos valores contestados pelo CFA, que serão pagos
futuramente sem incidência de juros ou multa. Neste caso, a contagem do prazo
para pagamento será reiniciada a partis da nova emissão.
9.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira e sua apuração se fará desde a data do seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes fórmulas:
I = TX/100
     365
EM = I x N x VP
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
VP = Valor da parcela em atraso;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento;
EM = Encargos moratórios
9.7. A contratada poderá exercer o direito de cobrança dos encargos moratórios
mencionados acima no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de preclusão.
10. DO REAJUSTE
10.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
11. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
11.1. Entregar os equipamentos em conformidade com o estabelecido no Edital
e seus Anexos, em prazo não superior ao máximo estipulado.
11.2. Substituir o(s) equipamento(s) que esteja(m) desconforme(s) com o
estabelecido no Edital e seus Anexos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas.
11.3. Submeter à aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração
ocorrida nas especificações, em face de imposições técnicas ou de cunho
administrativo e legal.
11.4. Apresentar documento fiscal especificando todos os produtos fornecidos,
com indicação de preços unitários e total.
11.5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às
dependências da CONTRATANTE.
11.6. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo
ou reduzindo esta responsabil idade a fiscalização ou acompanhamento pela
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ou reduzindo esta responsabil idade a fiscalização ou acompanhamento pela
CONTRATANTE.
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CFA
12.1. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA.
12.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades
encontradas nos produtos fornecidos.
12.3. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos
equipamentos fornecidos.
12.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas.
13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
13.1. A aquisição dos equipamentos será acompanhada e fiscalizada pela
Câmara de Desenvolvimento Institucional do CFA, cabendo ao funcionário
designado - Coordenador da CEIRP, fazer o acompanhamento, a fiscalização do
recebimento dos equipamentos e a atestação das faturas correspondentes aos
produtos adquiridos, o que não exclui a fiscalização e supervisão do objeto
licitado por parte da Contratada.
13.2. À Contratada cabe manter preposto durante o período de vigência do
contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário,
com o objetivo de sanar qualquer demanda, no que tange ao fornecimento dos
equipamentos e demais assuntos pertinentes ao objeto l icitado.
Responsável pela elaboração do Termo de referência.
 

Felipe Cesar Penteado
Coordenador Geral da CEIRP

 

ANEXO B

 

MINUTA DO CONTRATO

 

CONTRATO CFA Nº ____/2017

PROCESSO CFA Nº 476900.003599/2017-96 
 

 

CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O
CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A
EMPRESA

                

CONTRATANTE

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda sob o número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco
L Edf. CFA, em Brasíl ia – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm.
Wagner H. Siqueira, Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-
49,  daqui por diante designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
_____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro
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Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número
_______________, estabelecida na ___________, Bairro ______, CIDADE/UF, que
apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu
(sua)  Cargo, nacionalidade, estado civi l  portadora da CI-RG nº __________,
inscrita no CPF/MF sob o nº __________________, conforme
_______(procuração/contrato), que confere aos qualificados poderes para
representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada
simplesmente CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a forma de execução indireta e
regime de empreitada por preço global, em conformidade com as disposições
contidas nas Leis nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de
fevereiro de 2001, atualizadas; nos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8
de agosto de 2000, nº 3.784, de 6 de abril  de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, no edital de PREGÃO
ELETRÔNICO n.º 18/2017, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, doravante designado
meramente edital,  e nos autos do processo nº 476900.004306/2017-98 do CFA,  
mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente CONTRATO tem por objeto a aquisição de equipamentos para
transmissão ao vivo de áudio e vídeo para atendimento das necessidades
do CFA, conforme especificações, quantitativo e condições estabelecidas neste
Termo de Referência.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. QUANTIDADE

01 Switcher 4K 

Unidade

1

02 Painel de controle para Switcher 4K 1

03 Mini Switcher atualizado em sua última
versão 1

04 Mini Control Surface para Mini Switcher 1

05
Sistema Profissional de chamada de vídeo
multicanal para conectá-lo a até 4 convidados
remotos simultaneamente

1

06 Monitores curvo para edição de vídeo 27” 5

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K 2

08 Conectores de 12GHZ SDI para cabo coaxial
4K 100

09 Kit de Ferramentas para montagem do cabo
com os conectores 1

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado  ao Pregão Eletrônico CFA nº 23/2017 e seus
anexos, que se fazem parte integrante mesmo que não transcrito.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - São obrigações da CONTRATADA:

1. Entregar os equipamentos em conformidade com o estabelecido no Edital e
seus Anexos, em prazo não superior ao máximo estipulado.

2. Substituir o(s) equipamento(s) que esteja(m) desconforme(s) com o
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estabelecido no Edital e seus Anexos, no prazo máximo de 72 (setenta e
duas) horas.

3. Submeter à aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração
ocorrida nas especificações, em face de imposições técnicas ou de cunho
administrativo e legal.

4. Apresentar documento fiscal especificando todos os produtos fornecidos,
com indicação de preços unitários e total.

5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às
dependências da CONTRATANTE.

6. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, não
excluindo ou reduzindo esta responsabil idade a fiscalização ou
acompanhamento pela CONTRATANTE.

 

Parágrafo Segundo - Obrigações do Contratante – CFA :

 

1. acompanhar e fiscalizar a execução do serviço por um representante
especialmente designado pelo CFA, nos termos do art. 67 da Lei nº
8.666/93;

2. transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
3. efetuar o pagamento à Contratada, após o devido atesto da nota

fiscal/fatura;
4. aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
5. comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a

execução do(s) serviço(s);
6. rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a Contratada  executar  fora 

das especificações fornecidas pelo CFA.
7. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela

CONTRATADA.
8. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades

encontradas nos produtos fornecidos.

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES, PRAZOS E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços
efetivamente realizados, constantes da Cláusula Primeira, o valor de R$ XXXXX
, conforme a tabela de valores a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO

R$

VALOR
TOTAL

R$

01 Switcher 4K 1   

02 Painel de controle para Switcher 4K 1   

03 Mini Switcher atualizado em sua última
versão 1   

04 Mini Control Surface para Mini Switcher 1   

05
Sistema Profissional de chamada de
vídeo multicanal para conectá-lo a até 4 1   
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convidados remotos simultaneamente Unidade

06 Monitores curvo para edição de vídeo
27” 5   

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K 2   

08 Conectores de 12GHZ SDI para cabo
coaxial 4K 100   

09 Kit de Ferramentas para montagem do
cabo com os conectores 1   

 
 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos à CONTRATADA serão feitos nos
seguintes termos :
 

1. O pagamento fica condicionado à prévia certificação quanto à entrega do
material contratado;

2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência
de l iquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à
CONTRATADA, ou inadimplência contratual;

3. Encontrando-se a empresa contratada inadimplente na data da consulta,
poderá ser concedido, a critério do CFA, prazo de até 15 (quinze) dias para
que a empresa regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter o
contrato rescindido com aplicação das sanções cabíveis; 

4. A CONTRATADA deverá apresentar em sua Nota Fiscal/Fatura
exclusivamente o faturamento detalhado correspondente ao objeto deste
contrato. Havendo erro ou circunstância que impeça a l iquidação da
despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará
pendente até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento será reiniciado após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
CFA;

5. O CFA reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da
atestação, a prestação dos serviços não estiver de acordo com a
especificação exigida;

6. O CFA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste
Edital.

Parágrafo Terceiro -  A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura
com CNPJ diverso da CONTRATADA.
Parágrafo Quarto - A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o
estabelecido no Edital, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer
circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à adjudicatária e
nesse caso o prazo previsto no Parágrafo Segundo será interrompido. A
contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva
regularização.
                                                                                                                                       
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1. advertência;
2. multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste

CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de
prestação do objeto;

3.  multa de 10% (dez) por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de
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rescisão causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.
4. Será declarada inidônea para l icitar ou contratar com a União, enquanto

pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabil itação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a União
pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Primeiro - Ficará suspensa, tecnicamente, de participar em
licitação, impedida de contratar com a União e descredenciada no SICAF, por
prazo não superior a dois anos, se:

1. ensejar o retardamento da execução do objeto do CONTRATO;
2.  não mantiver a proposta;
3. falhar ou fraudar na execução do CONTRATO;
4. comportar-se de modo inidôneo;
5. fizer declaração falsa; ou
6. cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As multas poderão ser aplicadas concomitantemente
com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de
cinco dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência.
Parágrafo Terceiro - Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO
será apurado deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.
Parágrafo Quarto - A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não
exclui a possibil idade da responsabil idade civi l  da CONTRATADA por eventuais
perdas e danos causados à Administração Pública.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art.
78 da Lei nº 8.666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
 
Parágrafo Único - No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE
poderá executar a garantia de execução para ressarcimento dos valores de
multa e indenização a ela devidos e reter os créditos decorrentes deste
CONTRATO até o l imite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, sem prejuízo
das sanções da lei.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada na  dotação orçamentaria nº
6.2.2.1.1.01.02.01.03.003.
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
8.1 Os equipamentos deverão ser entregues na sede do CFA, situado SAUS
Quadra 1, Bloco "L" – Brasíl ia/DF na Câmara de Desenvolvimento Institucional,
no horário compreendido de 9 às 18 horas.
8.2. Caberá a CONTRATADA arcar com as despesas de embalagem e frete dos
equipamentos a serem entregues ou substituídos, se for o caso.
8.2.1. As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço
proposto e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da
Nota Fiscal.
8.3. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.
8.4. O não cumprimento do prazo de entrega acarretará penalidades, não sendo
aceitas justificativas ou atrasos de subfornecedores e falhas do produto ou suas
partes nos ensaios, assim como outras razões que o fornecedor possa controlar,
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prevenir, contornar ou remediar.
8.4.1. Caso venha ocorrer atraso no prazo de entrega, a CONTRATADA deverá,
obrigatoriamente, enviar, juntamente com o documento de cobrança,
justificativa pelo atraso. A justificativa será analisada pelo CFA que decidirá a
aplicação ou não da multa. O não envio da justificativa significará a
concordância da CONTRATADA com a multa.
8.5. A multa por atraso na entrega do equipamento será representada por uma
percentagem dos valores totais ou parciais do fornecimento e será calculada
pela fórmula abaixo, l imitada a 20% (vinte por cento) do valor total do
fornecimento:
I = 0,25 x A, onde:
I = Percentagem representativa da multa;
A = Atraso em dias corridos.
 
CLÁUSULA NONA DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
9.1 Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
9.1.1 Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade;
9.1.2 Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
9.2 O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
9.3 Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à
parte visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e
não havendo irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota
fiscal.
9.4 A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabil idade
pela qualidade dos equipamentos fornecidos.
9.5 Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a CONTRATADA
os motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder com a
retirada do(s) BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação de
proceder com a substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
9.6 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do
equipamento pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e
estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo
estabelecido pelo Contratante.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO
Parágrafo Primeiro - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada
por um representante da CONTRATANTE, devidamente designado.
Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem
reduz a responsabil idade do contratado, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabil idade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e
cinco por cento do seu valor inicial.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no
todo ou em parte.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

 

O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias úteis para a
entrega, instalação total e configuração dos equipamentos, e de 36 (trinta e
seis) meses para o fornecimento da garantia e suporte técnico, a contar da data
de sua assinatura, excluído o dia do começo e incluindo o do vencimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
 
As partes elegem o foro de Brasíl ia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia aos demais.
E por estarem justos e combinados, assinam eletronicamente o presente, na
presença das testemunhas abaixo assinadas.
CONTRATANTE:
 
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

 

CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:

 

 
Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0077250
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 e Fax: - www.cfa.org.br

  

CONTRATO Nº 37/2017/CFA

PROCESSO Nº 476900.003629/2017-64

  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O CONSELHO FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA META
PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA

               

CONTRATANTE

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número 34.061.135/0001-89, instalado na SAUS Quadra 01 Bloco L Edf. CFA, em
Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente Adm. Wagner H. Siqueira,
Brasileiro, Casado, CRA-RJ 01-02903, CPF nº 032.298.747-49,  daqui por diante
designado simplesmente CFA.
 
CONTRATADA
META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda sob o número 09.196.543/0001-09, estabelecida na SHIS QI
11 Bloco P Sala 201, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.625-650, que apresentou os
documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu Representante Legal,
Sra. Anna Carolina Carvalho Pedroso de Albuquerque, Brasileira, Solteira, portadora
da CI-RG nº 1.268.213, inscrita no CPF/MF sob o nº 785.063.011-49, conforme
Contrato, que confere aos qualificados poderes para representá-la na assinatura do
contrato, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA.
 
As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a forma de execução indireta e
regime de empreitada por preço global, em conformidade com as disposições
contidas nas Leis nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nº 10.192, de 14 de fevereiro
de 2001, atualizadas; nos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7
de julho de 1997, e subsidiariamente nos Decretos nº 3.555, de 8 de agosto de 2000,
nº 3.784, de 6 de abril de 2001, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, no edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 18/2017, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, doravante designado meramente edital,  e nos autos do
processo nº 476900.004306/2017-98 do CFA,   mediante as seguintes cláusulas e
condições:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente CONTRATO tem por objeto a aquisição de equipamentos para
transmissão ao vivo de áudio e vídeo para atendimento das necessidades do
CFA, conforme especificações, quantitativo e condições estabelecidas neste Termo
de Referência.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. QUANTIDADE

01 Switcher 4K 1
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01 Switcher 4K 

Unidade

1

02 Painel de controle para Switcher 4K 1

03 Mini Switcher atualizado em sua última versão 1

04 Mini Control Surface para Mini Switcher 1

05
Sistema Profissional de chamada de vídeo
multicanal para conectá-lo a até 4 convidados
remotos simultaneamente

1

06 Monitores curvo para edição de vídeo 27” 5

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K 2

08 Conectores de 12GHZ SDI para cabo coaxial 4K 100

09 Kit de Ferramentas para montagem do cabo com
os conectores 1

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado  ao Pregão Eletrônico CFA nº 23/2017 e seus
anexos, que se fazem parte integrante mesmo que não transcrito.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - São obrigações da CONTRATADA:

1. Entregar os equipamentos em conformidade com o estabelecido no Edital e
seus Anexos, em prazo não superior ao máximo estipulado.

2. Substituir o(s) equipamento(s) que esteja(m) desconforme(s) com o
estabelecido no Edital e seus Anexos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas.

3. Submeter à aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida
nas especificações, em face de imposições técnicas ou de cunho administrativo
e legal.

4. Apresentar documento fiscal especificando todos os produtos fornecidos, com
indicação de preços unitários e total.

5. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
CONTRATANTE.

6. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela
CONTRATANTE.

 

Parágrafo Segundo - Obrigações do Contratante – CFA :

 

1. acompanhar e fiscalizar a execução do serviço por um representante
especialmente designado pelo CFA, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

2. transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
3. efetuar o pagamento à Contratada, após o devido atesto da nota fiscal/fatura;
4. aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
5. comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a execução

do(s) serviço(s);
6. rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a Contratada  executar  fora  das

especificações fornecidas pelo CFA.
7. Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela

CONTRATADA.
8. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas

nos produtos fornecidos.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES, PRAZOS E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços
efetivamente realizados, constantes da Cláusula Primeira, o valor de R$ 249.040,96
(duzentos e quarenta e nove mil, quarenta reais e noventa e seis
centavos) , conforme a tabela de valores a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MODELO

MARCA
QUANTIDADE

VALOR 
UNITÁRIO

R$

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

R$

01 Switcher 4K 

Tricaster TC1
# FG-001587-

R001
Newtek

1 73.480,95 73.480,95

02 Painel de controle para Switcher 4K

Tricaster TC1SP
#FG-001589-

R001
Newtek

1  39.825,36   39.825,36

03 Mini Switcher atualizado em sua
última versão

Tricaster
TCMiniSDIBundle

+
Tricaster

TCAdvEdCC
(#FG-001181-

R001
+

#FG-001527-
R001)

Newtek

 

1 47.013,82 47.013,82

04 Mini Control Surface para Mini
Switcher

Tricaster
TCMiniCS

#FG-000878-
R001

Newtek

1 13.827,59 13.827,59

05
Sistema Profissional de chamada de
vídeo multicanal para conectá-lo a
até 4 convidados remotos
simultaneamente

Talkshow TSVS-
4000

#FG-001394-
R001

Newtek

1   41.780,32   41.780,32

06 Monitores curvo para edição de
vídeo 27”

Samsung
CFG70

27"
5 2.325,28 11.626,40

07 Bubinas de cabo coaxial para 4K
4794R
Delden

2 8.835,00 17.670,00

08 Conectores de 12GHZ SDI para
cabo coaxial 4K

4794RBUHD1
Belden

100 26,83 2.683,00

09 Kit de Ferramentas para montagem
do cabo com os conectores

CPLCRBC1794
+

PS11
Belden

1 1.133,52 1.133,52

Total Geral (duzentos e quarenta e nove mil quarenta reais e noventa e seis centavos) 249.040,96
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Parágrafo Segundo - Os pagamentos à CONTRATADA serão feitos nos seguintes
termos :
 

1. O pagamento fica condicionado à prévia certificação quanto à entrega do
material contratado;

2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA,
ou inadimplência contratual;

3. Encontrando-se a empresa contratada inadimplente na data da consulta, poderá
ser concedido, a critério do CFA, prazo de até 15 (quinze) dias para que a
empresa regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter o contrato
rescindido com aplicação das sanções cabíveis; 

4. A CONTRATADA deverá apresentar em sua Nota Fiscal/Fatura exclusivamente o
faturamento detalhado correspondente ao objeto deste contrato. Havendo erro
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à
CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que seja sanado o problema.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento será reiniciado após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer
ônus para o CFA;

5. O CFA reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação,
a prestação dos serviços não estiver de acordo com a especificação exigida;

6. O CFA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Edital.

Parágrafo Terceiro -  A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com
CNPJ diverso da CONTRATADA.
Parágrafo Quarto - A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o
estabelecido no Edital, na nota de empenho, no Contrato ou com qualquer
circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à adjudicatária e nesse
caso o prazo previsto no Parágrafo Segundo será interrompido. A contagem do
prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização.
                                                                                                                                       
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1. advertência;
2. multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste

CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de
prestação do objeto;

3.  multa de 10% (dez) por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de
rescisão causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.

4. Será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a União pelos prejuízos
resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada.

Parágrafo Primeiro - Ficará suspensa, tecnicamente, de participar em licitação,
impedida de contratar com a União e descredenciada no SICAF, por prazo não
superior a dois anos, se:

1. ensejar o retardamento da execução do objeto do CONTRATO;
2.  não mantiver a proposta;
3. falhar ou fraudar na execução do CONTRATO;
4. comportar-se de modo inidôneo;
5. fizer declaração falsa; ou
6. cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as
demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias
úteis, contados a partir da data em que tomar ciência.
Parágrafo Terceiro -  Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será
apurado deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.
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Parágrafo Quarto - A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui
a possibilidade da responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e
danos causados à Administração Pública.
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
Este CONTRATO poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art. 78
da Lei nº 8.666/93 que, de alguma forma, comprometa ou torne duvidoso o
cumprimento das obrigações assumidas.
 
Parágrafo Único - No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá
executar a garantia de execução para ressarcimento dos valores de multa e
indenização a ela devidos e reter os créditos decorrentes deste CONTRATO até o
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do orçamento
próprio do CFA, pela verba consignada na  dotação orçamentaria nº
6.2.2.1.1.01.02.01.03.003.
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
8.1 Os equipamentos deverão ser entregues na sede do CFA, situado SAUS Quadra
1, Bloco "L" – Brasília/DF na Câmara de Desenvolvimento Institucional, no horário
compreendido de 9 às 18 horas.
8.2. Caberá a CONTRATADA arcar com as despesas de embalagem e frete dos
equipamentos a serem entregues ou substituídos, se for o caso.
8.2.1. As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto e
em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da Nota Fiscal.
8.3. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho.
8.4. O não cumprimento do prazo de entrega acarretará penalidades, não sendo
aceitas justificativas ou atrasos de subfornecedores e falhas do produto ou suas
partes nos ensaios, assim como outras razões que o fornecedor possa controlar,
prevenir, contornar ou remediar.
8.4.1. Caso venha ocorrer atraso no prazo de entrega, a CONTRATADA deverá,
obrigatoriamente, enviar, juntamente com o documento de cobrança, justificativa
pelo atraso. A justificativa será analisada pelo CFA que decidirá a aplicação ou não da
multa. O não envio da justificativa significará a concordância da CONTRATADA com a
multa.
8.5. A multa por atraso na entrega do equipamento será representada por uma
percentagem dos valores totais ou parciais do fornecimento e será calculada pela
fórmula abaixo, limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do fornecimento:
I = 0,25 x A, onde:
I = Percentagem representativa da multa;
A = Atraso em dias corridos.
 
CLÁUSULA NONA DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
9.1 Os equipamentos serão recebidos das seguintes formas:
9.1.1 Provisória, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade;
9.1.2 Definitiva, mediante recibo, em até cinco dias úteis após o recebimento
provisório, ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal.
9.2 O CFA, por meio do Coordenador da CEIRP, executará a inspeção dos
equipamentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua
entrega.
9.3 Os equipamentos serão inspecionados no local de recebimento, quanto à parte
visual e em relação à conformidade com as especificações solicitadas, e não havendo
irregularidades, o CFA formalizará o aceite com o atesto da nota fiscal.
9.4 A existência de inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
qualidade dos equipamentos fornecidos.
9.5 Em caso de rejeição do(s) equipamento(s), o CFA informará a CONTRATADA os
motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder com a retirada do(s)
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motivos da não aceitação, devolvendo a CONTRATADA proceder com a retirada do(s)
BEM(NS) para correção, ficando a mesma ciente da obrigação de proceder com a
substituição dos mesmos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
9.6 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade do
equipamento pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo
Contratante.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO
Parágrafo Primeiro - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada
pelo Sr. Felipe Cesar Penteado, Coordenador Geral da CEIRP .
Parágrafo Segundo - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a
responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o
acréscimo ou supressão que se fizer no objeto deste CONTRATO até vinte e cinco
por cento do seu valor inicial.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo
ou em parte.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

 

O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias úteis para a
entrega, instalação total e configuração dos equipamentos, e de 12 (doze meses)
meses para o fornecimento da garantia e suporte técnico, a contar da data de
recebimento em definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
 
As partes elegem o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia aos demais.
E por estarem justos e combinados, assinam eletronicamente o presente, na
presença das testemunhas abaixo assinadas.
CONTRATANTE:
 
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Adm. Wagner H. Siqueira
Presidente – CRA-RJ 01-02903
CPF nº 032.298.747-49

 

CONTRATADA:

 

 
META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA
LTDA
Sra. Anna Carolina Carvalho Pedroso de Albuquerque
Representante Legal
CPF nº 785.063.011-49
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CPF nº 785.063.011-49
 
TESTEMUNHAS:
Felipe Cesar Penteado
Alberto Lopes de Barros
 

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 20/09/2017, às 14:24, conforme horário oficial
de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Anna Carolina Pedroso de
Albuquerqe, Usuário Externo, em 20/09/2017, às 16:41, conforme horário
oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Wagner Siqueira,
Presidente, em 22/09/2017, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 25/09/2017, às 14:59, conforme
horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0088133 e o código CRC
5CF2128F.

Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0088133
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 e Fax: - www.cfa.org.br

Despacho nº 1595/2017/CFA
Brasília, 25 de setembro de 2017.

  

Para: Seção de Orçamento e Finanças
Providências: Solicitamos a emissão do empenho referente ao contrato nº 37, SEI
0088133

 

Téc. Cont. Alberto Lopes de Barros
Chefa da Seção de Compras

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 25/09/2017, às 15:03, conforme horário oficial
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0089519 e o código CRC
22BF30F0.

Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0089519
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nº 33.90.39.79-Serv. de Apoio Admin., Técnico, conforme Nota de
Empenho nº 2017NE000646, reforçada pela Nota de Empenho n°
2017NE002088, emitida em 26/09/17, no valor de R$87.002,98. AS-
SINAM: pela Contratante, Dra. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni,
Juíza Federal Vice-Diretora do Foro, pela Contratada, Sr. Antonio
Pereira Magalhães, Diretor.
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: COMPANHIA
PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS (CNPJ nº
67.102.020/0001-44). Processo SEI nº 0006295-33.2013.4.03.8001.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação. ESPÉCIE: Termo Aditivo nº
04.581.14.17. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, § 1º, inciso II, e
artigo 65, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/93, e alterações. AS-
SINATURA: 30/09/17. VIGÊNCIA: prorrogada até 02/02/18. OB-
JETO: a alteração do endereço da futura sede do Fórum Federal de
Bauru e a suspensão dos prazos de execução e de vigência por 120
dias. ASSINAM: pela Contratante, Dra. Luciana Ortiz Tavares Costa
Zanoni, Juíza Federal Vice-Diretora do Foro, pela Contratada, Sr.
Valter de Souza Filho, Diretor de Engenharia, e Sr. João Alberto
Rodrigues dos Santos, Diretor-Presidente.

AVISOS DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2017

Processo n. 0055599-59.2017.4.03.8001.
O Pregoeiro torna público que restou fracassada a licitação

em epígrafe, cujo objeto consiste na contratação de empresa para
execução de serviço de automatização da porta de vidro da entrada do
Fórum Federal de Jaú.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2017

Processo n. 0059057-84.2017.4.03.8001.
O Pregoeiro torna público que restou fracassada a licitação

em epígrafe, cujo objeto consiste na contratação de empresa para
retirada da comporta existente e fornecimento e instalação de 1 (uma)
nova comporta para o portão do estacionamento do Fórum Federal de
São Bernardo do Campo.

São Paulo, 5 de outubro de 2017.
RENATO LADWIG DOS SANTOS

4ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 55/2017

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 28/09/2017 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Registro de Preços de microcomputadores desktop padrão mini, para
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e Seções Judiciárias do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Total de Itens Licitados:
00003 Novo Edital: 06/10/2017 das 13h00 às 17h59. Endereço: Av
Anita Garibaldi, 888 - 7º Andar Cabral - CURITIBA - PR. Entrega
das Propostas: a partir de 06/10/2017 às 13h00 no site www.com-
prasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/10/2017, às 11h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

MARILEI BERBERT PADILHA
Supervisora do Setor de Processamento de Licitações

(SIDEC - 05/10/2017) 090018-00001-2017NE000067

PREGÃO Nº 77/2017 UASG 090018

Nº Processo: 0005778-53.2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para execução de serviços de reforma na 6ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Maringá. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 06/10/2017 de 13h00 às 17h59. Endereço: Av Anita
Garibaldi, 888 - 7º Andar Cabral - CURITIBA - PR ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/090018-05-77-2017. Entrega das
Propostas: a partir de 06/10/2017 às 13h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 20/10/2017 às 11h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

MARILEI BERBERT PADILHA
Supervisora do Setor de Processamento de Licitações

(SIDEC - 05/10/2017) 090018-00001-2017NE000067

5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PA Nº 0823/2015. Quarto Termo Aditivo ao CONTRATO Nº
19/2015-JF/AL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015. CONTRATA-
DA: ENGEAR - ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI-
GERAÇÃO - LTDA. CNPJ: 00.976.914/0001-92. OBJETO: prestação
de serviços continuados de operação, manutenção de caráter pre-
ventivo e corretivo no sistema de ar condicionado central, condi-
cionadores de ar tipo split-systems e de janela, ventiladores/exaus-
tores, refrigeradores, frigobares e bebedouros refrigerados, com for-
necimento de peças originais, por demanda, nas instalações do Edi-
fício-Sede da Justiça Federal e demais Subseções. FINALIDADE DO
ADITIVO: prorrogação do prazo de vigência até o dia 31/12/2017,
bem como a redução proporcional da contraprestação correspondente
às maquinas e equipamentos que serão desativados. FUNDAMENTO

LEGAL: Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93. DATA DA
ASSINATURA: 29/09/2017. SIGNATÁRIOS: André Carvalho Mon-
teiro - Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, pela Contratante;
Carlos Roberto Cordeiro Barros, pela Contratada.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2017

A Justiça Federal no Ceará torna pública a abertura da li-
citação abaixo: OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
serviços de seguro total dos veículos pertencentes a frota desta Sec-
cional. DATA DE ABERTURA: 20/10/2017 às 15:00 horas (horário
de Brasília). LOCAL DE ABERTURA DO PREGÃO: Sala da Seção
de Licitações, na Praça General Murilo Borges, 1, Edifício Raul
Barbosa, 8º andar, Centro, Fortaleza/CE. CEP 60.035-210. Endereço
eletrônico: pregoeiro@jfce.jus.br. O edital estará disponível na in-
ternet, nos endereços www.jfce.jus.br/transparênciapública/licitações
e www.comprasgovernamentais.gov.br, ou na sala da Seção de Li-
citações, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira, no horário das 09:00h às
17:00h.Informações pelo telefone: (85) 3521-2625.

Fortaleza, 5 de outubro de 2017.
ELIAS JOSÉ DE SOUZA

Pregoeiro

AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017

A Justiça Federal no Ceará torna pública a reabertura da
licitação abaixo: OBJETO: Registro de preços para prestação de ser-
viços de fornecimento e implantação de materiais para a central de
vídeo monitoramento de circuito fechado de televisão - CFTV. DATA
DE ABERTURA: 20/10/2017 às 11:00 horas (horário de Brasília).
LOCAL DE ABERTURA DO PREGÃO: Sala da Seção de Lici-
tações, na Praça General Murilo Borges, 1, Edifício Raul Barbosa, 8º
andar, Centro, Fortaleza/CE. CEP 60.035-210. Endereço eletrônico:
pregoeiro@jfce.jus.br. O edital estará disponível na internet, nos en-
dereços www.jfce.jus.br/transparênciapública/licitações e www.com-
prasgovernamentais.gov.br, ou na sala da Seção de Licitações, no
endereço acima, de 2ª a 6ª feira, no horário das 09:00h às 17:00h.In-
formações pelo telefone: (85) 3521-2625.

Fortaleza, 5 de outubro de 2017.
ELIAS JOSÉ DE SOUZA

Pregoeiro

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Empenho de despesa; Tipo: Ordinário; Processo: 0001055-
27.2017.4.05.7400; Contratante: JFPB; Contratada: Comercial Araujo
Distribuição de Produtos e Equipamentos Eirelli-Epp; Empenho:
2017NE736, de 03/10/17; valor total: R$ 1.446,54; Objeto: aquisição
de fornos microondas para esta SJPB; Fund. Legal: ARP 11/17 do
Pregão Eletrônico 03/17 da Superintendência de Administração do
Distrito Federal/Advogacia Geral da União; PTRES: 096903; ED:
449052.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 32/2017 - UASG 090009

Nº Processo: 365/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
Preço para fornecimento de Água Mineral Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 06/10/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00.
Endereço: Av. Recife, 6250. Jiquiá . Recife Pe Jiquiá - RECIFE - PE
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/090009-05-32-2017.
Entrega das Propostas: a partir de 06/10/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/10/2017 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCOS ANTONIO CABRAL DA SILVA
p/Equipe de Pregão

(SIDEC - 05/10/2017) 090009-00001-2017NE000110

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 26/2017 UASG 090007

Nº Processo: 00286-46.2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de
produção, gravação e edição de vídeo institucional. Total de Itens
Licitados: 00005. Edital: 06/10/2017 de 08h00 às 12h00 e de 12h01
às 17h59. Endereço: Rua Doutor Lauro Pinto, 245 Candelária - NA-
TAL - RN ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/090007-05-
26-2017. Entrega das Propostas: a partir de 06/10/2017 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/10/2017 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALBERTINO PIERRE DA COSTA
Supervisor da Slc

(SIDEC - 05/10/2017) 090007-00001-2017NE000005

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2017

A União Federal, por intermédio da Justiça Federal de Pri-
meiro Grau em SE (JFSE), com base na Portaria nº 22/2016, através
da pregoeira, divulga o resultado do Pregão nº 08/2017, cujo objeto é
a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de
seguros de 15 veículos de propriedade da JFSE. Sagrou-se vencedora
do certame a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ nº
61.074.175/0001-38, com valor global de R$ 5.900,00, conforme P.A.
nº 204-94.2017.4.05.7300;Fund. Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto nº
5.450/05, do Decreto 2.271/97, das Instruções Normativas SL-
TI/MPOG nº 2/08 e nº 02/10, da Lei Complementar nº 123/06, da Lei
nº 11.488/07, do Decreto n° 8.538/15, aplicando-se, subsidiariamente,
a Lei nº 8.666/93.

FLÁVIA ALCANTARA NASCIMENTO
Pregoeira

(SIDEC - 05/10/2017) 090011-00001-2017NE000054

CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO DO AMAPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2017

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
limpeza (serviços gerais) a serem prestados na sede do Conselho de
Arquitetura do Amapá - CAU/AP, conforme Termo de Referência.
Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor preço. Abertura da li-
citação: 20/10/2017 as 8h30min. Local de Abertura: Sede do
CAU/AP. Informações Complementares: Os editais poderão ser ob-
tidos em horário de expediente do CAU/AP com sede à Av. Ca-
ramuru, n. 356, bairro Beirol, Macapá-AP ou pelo site
w w w. c a u a p . o rg . b r.

THAÍS GONÇALVES
Pregoeira

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, no uso
de suas atribuições conferidas pelos artigos 34, VI, 42, 43, 44 e 54, da Lei n.º
12.378/2010, artigos 4°, II e 8°, caput, da Lei n.º 12.514/2011, artigo 10, VII e
X, da Lei n.º 8.429/1992, assim como os artigos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 6° e 7°, da
Resolução n.º 61 do CAU, pela presente publicação, notifica os profissionais
Arquitetos(as) e Urbanistas com registro no CAU/DF abaixo listados, por en-
contrarem-se em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao CAU/DF para
tratar de assunto de seu interesse bem como de proceder com a atualização
cadastral no SICCAU. Arquitetos(as) e Urbanista: ESTEFANIA CARDOSO
SILVA SANTOS, MANOEL JOSE GUIMARÃES, KRISTIAN SCHIEL,
AUSTERLITZ BRINGEL ERSE, HILDA CRISTINA LUZ NATALI, AN-
DRE FELIPE CAMARA SALVI, ANA MARIA MARQUES ROCHA, HA-
MILTON CARAMASCHI, FULVIO ANTONIO MACHADO DE AVILA,
NEUSA CAVALCANTE, DUCARMO BOUDOUX DE QUEIROGA CA-
VALCANTI, CLEBER LAGO DO VALLE MELLO FILHO, MONICA
NUNES, CHRISTINA LEMOS DE MELLO BARROSO, KELSEN VAS-
CONCELOS SOARES, MYRTES ANA DA SILVA, MARIA HELENA
WENCESLAU, EDILSON ROBLES LOUZADA, LUIZ DE BARROS
FREIRE NETO, CECILIA JUNO MALAGUTTI, DENISE MARIA AZE-
VEDO MARTINS.

ALBERTO DE FARIA
Presidente - CAU/DF

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 37/2017 - SEI nº 0088133. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa META PLURAL COMÉRCIO E SER-
VIÇOS EM ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA. Objeto:
aquisição de equipamentos para transmissão ao vivo de áudio e vídeo.
Valor: R$ 249.040,96 (duzentos e quarenta e nove mil, quarenta reais
e noventa e seis centavos). Data da Assinatura: 25/09/2017. Prazo de
validade será de 12 (doze) meses, meses para o fornecimento da
garantia e suporte técnico, a contar da data de recebimento em de-
finitivo.. Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo único, Lei 8.666/93.

Contrato nº 38/2017 - SEI nº 0089954. Contratante: Conselho Federal
de Administração e a empresa MP ORC SERVICOS DE CONSUL-
TORIA TECNICA LTDA - ME. Objeto: Consultoria Técnica para
elaboração de Termo de Referência e Planilha Orçamentária. Valor:
R$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos). Data da Assinatura:
26/09/2017. Prazo de validade do dia 26/09/2017 a 25/10/2017. Fun-
damento Legal: Art. 24, Lei 8.666/93.

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

.
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 Seção de Contratos
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L - Edificio CFA, , Brasília/DF, CEP 70070-

932
Telefone: (61) 3218-1800 e Fax: - www.cfa.org.br

Despacho nº 1831/2017/CFA
Brasília, 07 de novembro de 2017.

  

Para: Comissão Especial de Apoio ao Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços
Providências: Segue solicitação de prorrogação de prazo de entrega do material
constante do contrato 37, conforme doc. Sei 0101072, para analise e andamento de
resposta.

 

Tec. Cont. Alberto Lopes de Barros
Chefe da Seção de Compras

Documento assinado eletronicamente por Alberto Lopes de Barros, Chefe
da Seção de Compras, em 07/11/2017, às 14:54, conforme horário oficial
de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0101273 e o código CRC
D79DF28D.

Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0101273
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 Comissão Especial de Estudos para Efetivação, Implantação e Reformulação por
Processos Próprios ou Terceirizados

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco, , Brasília/DF, CEP 70070-932
Telefone: (61) 3218-1800 e Fax: - www.cfa.org.br

Despacho nº 1843/2017/CFA
Brasília, 08 de novembro de 2017.

  

Para: Cessão de compras
Providências: Autorizo a prorrogação do prazo de entrega do Processo nº
476900.003629/2017-64.

 

Felipe Penteado
Coordenador Geral da CEIRP

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cesar Penteado Lima,
Coordenador Geral da Comissão, em 08/11/2017, às 15:42, conforme
horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0101773 e o código CRC
4C8E2DE3.

Referência: Processo nº 476900.003629/2017-64 SEI nº 0101773
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