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Processo nº: 
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Folha: 

PRESIDENCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2011 
 

Processo EBC nº 002846/2010 
 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL 
 

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Áudio para uso da Rádio MEC AM e FM e Rádio AM, 
emissoras de rádio da EBC, localizadas no Rio de Janeiro/RJ. 
 
EMPRESA:_______________________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:______________________________________________________________________ 
 
CNPJ DA EMPRESA:_______________________________________________________________ 
 
TELEFONE:______________________________FAC-SÍMILE (FAX): ________________________ 
 
E-MAIL:__________________________________________________________________________ 
 
Recebi da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC cópia do Edital do Pregão Eletrônico nº 
085/2011, cujo encaminhamento das propostas ocorrerá a partir do dia 19/12/2011, às 09:00 horas, 
através sitio: www.comprasnet.gov.br e a realização da sessão pública ocorrerá no dia 29/12/2011 
às 9h30min. no mesmo endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br, devendo ser considerado o 
horário de Brasília. 

 
Brasília, _____ de ____________________ de 2011. 

 
 

______________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Empresa 

 
 

Nome Legível: _______________________________________ 
 
OBSERVAÇÃO: Todas as empresas que retirarem o Edital, favor enviar o Termo de Recebimento 
pelo FAX (0xx61) 3799-5653 / 3799-5656 / 3799.5657 ou entregar no endereço: SCS Quadra 08, 
Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-50/60”, 1º Subsolo, em Brasília/DF - CEP: 
70.333-900. 
 
A falta do preenchimento e remessa do recibo de Edital à EBC exime a Administração da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório e de quaisquer 
informações adicionais. 
 
Confirmar o envio do fax por meio dos telefones (0xx61) 3799-5653 / 3799-5654 / 3799-5655 / 3799-
5656 / 3799-5657. 
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Processo nº: 

EBC 002846/2010 

Folha: 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2011 
 

Processo EBC nº 002846/2010 
 

A Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.168.704/0001-42 e Inscrição Estadual nº 07.507.191/001-01, por intermédio do Pregoeiro 
designado pelas Portarias-Presidente nºs 146, 193 e 218, de 16 de maio de 2011, de 04 de julho de 
2011 e de 28 de julho 2011, respectivamente, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL 
POR ITEM, objetivando a aquisição de Equipamentos de Áudio para uso da Rádio MEC AM e FM 
e Rádio AM, emissoras de rádio da EBC, localizadas no Rio de Janeiro/RJ, de acordo com as 
quantidades, as especificações e as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que será 
regido pelo Regulamento Simplificado para Contração de Serviços e Aquisições de Bens pela EBC, 
aprovado pelo Decreto nº 6.505, de 2008, pela Lei nº 10.520, de 2002, pelo Decreto nº 3.555, de 
2000, alterado pelos Decretos nos 3.693, de 2000 e 3.784, de 2001, pelo Regulamento do Pregão 
Eletrônico, Decreto nº 5.450, de 2005, no que couber o disposto na Lei Complementar nº 123, de 
2006 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, com suas alterações posteriores e de 
conformidade com o que consta do Processo EBC nº 2846/2010. 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste Edital a aquisição de Equipamentos de Áudio para uso da Rádio 
MEC AM e FM e Rádio AM, emissoras de rádio da EBC, localizadas no Rio de Janeiro/RJ, de 
acordo com as quantidades, as especificações e as condições estabelecidas no Encarte A do Termo 
de Referência, Anexo I do Edital. 
 
 
2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME. 
 
2.1. A sessão deste Pregão será aberta, de acordo com o disposto no Decreto nº 3.555, de 2000, no 
endereço, dia e horário abaixo discriminados, devendo ser considerado o horário de Brasília/DF: 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

 
DATA: 29 de dezembro de 2011. 
 
HORÁRIO:  09:30 min. (horário de Brasília/DF). 

 

2.2. 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 
subseqüente, no mesmo horário e endereço eletrônico, anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação do Pregoeiro, em contrário. 

 
 
3. ANEXOS DO EDITAL 
 
3.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, para todos os fins de direito: 
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Anexo I - Termo de Referência; 
 
Encarte A - Especificações Técnicas dos Equipamentos de Áudio; 
 
Encarte B - Modelo de Proposta para Cotação de Preços; 
 

Anexo II -  Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
 
Anexo III -  Modelo de Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador, conforme inciso V, 

do art. 27, da Lei nº 8.666, de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 1999 e 
regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002; 

 
Anexo IV -  Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

 
 
4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que: 

 
4.1.1. 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, à vista dos originais; 
 
4.1.2. Estejam legalmente estabelecidas e que explorem ramo de atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Edital e seus Anexos; 
 
4.1.3. Estejam cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto nº 3.722, de 2001, alterado 
pelo Decreto nº 4.485, de 2002; 
 

4.1.3.1. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em 
participar deste Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua 
habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração 
Pública, até o terceiro dia útil anterior a data do recebimento das propostas 
(Parágrafo único, art. 3º do Decreto nº 3.722, de 2001, atualizado). 

 
4.2. Não poderão participar desta licitação: 

 
4.2.1. Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a EBC, ou 
que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 
 
4.2.2. Empresas que se encontrem sob recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, em fase de dissolução, liquidação e as que tenham sido declaradas inidôneas ou 
que estiverem respondendo a processo por infração à legislação que rege e disciplina as 
licitações públicas, aplicadas por órgãos da Administração Pública; 
 
4.2.3. Empresas que estejam reunidas em consórcio de empresas, qualquer que seja a 
sua forma de constituição (controladas, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
4.2.4. Empresas e Pessoas Físicas que possuam registros impeditivos de contratação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria Geral da 
União – CGU, e de Improbidade Administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, em 
atenção ao art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, c/c o art. 12 da Lei nº 
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8.429, de 1992 (Ofício nº 590/2011/MP/SE/DEST, de 24/08/2011; Acórdão nº 1.793/2011 – 
Plenário do Tribunal de Contas da União); 
 
4.2.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação, bem como a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 
técnico; nos termo do inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
4.2.6. Empresas cujo objeto social seja incompatível ou estranho à finalidade do objeto 
licitado; 
 
4.2.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País. 

 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º do art. 3º, do Decreto nº 3.697, de 2000), no 
site www.comprasnet.gov.br. 
 
5.2. Os Licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao 
órgão provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão. A 
perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do Licitante ou 
de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005). 
 
5.4. 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 à EBC, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros (§ 5º do art. 3º do Decreto nº 5.450, de 2005). 
 
 
6. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 
6.1. 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, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante (inciso III do art. 13 do Decreto nº 5.450, de 2005). 
 
6.2. Incumbirá 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 (Parágrafo 
único, do art. 6º, do Decreto nº 3.697, de 2000 e inciso IV do art. 13, do Decreto nº 5.450, de 2005). 
 
6.3. A participação no Pregão dar-se-á mediante a digitação da senha privativa do Licitante e 
subseqüente encaminhamento da Proposta com a descrição do objeto ofertado, o preço unitário 
por item, o preço total por item e o preço total global, das 09h00, do dia 19 de dezembro de 
2011 até às 9h30min., do dia 29 de dezembro de 2011, horário de Brasília, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento 
de propostas (§ 1º, do art. 3º do Decreto nº 5.450, de 2005). 
 

6.3.1. Até a abertura da sessão, os Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 
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6.4. Como requisito para a participação neste Pregão o Licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no edital. 
 
6.5. Após o encerramento da etapa de lances, o Licitante detentor do menor valor, deverá 
encaminhar num prazo máximo de 01 (uma) hora, por meio eletrônico (Sistema Comprasnet), após 
autorização do Pregoeiro, proposta de preços atualizada contendo as especificações detalhadas dos 
equipamentos ofertados, com o preço unitário por item, o preço total por item e o preço total 
global, de acordo com o modelo de proposta para cotação de preços constante no Encarte B do 
Termo de Referencia, Anexo I deste Edital, readequados ao lance por ele apresentado, 
exclusivamente por meio eletrônico (Sistema Comprasnet), conforme § 6º, do art 25 do Decreto nº 
5.450, de 2005, bem como o envio imediato da documentação de habilitação para o Fax nº (0xx61) 
3799-5653 / 3799-5656 / 3799-5657, com posterior encaminhamento do original ou cópia 
autenticada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, e deverá conter: 
 

6.5.1. O preço unitário por item, o preço total por item e o preço total global, fixos e 
irreajustáveis, de acordo com os praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso 
IV, da Lei nº 8.666, de 1993, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente 
nacional (R$), considerando as quantidades, as especificações e as condições estabelecidas 
no Termo de Referência, Anexo I e de acordo com o modelo de proposta para cotação de 
preços constante do Encarte B também do Termo de Referencia, ambos deste Edital. Em 
caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros e 
entre os expressos em algarismo e por extenso, serão considerados estes últimos; 
 
6.5.2. Declaração expressa de estarem incluídos todos os custos, tais como: salário, ônus 
tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, garantia, 
desmontagem, montagem e transporte dos equipamentos para fins de reparos durante o 
período de garantia e demais despesas de qualquer natureza que possam incidir, direta ou 
indiretamente, sobre o objeto deste Edital, com a entrega dos equipamentos na Gerência de 
Engenharia de Rádio do Rio de Janeiro, situada na Praça Mauá nº 7, Edifício “A Noite”, 
21º andar - Centro, no Rio de Janeiro/RJ; 
 
6.5.3. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos do disposto na 
Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 2, de 16/09/2009, conforme modelo integrante do Anexo 
IV, deste Edital; 
 
6.5.4. Descrição detalhada das características técnicas do equipamento ofertado, e 
acessórios se houver, indicando a marca, modelo e referência, este último se houver, 
conforme especificações constantes do ENCARTE A do Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital. Os itens ofertados deverão ser novos, de primeiro uso e fabricados em série; 
 
6.5.5. Documentação técnica do fabricante que comprove o atendimento das especificações 
dos equipamentos cotados, que deverá ser apresentada pelo Licitante que ofertar 
equipamentos com marcas e modelos diferentes dos sugeridos nas especificações de 
cada item. Considera-se documentação oficial do fabricante: 
 

6.5.5.1. Catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pelo fabricante; ou 
 
6.5.5.2. Documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial 
do fabricante, devendo, nesse caso, ser indicado o endereço eletrônico do fabricante 
com menção à página de que consta a informação apresentada; 
 
6.5.5.3. Caso o Licitante não disponha de catálogos, folders, impressos ou 
publicações originais do fabricante quanto às especificações técnicas dos 
equipamentos, deverá apresentar declaração do fabricante em que constem as 
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especificações, preferencialmente em língua portuguesa. Se for apresentada 
declaração em outro idioma, esta deverá vir acompanhada de tradução para a 
língua portuguesa; 

 
6.5.6. Prazo para entrega de, no máximo, 90 (noventa) dias corridos, a contar da data 
de recebimento da Nota de Empenho; 
 
6.5.7. Prazo de garantia dos equipamentos ofertados, contra defeitos de fabricação, 
defeitos técnicos ou impropriedades de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de emissão do Termo de Aceitação e do atesto na Nota Fiscal/Fatura, efetuada por 
Comissão constituída pela EBC para esse fim, de acordo com o exposto no item 7 do Termo 
de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
6.5.8. Declaração expressa de que os equipamentos propostos são novos e de 
primeiro uso, são fabricados em série, não serão produzidos com características exclusivas, 
materiais diferenciados ou adaptações feitas para adequação ao Termo de Referência, 
Anexo I deste Edital, garantindo assim a assistência técnica e a reposição de peças e 
componentes compatíveis; 
 
6.5.9. Declaração de que os equipamentos ofertados serão entregues com todos os 
acessórios necessários ao perfeito funcionamento; 
 
6.5.10. Declaração de que só substituirá materiais, peças e componentes, por produtos 
novos e originais, não recondicionados, recomendados pelo fabricante; 
 
6.5.11. Declaração expressa se comprometendo a efetuar a substituição imediata de todo e 
qualquer equipamento que durante o período de garantia venha a apresentar defeito; 
 
6.5.12. Declaração de que só substituirá os equipamentos, por produtos novos e originais, 
não recondicionados, recomendados pelo fabricante; 
 
6.5.13. Declaração de que durante o período de garantia, as despesas com a 
desmontagem, a montagem, a substituição de peças, de componentes ou de equipamentos 
como um todo e o transporte para o atendimento das condições previstas neste Edital e seus 
anexos, correrão por conta do Licitante Vencedor, não cabendo à EBC quaisquer ônus; 
 
6.5.14. Declaração de que entre os sócios que integram a composição societária do 
Licitante não há empregados do quadro de pessoal da EBC, e nem exercem função de 
confiança, função de dirigente, ou que seja responsável pela presente licitação, nos termos do 
inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
6.5.15. Declaração expressa de que não alocará familiares de empregado da EBC, que 
exerça cargo de confiança ou função de confiança, na execução do objeto deste Edital, nos 
termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010; 
 
6.5.16. Declaração expressa, no caso de microempresa e empresa e empresa de 
pequeno porte, de que se enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, 
e que está excluída das vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal; 
 
6.5.17. Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Edital e seus anexos; 
 
6.5.18. O nome empresarial, o CNPJ, colocando o número do Edital do Pregão, dia e hora 
de abertura, endereço completo, o número do telefone, fac-símile e endereço eletrônico, bem 
como, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência onde deseja 
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receber seus créditos, conforme modelo de proposta para cotação de preços, constante no 
Encarte B do Termo de Referencia, Anexo I deste Edital; 
 
6.5.19. A validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data de sua apresentação. Ausência de indicação expressa na proposta ofertada pela 
Licitante do prazo de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias para todos os 
efeitos. A contratação, por motivo de força maior, não ocorra no período de validade das 
propostas, e persistindo o interesse da EBC, esta poderá solicitar prorrogação da validade do 
prazo anteriormente referido, por igual período; 

 
6.6 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
6.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus anexos, forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
 
6.8 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, datada e assinada pelo 
responsável legal. 
 
 
7. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROSPOSTAS 
 
7.1. A partir das 9h30 min., do dia 29/12/2011, já previstos no preâmbulo deste Edital e, em 
conformidade com o subitem 2.1, terá início a sessão do Pregão Eletrônico nº 085/2011, com a 
divulgação das Propostas recebidas para o fornecimento, objeto desta licitação, e início da etapa de 
lances, quando encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas de acordo com 
o disposto no Decreto nº 5.450, de 2005. 
 
 
 
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
8.1. Iniciada a etapa competitiva, os Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do Sistema Eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e de valor. 
 
8.2. Os Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras da 
sua aceitação. 
 
8.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema pelo próprio Licitante. 
 
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
 
8.5. Durante o transcurso da sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, vedada à 
identificação do detentor do lance. 
 
8.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo 
de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 

8.6.1. Alternativamente ao disposto no subitem 8.6, o encerramento da sessão pública 
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dar-se-á por decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento 
iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos, findo o 
qual será encerrada a recepção de lances. 

 
8.7. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 
eletrônico contraproposta diretamente ao(s) Licitante(s) que tenham apresentado os lances de menor 
valor, para que sejam obtidos preços melhores, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
 

8.7.1. A negociação será realizada por meio do sistema (chat), podendo ser acompanhada 
pelos demais Licitantes. 

 
8.8. Encerrada a fase de lances e da negociação, e se a empresa que apresentou o menor preço, 
não se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver propostas 
apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, no intervalo de até 5% (cinco por 
cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

8.8.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após a solicitação do Sistema, apresentar nova 
proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias, terá adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
 
8.8.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 8.8.1, serão convocados os Licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem no conceito de micro e pequena empresa de que trata a Lei complementar nº 123 
de 2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
8.8.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.8, o 
sistema adotará como critério de desempate a escolha do primeiro lance ofertado pela 
microempresa e empresa de pequeno porte, para que o mesmo possa apresentar melhor 
oferta. 

 
8.9. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 8.8, o objeto licitado, será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
 
8.10. O Pregoeiro anunciará os Licitantes Vencedores, após o encerramento da etapa de lances da 
sessão publica ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da 
aceitação dos lances de menor valor, considerando ainda o que consta nos subitens 8.8 e 8.9. 
 
8.11. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Licitante detentor da melhor oferta deverá 
comprovar a situação de regularidade, no prazo máximo de 01 (uma) hora, encaminhando 
imediatamente a documentação para o Fax (61) 3799-5653 / 3799-5654 / 3799-5656 / 3799-5657, 
com posterior envio dos originais ou cópias autenticadas, bem como após convocação do Pregoeiro, 
anexar ao Sistema Comprasnet a Proposta de Preços com os respectivos valores readequados aos 
lances, observado o prazo máximo de 01 (uma) hora. 
 

8.11.1. Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência estão 
enumerados nos itens 6 e 11, deste Edital. 

 
 
9. DA DESCONEXÃO 
 
9.1. No caso de desconexão com o Sistema Comprasnet e/ou Pregoeiro, no decorrer da etapa 
de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, conforme previsto no § 10, do art. 24, do Decreto nº 5.450, de 2005. 
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9.2. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos realizados (§ 10 do art. 24, do Decreto nº 5.450, de 2005). 
 
9.3. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, 
no site: www.comprasnet.gov.br, conforme prevê o § 11, do art. 24, do Decreto nº 5.450, de 2005. 
 
 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1. No julgamento da licitação, atendidas as exigências deste Pregão, considerar-se-á vencedor 
o Licitante que apresentar o Menor Preço Global por Item. 
 

10.1.1. Erros e omissões existentes no quadro detalhado do preço ofertado, inicialmente 
enviado, poderão ser retificados pelo Licitante, após solicitação ou consentimento do 
Pregoeiro, desde que o preço final ofertado não sofra acréscimos. 

 
10.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos 
neste Instrumento Convocatório e seus Anexos, sendo desclassificadas as que estiverem em 
desacordo. 
 
10.3. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas, bem como será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado 
o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
10.4. Serão desclassificadas as propostas dos Licitantes que: 

 
10.4.1. não atenderem a todas as exigências contidas neste ato convocatório, sejam 
omissas, vagas ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento; 
 
10.4.2. apresentarem vantagens baseadas nas ofertas de outro(s) Licitante(s), de valor 
zero ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, inciso II e seus parágrafos, da 
Lei nº 8.666, de 1993; 
 
10.4.3. não estiverem assinadas pelos titulares dos Licitantes, ou pelos seus 
representantes; 
 
10.4.4. forem apresentadas por grupos de firmas ou de consórcios; 
 
10.4.5. estejam suspensos pela EBC ou declarados inidôneos para licitar com quaisquer 
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como de 
quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 
 
10.4.6. apresentarem preços com valores globais superiores aos limites estabelecidos no 
subitem 3.2 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da 
licitação; 

 
10.4.6.1. quando o Pregoeiro solicitar ao Licitante a demonstração da 
exequibilidade dos preços propostos e respectivas justificativas que comprovem 
que os preços dos insumos são compatíveis com o objeto licitado, o Licitante 
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deverá atender a esta solicitação no prazo máximo de 12 (doze) horas, a contar do 
recebimento da notificação feita para esse fim. 

 
10.5. Se a proposta ou o lance de Menor Preço Global por Item não for aceitável, ou se o 
Licitante desatender às exigências habilitatórias e demais exigências do Edital e seus Anexos, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
10.6. Ocorrendo a situação referida no subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o Licitante detentor da proposta de Menor Preço Global por Item, no sentido de se obter 
melhor preço. 
 
10.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
sanções constantes do item 21 deste Edital. 
 
10.8. Será publicado o resultado da ata eletrônica, ao final, assinada pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, constando a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão, sem prejuízo de outras formas de divulgação. 

 
10.8.1. A ata será disponibilizada no site: www.comprasnet.gov.br para acesso livre, 
imediatamente após o encerramento da sessão pública. 

 
 
11. DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A habilitação do Licitante Vencedor será verificada on line no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, após a análise e julgamento das Propostas, devendo ainda, 
apresentar os seguintes documentos: 

 
11.1.1. Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; atualizada, nos 
termos do modelo constante do Anexo II deste Edital, assinada por sócio, dirigente, 
proprietário ou procurador do Licitante, devidamente identificado; 
 

11.1.1.1. Serão verificados em consulta “on line” durante a sessão deste Pregão, 
no Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br) e no portal do CNJ 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.phd) as declarações 
apresentadas pelo Licitante sobre a inexistência de registros no Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria Geral da União – 
CGU, e de Improbidade Administrativa no Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça, em atenção ao art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, c/c 
o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário do Tribunal de 
Contas da União). 

 
11.1.2. Declaração, de que o Licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, nos termos do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, em 
conformidade com a Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, 
nos moldes do modelo constante do Anexo III deste Edital; 
 
11.1.3. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, onde comprove que o Licitante forneceu, ou esteja fornecendo 
equipamentos com características pertinentes e compatíveis ao objeto deste Edital e seus 
anexos e ateste a inexistência de qualquer fato desabonador em relação ao Licitante, ficando 
reservado a EBC o direito de solicitar cópias dos contratos a que se referem tais documentos; 
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11.1.4. Comprovação da boa situação financeira do Licitante, aferida com base nos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 
um (>1), analisada automaticamente pelo SICAF; 

 
11.1.4.1. os Licitantes que apresentarem resultado inferior a 01 (um) em qualquer 
dos índices referidos no subitem 11.1.4, deverão comprovar que possuem Capital 
Social integralizado ou Patrimônio Líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez 
por cento) do valor total global estimado da contratação, de acordo com os §§ 2º e 
3º, do art. 31, da Lei nº 8.666 de 1993. 

 
11.2. Caso o vencedor do certame seja microempresa ou empresa de pequeno porte 
beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 2006, e havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, será a ela assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da EBC, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
 
11.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.2, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666 
de 1993, sendo facultado a EBC convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 
 
11.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia 
autenticada em Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias 
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro ou Membros da 
Equipe de Apoio. 
 
11.5. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
11.6. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às exigências neste item 11 do Edital. 
 
11.7. Se aceito e habilitado, o Licitante deverá enviar no prazo de 02 (dois) dias úteis, os 
documentos de habilitação originais ou cópias autenticadas em cartório e a proposta de preços 
original, a que se refere o Item 6 deste Edital, para a Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC 
no endereço SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º 
Subsolo, em Brasília/DF - CEP: 70.333-900, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os 
seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: 

 
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2011 
ENVELOPE COM PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ 
ENDEREÇO: ENDEREÇO: SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco 
“B-50/B-60”, 1º Subsolo, em Brasília/DF - CEP: 70.333-900. 

 
 
12. DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1. A autoridade superior poderá desclassificar o Licitante Vencedor, por meio de despacho 
fundamentado, até a data de recebimento, por ele Licitante, da Nota de Empenho, em razão de fato 
superveniente posterior ao julgamento desta licitação, não lhe cabendo direito a reclamação, 
indenização ou a ressarcimento. 
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13. DO CONTRATO 
 
13.1. Em conformidade com o disposto no § 4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, o instrumento 
hábil de formalização da presente contratação será a Nota de Empenho. 
 

13.1.1. A Nota de Empenho estará vinculada ao Processo EBC nº 2846/2010, ao Edital 
deste Pregão Eletrônico nº 085/2011 e seus anexos, à proposta do Licitante Vencedor, que 
a integram como se nela transcritos, informando-a, salvo quando com ela incompatíveis. 
 
13.1.2. Fica desde já estabelecido que o Licitante Vencedor estará obrigado a cumprir 
fielmente todas as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
13.2. A vinculação de direitos e obrigações estabelecidas por meio da Nota de Empenho entre o 
Licitante Vencedor e a EBC vigerá no período compreendido entre a data do seu recebimento pelo 
Licitante Vencedor e a data de encerramento de todas as obrigações assumidas por esta última 
perante a EBC, certificada formalmente pela Comissão de que trata o subitem 15.3 deste Edital. 
 

13.2.1. Fica desde já estabelecido que, havendo qualquer necessidade de ajuste do 
término da vigência da vinculação estabelecida pela Nota de Empenho, para acomodação 
das datas em que, efetivamente, ocorrer o cumprimento dos prazos originalmente 
estabelecidos, tal procedimento será efetivado por meio simples de Registro Apostilar nos 
autos do Processo EBC nº 002846/2010 e comunicado, por escrito, ao Licitante Vencedor. 

 
13.3. A vinculação de direitos e obrigações estabelecida na Nota de Empenho, que no caso presente 
substitui o termo de contrato, poderá ser rescindida: 

 
13.3.1. por ato unilateral e escrito da EBC, pelos motivos enumerados no inciso I do art. 79 
da Lei nº 8.666 de 1993; 
 
13.3.2. nas situações previstas nos incisos XIII a XVI do art. 78 da Lei n° 8.666 de 1993, 
aplicando-se as disposições do art. 79 da mesma Lei; 
 
13.3.3. por acordo firmado entre a EBC e o Licitante Vencedor e sem ônus para ambos, 
mediante comunicação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que haja 
conveniência para a EBC; 
 
13.3.4. judicialmente, nos termos da legislação. 

 
14. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. De acordo com pesquisa de mercado o valor total global estimado para a aquisição dos 
equipamentos objeto deste Edital e seus anexos é de R$ 2.172.146,48 (dois milhões cento e 
setenta e dois mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), detalhado item a 
item no subitem 3.2 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
14.2. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Edital, correrão à conta dos recursos 
consignados no Orçamento da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, PTRES 024559, Fonte 
de Recursos 0100, Natureza de Despesa 449052. 
 
15. DO FORNECIMENTO 
 
15.1. O objeto deste Pregão estará sujeito às disposições do Regulamento Simplificado para 
Contração de Serviços e Aquisições de Bens pela EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.505, de 2008, da 
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Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, alterado pelos Decretos nos 3.693, de 2000 e 
3.784, de 2001, do Regulamento do Pregão Eletrônico, Decreto nº 5.450, de 2005, e, 
subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores. 
 
15.2. O Licitante Vencedor é responsável pelo perfeito acondicionamento dos equipamentos de 
modo que cheguem em condições normais de utilização no local de destino. 
 
15.3. O recebimento dos equipamentos será processado por Comissão constituída pela EBC, com 
no mínimo 03 (três) membros, que terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega dos 
mesmos e de emitir os Termos de Aceitação, ou de Rejeição, efetuando os respectivos atestos nas 
Notas Fiscais/Faturas. 

 
15.3.1. A Comissão a que se refere o subitem 15.3 terá o prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da data de entrega dos equipamentos nas dependências da 
EBC, no Rio de Janeiro/RJ, para efetuar os testes que se fizerem necessários e emitir os 
Termos de Aceitação, ou de Rejeição e efetuar os respectivos atestos nas Notas 
Fiscais/Faturas. 
 

15.4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Edital e seus anexos, 
deverão ser prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para a EBC. 
 
 
16. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 
 
16.1. Os equipamentos deverão ser entregues na Gerência de Engenharia de Rádio no Rio de 
Janeiro, situada na Praça Mauá nº 7, Edifício “A Noite”, 21º andar - Centro, no Rio de 
Janeiro/RJ, no prazo de, no máximo, 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de recebimento 
da Nota de Empenho. 
 
16.2. Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso, fabricados em série, não 
produzidos com características exclusivas, materiais diferenciados ou adaptações feitas para 
adequação ao Termo de Referência, Anexo I deste Edital, garantindo assim a assistência técnica e 
a reposição de peças e componentes compatíveis e deverão ser entregues devidamente 
acondicionados, em caixa lacrada, de forma a permitir a completa segurança no transporte. 
 
16.3. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e do Termo 
de Garantia, onde conste o número da nota fiscal, o número de série, a data de emissão, a descrição 
básica do produto e o período da garantia, que terá seu início a contar da data de emissão do Termo 
de Aceitação. 
 
16.4. No caso de rejeição dos equipamentos entregues, a Comissão constituída nos termos do 
subitem 15.3 deste Edital, emitirá Termo de Rejeição com a análise do problema detectado e 
indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o Licitante Vencedor deverá 
substituir o equipamento rejeitado por outro que atenda plenamente às exigências deste Edital e 
seus anexos, que dependendo das circunstâncias apresentadas, poderá ser de até 90 (noventa) 
dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação efetuada pela EBC, devendo o 
novo equipamento ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionado ao saneamento 
da situação a emissão do pertinente Termo de Aceitação. 
 
16.5. A EBC poderá aceitar a entrega parcelada dos equipamentos, devendo, para cada entrega, 
ser emitida a respectiva Nota Fiscal / Fatura específica, desde que a entrega da quantidade total 
não ultrapasse o prazo máximo previsto no subitem 16.1 do Edital e subitem 8.1 do Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. Por sua vez, a Comissão constituída pela EBC deverá emitir o 
Termo de Aceitação para cada entrega, seja para os equipamentos entregues de forma parcelada 
seja para o fornecimento integral. 
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16.6. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte da EBC ou que não possam ser 
considerados como de responsabilidade do Licitante Vencedor deste certame, não serão 
considerados para efeito da contagem do prazo máximo para entrega quanto os Conversores e 
Distribuidores de Sinais de Vídeo objeto desta licitação. 
 
 
17. DA GARANTIA 
 
17.1. O Licitante Vencedor deverá garantir integralmente os equipamentos contra quaisquer 
defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, sem quaisquer ônus adicionais para a 
EBC, por um período de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de emissão do 
Termo de Aceitação, devendo satisfazer a todos os requisitos previstos no item 7 do Termo de 
Referência, Anexo I do Edital. 
 
17.2. Durante o período de garantia, todas as despesas incluído o transporte para o atendimento 
das condições previstas neste Edital, correrão por conta do Licitante Vencedor, não cabendo a EBC 
quaisquer ônus. 
 
 
18. DO PAGAMENTO 
 
18.1. O pagamento será efetuado, por ordem bancária, até o 5o (quinto) dia útil, após emissão do 
Termo de Aceitação dos equipamentos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que será 
atestada pela Comissão de que trata o subitem 15.3 deste Edital. 
 
18.2. Para execução do pagamento de que trata o subitem 18.1, o Licitante Vencedor deverá fazer 
constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível, se o caso, em 
nome da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.168.704/0002-23, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência. 
 
18.3. Caso o Licitante Vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos 
tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
18.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
documento fiscal será devolvido ao Licitante Vencedor e o pagamento ficará pendente até que 
tenham sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer 
ônus à EBC. 
 
18.5. O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pelo Licitante Vencedor, todas as 
condições estabelecidas neste Edital, com a efetiva entrega dos equipamentos e/ou materiais. 
 
18.6. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, 
bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes. 
 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 
19.1. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no item 12 do Termo de Referência, 
Anexo I, além daquelas previstas neste Edital. 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA EBC 
 
20.1. As obrigações da EBC estão estabelecidas no item 13 do Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital. 
 
 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Durante a realização de todo o processo de licitação, até o momento imediatamente anterior 
ao recebimento da Nota de Empenho, o Licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não retirar o instrumento equivalente, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, incorrer na situação estabelecida no subitem 10.7 deste 
Edital, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou 
descumprir qualquer outra disposição editalícia, sujeitar-se-á, a critério da EBC, às seguintes 
sanções: 

 
21.1.1. advertência por escrito; 
 
21.1.2. multa de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor total global estimado dos 
itens para os quais o Licitante tenha apresentado proposta, definido no subitem 3.2 do Termo 
de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
21.1.3. multa de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total global estimado dos 
itens para os quais o Licitante tenha apresentado proposta, definido no subitem 3.2 do Termo 
de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
21.1.4. multa de 15% (quinze por cento) calculado sobre o valor total global estimado dos 
itens para os quais o Licitante tenha apresentado proposta, definido no subitem 3.2 do Termo 
de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
21.1.5. multa de 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor total global estimado dos 
itens para os quais o Licitante tenha apresentado proposta, definido no subitem 3.2 do Termo 
de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
21.1.6. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Município, e descredenciamento no SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de 
Fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV, do art. 4°, da Lei n° 10.520 de 2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 
21.2. Após o recebimento da Nota de Empenho pelo Licitante Vencedor, sem prejuízo das 
penalidades previstas no art. 86 e nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei Nº. 8.666, de 1993 e 
alterações posteriores, a critério da EBC, pelo cumprimento irregular ou descumprimento de quaisquer 
condições estipuladas para o fornecimento, de que trata o presente Edital, inclusive durante o período 
de garantida, o Licitante Vencedor sujeitar-se-á, a critério da EBC, às sanções previstas no item 11 do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
21.3. As penalidades descritas nos subitens 21.1 e 21.2 nas situações e momentos para as quais 
foram estabelecidas, podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, a critério da EBC, após 
análise das circunstâncias que ensejaram sua aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
21.4. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados nas 
notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela EBC ou ainda, quando for 
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o caso, cobradas judicialmente. 
 
21.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a 
apresentação de defesa prévia pelo Licitante Vencedor, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
data em que for comunicada pela EBC. 
 
21.6. É facultado à EBC, quando o convocado não assinar o termo de contrato, não aceitá-lo ou 
não retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, convocar as Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. 
 
21.7. A imposição das penalidades previstas neste Item 21 deste Edital não exime o Licitante 
Vencedor do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para 
reparar ou ressarcir eventuais danos causados a EBC. 
 
 
22. DA NOVAÇÃO E RESPONSABILIDADES 
 
22.1. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, tanto pela EBC 
quanto pelo Licitante Vencedor, de direito ou faculdade que lhe assista o presente Edital, ou a 
concordância com o atraso no cumprimento das obrigações da Administração ou do Particular, não 
afetará os direitos ou faculdades que poderão ser exercidos, a qualquer tempo a seu exclusivo 
critério, e nem alterará, de algum modo, as condições estipuladas neste Edital. 
 
22.2. As partes responderão por perdas e danos pelo inadimplemento de suas obrigações 
contratuais, além de outras cominações definidas na legislação em vigor. 
 
 
23. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
23.1. A execução do objeto deste Edital somente poderá ser subcontratado mediante prévia e 
expressa aprovação da EBC, quer quanto à qualificação técnica da empresa indicada pelo Licitante 
Vencedor, quer quanto aos tipos e volumes do fornecimento a ser subcontratado. 
 
23.2. Nenhuma subcontratação isentará o Licitante Vencedor de quaisquer de suas 
responsabilidades ou obrigações, sendo o mesmo responsável perante a EBC por todos os atos ou 
omissões dos subcontratados, bem como por atos de pessoas direta ou indiretamente por eles 
empregadas. 
 
23.3. O Licitante Vencedor exigirá que cada um de seus subcontratados esteja de acordo com os 
termos deste Edital, e também em fazer constar de seus contratos que todos os itens são passíveis 
de fiscalização pela EBC. 
 
23.4. Não poderá a subcontratação criar qualquer relação contratual entre a EBC e os 
subcontratados, ficando o Licitante Vencedor como único e exclusivo responsável por todos os atos e 
omissões daqueles. 
 
24. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
24.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Pregão, na forma eletrônica 
e por escrito, protocolado o original, mediante recebimento na 2ª (segunda) via, na Área de Protocolo 
da EBC, situada no SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-50/B-60” 1º 
Subsolo, em Brasília/DF - CEP.: 70.333-900, no horário de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00 
horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 
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24.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
24.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 
 
24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
 
25. DOS RECURSOS 
 
25.1. Existindo a intenção de interpor recurso, o Licitante deverá manifestá-la previamente ao 
Pregoeiro, por meio eletrônico, em campo próprio, durante a sessão pública, explicitando sucinta e 
motivadamente suas razões, imediatamente após a divulgação da fase recursal. 
 
25.2. Aceita pelo Pregoeiro a intenção de recurso, o Licitante deverá num prazo de até 03 (três) 
dias úteis encaminhar as razões de recurso, através de memoriais, que será disponibilizado a todos 
os participantes por meio eletrônico (Sistema Comprasnet), tão logo seja recebido pelo Pregoeiro 
da EBC. 
 
25.3. Os demais Licitantes ficarão, desde logo, intimados a apresentar contra-razões no mesmo 
prazo, de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente. 
 
25.4. É assegurada aos Licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar 
a preparação de recursos e de contra-razões. 
 
25.5. O acolhimento do recurso implica tão-somente invalidação daqueles atos que não sejam 
passíveis de aproveitamento. 
 
25.6. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante, em formulário próprio, por meio 
eletrônico (Sistema Comprasnet) durante a sessão pública, importará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao Licitante Vencedor. 
 
25.7. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
25.8. Só serão conhecidos os recursos interpostos, com manifestação prévia, em campo próprio 
(Sistema Comprasnet), no ato da sessão pública e, e nos respectivos prazos legais, bem como os 
que contiverem a identificação e assinatura do responsável legal ou preposto da empresa. 
 
25.9. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados nas 
dependências da EBC, no endereço SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco 
“B-50/B-60”, 1º Subsolo, em Brasília/DF - CEP: 70.333-900, na Coordenação de Licitações, em dias 
úteis, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Não serão conhecidos os recursos 
interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos legais vencidos. 
 
 
26. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
26.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro e, efetivada quando 
não houver recurso ou após sua apreciação. 
 
26.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao Licitante Vencedor, pelo Pregoeiro, ou, quando houver 
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recurso hierárquico, pela própria autoridade competente. 
 
 
27. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
27.1. A adjudicatária está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou 
supressões determinadas pela EBC até 25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, de 
acordo com o previsto no art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993. 
 
 
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
28.1. Se o Licitante Vencedor incorrer em atraso na correção de defeitos e eliminação de 
divergências verificadas no fornecimento dos equipamentos, ficará sujeito às penalidades de 
advertência, suspensão, cancelamento, eliminação de cadastro ou impedimento de transacionar com 
a EBC, a critério desta. 
 
28.2. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da EBC, em decorrência de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por 
vício ou ilegalidade, de moto próprio ou por provocação de terceiros, sem que os Licitantes tenham 
direitos a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 18 do Anexo I do Decreto n° 3.555, 
de 2000. 
 
28.3. Havendo indícios de conluio entre os Licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a EBC 
comunicará os fatos verificados à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, ao 
Ministério Público Federal e demais autoridades competentes, para as providências devidas. 
 
28.4. Qualquer modificação neste Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
28.5. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à 
inclusão posterior de documento ou informação que dele deveria constar, desde a realização da 
sessão pública. 
 
28.6. Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
EBC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do procedimento licitatório. 
 
28.7. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
28.8. Após abertura da sessão não poderá haver retirada ou substituição da proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
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, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente 
normais. 
 
28.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão Eletrônico. 
 
28.11. Para fins de aplicação da sanção administrativa prevista no item 21 deste Edital, o lance será 
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considerado proposta. 
 
28.12. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
aquisição. 
 
28.13. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através do sítio www.comprasnet.gov.br. 
 
28.14. Para fins de faturamento deverá ser utilizado o CNPJ da EBC no Rio de Janeiro/RJ de 
nº 09.168.704/0002-23. 
 
28.15. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descrito no Sistema 
Comprasnet e as especificações estabelecidas neste Edital prevalecerão àquelas definidas 
neste Edital. 
 
28.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço SCS Quadra 08, Ed. Super 
Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º subsolo, em Brasília/DF – CEP.: 70.333-900, 
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC, por fac-símile (0xx61) 3799-5653 / 3799-5656 
/ 3799-5657, ou pelo e-mail: cpl_ebc@ebc.com.br, não sendo aceitas, em nenhuma hipótese, o 
encaminhamento de outra forma. 
 
28.17. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes no Regulamento 
Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisições de Bens da EBC, aprovado pelo Decreto nº 
6.505, de 2008, na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 3.555, de 2000, no Decreto nº 3.693, de 
2000, no Decreto nº 3.784, de 2001, no Decreto nº 5.450, de 2005, e, subsidiariamente na Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
 
29. DO FORO 
 
29.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília/DF, 
para solucionar quaisquer litígios oriundos deste Pregão e seus anexos, renunciando as partes 
envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Brasília/DF, 16 de dezembro de 2011. 
 
 

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FRÓES 
Pregoeiro 

Portarias-Presidente nºs 193, 218 e 298, de 04/07/2011,  
de 28/07/2011, e de 17/10/2011, respectivamente. 

 
MENSAGEM 

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS 
EMPRESAS NO COMPRASNET, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES 
E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO. 

 http://www.comprasnet.gov.br/ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2011 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição no mercado interno de equipamentos 
de áudio para uso da Rádio MEC AM e FM e Rádio Nacional AM, emissoras de rádio da EBC na 
cidade do Rio de Janeiro (RJ); 
 
1.2. Estão disponibilizadas no Encarte A deste Termo de Referência as especificações 
detalhadas dos equipamentos a serem adquiridos. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Esta requisição contém uma relação de equipamentos para uso da Radio Nacional AM, Rádio 
MEC AM e Rádio MEC FM do Rio de Janeiro. São equipamentos que irão complementar outros já 
requisitados na RMS Diretoria de Suporte e Operações no 186, de 20 / 10 / 2010 que trata da 
aquisição de solução integrada de áudio digital. 
 
2.2. Registre-se que o fornecimento dos equipamentos constantes da RMS no 186 será efetuado 
no formato “turnkey” ao passo que os equipamentos desta requisição serão montados e instalados 
por profissionais da EBC. 
 
2.3. Após o recebimento destes equipamentos, as emissoras da EBC no Rio de Janeiro estarão 
tecnicamente preparadas para as futuras transmissões digitais de rádio, qualquer que seja o padrão 
que venha a ser adotado para o País, viabilizando desta forma o projeto de digitalização das 
emissoras de rádio na cidade do Rio de Janeiro. 
 
 
3. DO CUSTO ESTIMADO 
 
3.1. De acordo pesquisa de mercado o valor total global estimado dos equipamentos, objeto 
deste Termo de Referência é de R$ 2.172.146,48 (dois milhões cento e setenta e dois mil cento e 
quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), detalhado item a item no subitem 3.2 deste 
Termo de Referência. 
 
3.2. Encontram-se no quadro a seguir os valores unitários e totais detalhados item a item. 
 

Item Equipamentos QTD 
Valor 

Unitário por 
Item 

Valor Total 
por Item 

01 Amperímetro digital para RF 01 72.094,00 72.094,00 
02 Amplificador de áudio para o auditório 03 9.442,00 28.326,00 
03 Amplificador distribuidor de áudio para fones 06 264,00 1.584,00 
04 Analisador de energia 02 27.552,00 55.104,00 
05 Analisador vetorial de impedâncias 01 19.500,00 19.500,00 
06 Antena parabólica para recepção de sinais de satélite 01 1.293,00 1.293,00 
07 Aparelho gravador / reprodutor de MD 17 3.458,00 58.786,00 
08 Aparelho reprodutor de Blu-Ray 3D 40 1.100,00 44.000,00 
09 Aparelho reprodutor de CD 19 2.927,00 55.613,00 
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10 Bateria musical 01 6.480,00 6.480,00 

11 Caixa acústica amplificada de 100 watts para contra-
baixo 

03 2.200,00 6.600,00 

12 Caixa acústica amplificada de 100 Watts para guitarra 03 2.750,00 8.250,00 
13 Conversor analógico digital (AD/DA) 10 13.500,00 135.000,00 

14 Caixa acústica passiva de 500 watts para retorno de 
palco 

16 6.277,00 100.432,00 

15 Caixa acústica passiva de 1000 Watts para PA 08 10.855,00 86.840,00 
16 Codec de audio padrão rack 02 20.223,00 40.446,00 
17 Codec de audio portátil 02 20.223,00 40.446,00 
18 Direct box  ativo de 01 canal 06 138,00 828,00 
19 Direct box ativo de 02 canais 12 105,00 1.260,00 
20 Equalizador estéreo 31 bandas 28 820,00 22.960,00 
21 Estação de ressolda para trabalhos em SMD 02 4.855,00 9.710,00 
22 Estante de partitura 15 340,00 5.100,00 
23 Fone de ouvido com controle de volume 40 248,00 9.920,00 
24 Fone de ouvido profissional para estúdio 55 490,00 26.950,00 
25 Gerador / receptor de RF 01 84.000,00 84.000,00 
26 Híbrida digital portátil 08 2.519,00 20.152,00 

27 Kit de microfones para bateria musical, composto de 7 
microfones 

04 4.950,00 19.800,00 

28 Kit transmissor receptor para microfone sem fio 10 10.638,00 106.380,00 
29 Kit transmissor receptor para retorno sem fio 06 7.371,00 44.226,00 
30 Lupa com braço articulado e iluminação 06 540,00 3.240,00 
31 Mala para transporte de equipamentos para externa 05 1.800,00 9.000,00 
32 Maleta de ferramentas para uso em eletrônica 06 3.050,00 18.300,00 
33 Medidor de intensidade de campo de FM 01 79.000,00 79.000,00 

34 Mesa de audio digital de 16 canais, expansíveis até 48 
canais. 07 27.473,00 192.311,00 

35 Mesa de áudio digital de 48 canais. 03 87.973,00 263.919,00 
36 Microfone dinâmico cardióide para voz 25 373,00 9.325,00 
37 Microfone dinâmico para vocais e instrumentos 12 435,00 5.220,00 
38 Microfone dinâmico para voz com chave 35 490,00 17.150,00 
39 Microfone dinâmico supercardióide 18 655,00 11.790,00 
40 Microretífica com acessórios 02 385,24 770,48 
41 Mixer de 6 canais line / mic para externa 20 3.265,00 65.300,00 
42 Monitor de referência para estúdio 24 1.898,00 45.552,00 
43 Painel de VU analógico padrão rack de 19” 02 5.100,00 10.200,00 
44 Painel de VU digital padrão rack de 19” 02 4.360,00 8.720,00 
45 Parafusadeira a bateria 02 165,00 330,00 
46 Pedestal de microfone 80 750,00 60.000,00 
47 Projetor multimídia 02 9.018,00 18.036,00 
48 Receptor de satélite digital 04 720,000 2.880,00 
49 Receptor AM, com alarme de falta de portadora e áudio. 02 14.300,00 28.600,00 

50 Receptor para transmissor plug-on (frequência de 626 a 
668 MHz) 

01 2.340,00 2.340,00 

51 Receptor para transmissor plug-on (frequência de 734 a 
776 MHz ) 03 2.340,00 7.020,00 

52 Régua de patch montada estéreo. 10 14.600,00 146.000,00 
53 Relógio digital para estúdios 20 1.200,00 24.000,00 
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54 Sistema de microfone sem fio UHF 03 2.925,00 8.775,00 
55 Telão para projetor multimídia 02 1.200,00 2.400,00 

56 Televisor monitor de 42”, Full HD, com suporte de 
parede 02 6.350,00 12.700,00 

57 Toca-disco profissional com saída USB e SPDIF 03 2.396,00 7.188,00 

VALOR TOTAL GLOBAL 2.172.146,48 

 
 
4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
4.1. A contratação de pessoa jurídica para o fornecimento dos equipamentos objeto deste Termo 
de Referência, observará as normas e procedimentos administrativos do Regulamento Simplificado 
para Contratação de Serviços e Aquisição de Bens pela EBC, aprovado pelo Decreto no 6.505, de 
2008, da Lei no 10.520, de 2002, do Decreto no 3.555, de 2000, alterado pelos Decretos nos 3.693, de 
2000 e 3.784, de 2001 e, subsidiariamente as normas da Lei no 8.666, de 1993 e suas alterações. 
 
5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.1. Para comprovação da qualificação técnica, o Licitante deverá apresentar: 
 

5.1.1. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, no qual comprove que o Licitante forneceu ou esteja fornecendo equipamentos com 
características e complexidades pertinentes e compatíveis ao objeto deste Termo de 
Referência; 

 
5.2. A EBC se reserva o direito de, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar se os signatários das 
propostas detêm a representação das empresas Licitantes, ou mandato para em seu nome constituir 
obrigações, bem como, verificar a exeqüibilidade dos preços propostos. 
 
6. DA PROPOSTA 
 
6.1. A proposta deverá conter: 
 

6.1.1. Redação em língua portuguesa, sem rasuras, com nome e endereço completos, 
telefone (fax), CNPJ, nos da agência, conta-corrente e banco, no da licitação, dia e hora da 
abertura, data e assinatura do responsável legal; 
 
6.1.2. Marca, modelo e descrição detalhada das características técnicas dos 
equipamentos cotados, e acessórios, se houver, conforme especificações constantes do 
Encarte A e modelo de proposta, conforme Encarte B deste Termo de Referência. Os itens 
ofertados deverão ser novos e de primeiro uso, fabricados em série, garantindo assim a 
reposição de peças e componentes; 
 
6.1.3. Preço unitário por item, o preço total por item e o preço total global, fixos e 
irreajustáveis, expressos em reais, compreendendo todos os custos diretos e indiretos 
necessários à perfeita execução do fornecimento; 
 
6.1.4. Documentação técnica do fabricante que comprove o atendimento das 
especificações do equipamento cotado, que deverá ser apresentada pelo Licitante que 
ofertar equipamentos com modelos e marcas diferentes dos sugeridos nas 
especificações constantes no Encarte A do Termo de Referência. Considera-se 
documentação oficial do fabricante: 
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6.1.4.1. Catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pelo fabricante; ou 
 
6.1.4.2. Documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial 
do fabricante, devendo, nesse caso, ser indicado o endereço eletrônico do 
fabricante com menção à página de que consta a informação apresentada; 
 
6.1.4.3. Caso o Licitante não disponha de catálogos, folders, impressos ou 
publicações originais do fabricante quanto às especificações técnicas dos 
equipamentos, softwares, componentes e materiais, deverá apresentar declaração 
do fabricante em que constem as especificações, preferencialmente em língua 
portuguesa. Se for apresentada declaração em outro idioma, esta deverá vir 
acompanhada de tradução para a língua portuguesa. 

 
6.1.5. Prazo de garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 
emissão do Termo de Aceitação e do atesto na Nota Fiscal / Fatura, contra defeitos de 
fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, de acordo com o exposto no item 7 deste 
Termo de Referência; 
 
6.1.6. Prazo de entrega: não poderá ser superior a 90 (noventa) dias corridos a contar 
da data de recebimento da nota de empenho respectiva; 
 
6.1.7. Declaração expressa de que os equipamentos propostos são novos e de 
primeiro uso, são fabricados em série, não serão produzidos com características exclusivas, 
materiais diferenciados ou adaptações feitas para adequação a este Termo de Referência, 
garantindo assim a assistência técnica e a reposição de peças e componentes compatíveis; 
 
6.1.8. Declaração de que os equipamentos ofertados serão entregues com todos os 
acessórios necessários ao perfeito funcionamento; 
 
6.1.9. Declaração de que só substituirá materiais, peças e componentes, por produtos 
novos e originais, não recondicionados, recomendados pelo fabricante; 
 
6.1.10. Declaração expressa se comprometendo a efetuar a substituição imediata de todo e 
qualquer equipamento que durante o período de garantia venha a apresentar defeito; 
 
6.1.11. Declaração de que só substituirá os equipamentos, por produtos novos e originais, 
não recondicionados, recomendados pelo fabricante; 
 
6.1.12. Declaração de que durante o período de garantia, as despesas com a 
desmontagem, a montagem, a substituição de peças, de componentes ou de equipamentos 
como um todo e o transporte para o atendimento das condições previstas neste Termo de 
Referência, correrão por conta do Licitante Vencedor, não cabendo à EBC quaisquer ônus; 

 
 
7. DA GARANTIA 
 
7.1. Os equipamentos descritos neste Termo de Referência terão garantia contra defeitos de 
fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades durante o período de, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da data de emissão do Termo de Aceitação e do atesto na Nota 
Fiscal/Fatura. 
 
7.2. Durante o período de garantia, a solução do problema detectado deverá ocorrer em até 30 
(trinta) dias corridos, a contar da data de comunicação efetuada pela EBC. 
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7.3. Caso o defeito apresentado não seja de simples solução e que não seja possível a sua 
correção no prazo estabelecido no subitem 7.2, a EBC poderá, mediante as justificativas 
apresentadas, aceitar a prorrogação do prazo para a realização dos serviços. Nesse caso, o Licitante 
Vencedor deverá fornecer peça ou componente igual ou similar em substituição provisória, sem que 
implique acréscimos aos preços contratados. 
 
7.4. Se atendidas as providências apontadas nos subitens 7.2 e 7.3, e mesmo assim continuar o 
problema o Licitante Vencedor deverá substituir o equipamento por outro com as mesmas 
características, em perfeitas condições de uso, no prazo definido pela área técnica da EBC, que 
dependendo das circunstâncias apresentadas, poderá ser de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias 
corridos, a contar da data de recebimento da comunicação efetuada pela EBC. 
 
7.5. A substituição de peças, componentes ou de equipamentos, objeto deste Termo de 
Referência, deverá ser efetuada com material original novo, não recondicionado, recomendado pelo 
fabricante. 
 
7.6. Durante o período de garantia, as despesas com a desmontagem, a montagem, a 
substituição de peças, de componentes ou de equipamentos como um todo e o transporte para o 
atendimento das condições previstas neste item, correrão por conta do Licitante Vencedor, não 
cabendo à EBC quaisquer ônus. 
 
 
8. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
8.1. O prazo máximo para entrega dos equipamentos é de 90 (noventa) dias corridos, a contar 
da data de recebimento da Nota de Empenho respectiva. 
 
8.2. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal e termo de garantia, 
onde conste número da nota fiscal, número de série, descrição básica do equipamento e do período 
da garantia. 
 
8.3. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte da EBC ou que não possam ser 
considerados como de responsabilidade do Licitante Vencedor do certame, não serão considerados 
para efeito da contagem do prazo máximo para entrega. 
 
8.4. O objeto deste Termo de Referência será recebido por Comissão constituída pela EBC, que 
terá a responsabilidade de emitir os Termos de Aceitação e/ou de Rejeição, nos prazos de até 15 
(quinze) dias corridos, a contar da data de recebimento dos equipamentos na Gerência de 
Engenharia de Rádio no Rio de Janeiro, situada na Praça Mauá nº 7, Edifício “A Noite”, 21º 
andar - Centro, no Rio de Janeiro/RJ. 
 
8.5. O Termo de Rejeição mencionado no subitem 8.4 será emitido quando constatado o não 
cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições previstas neste Termo de 
Referência. O Termo de Rejeição deverá conter a especificação do equipamento, a descrição da 
rejeição e as correções solicitadas, o prazo para as correções, e quando for o caso, a substituição do 
equipamento, sem quaisquer ônus para a EBC. 
 
8.6. Caso o Licitante Vencedor não cumpra o determinado no Termo de Rejeição, a Comissão 
elaborará relatório informando o ocorrido e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba. 
 
8.7. Não tendo sido verificadas anormalidades nos equipamentos fornecidos e/ou sanados todos 
os problemas detectados, a EBC emitirá os pertinentes Termos de Aceitação. 
 
8.8. No caso de o Licitante Vencedor incorrer em atraso na execução do fornecimento dos 
equipamentos, e ainda, na correção de defeitos e eliminação de divergências verificadas nas 
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características dos equipamentos fornecidos, ficará sujeito às penalidades previstas neste Termo de 
Referência. 
 
8.9. Na contagem dos prazos estabelecidos em dias neste Termo de Referência, exclui-se o dia 
do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na EBC. 
 
8.10. A EBC poderá aceitar a entrega parcelada dos equipamentos por item, devendo, para cada 
entrega, ser emitida nota fiscal/fatura específica e o correspondente Termo de Aceitação. 
 
8.11. Os equipamentos deverão ser novos, sem utilização anterior e em linha de fabricação. 
 
8.12. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionados, em caixas lacradas, 
de forma a permitir a completa segurança no transporte. 
 
 
09. DO LOCAL DE ENTREGA 
 
9.1. Todos os equipamentos deverão ser entregues na Gerência de Engenharia de Rádio no 
Rio de Janeiro, situada na Praça Mauá nº 7, Edifício “A Noite”, 21º andar - Centro, no Rio de 
Janeiro/RJ. Quaisquer esclarecimentos sobre o endereço de entrega dos bens poderão ser obtidos 
pelo telefone (0xx21) 2253-7675 e/ou 2253-7677. 
 
 
10. DO PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será efetuado, por ordem bancária, até o 5o (quinto) dia útil, após a data de 
emissão dos Termos de Aceitação dos equipamentos, mediante apresentação da nota fiscal / 
fatura, que será atestada pelos membros da Comissão constituída pela EBC para esse fim. 
 
 
11. DAS PENALIDADES 
 
11.1. Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas neste Termo de Referência, o 
Licitante Vencedor sujeitar-se-á às seguintes sanções, a critério da EBC: 

 
11.1.1. advertência por escrito; 
 
11.1.2. multa de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor total da Nota de Empenho; 
 
11.1.3. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho; 
 
11.1.4. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho; 
 
11.1.5. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, cumulada 
com a sua anulação, total ou parcial; 
 
11.1.6. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento do SICAF ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4o, da Lei no 10.520/02, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e demais 
cominações legais. 

 
11.2. As penalidades descritas neste item podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, a 
critério da EBC, após análise das circunstâncias que ensejarem sua aplicação e serão, 
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obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
11.3. As importâncias decorrentes das multas não recolhidas nos prazos determinados nas 
notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ao Licitante Vencedor ou 
ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
 
11.4. A imposição das penalidades previstas neste item não exime o Licitante Vencedor do 
cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para repassar ou 
ressarcir eventuais danos causados à EBC. 
 
11.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a 
apresentação de defesa prévia pelo Licitante Vencedor, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data em que for comunicada pela EBC. 
 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
 
12.1. Além de outras obrigações previstas neste Termo de Referência, o Licitante Vencedor obriga-se 
a: 

 
12.1.1. responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das condições estabelecidas neste Termo 
de Referência e seus anexos, não se admitindo quaisquer modificações sem a aprovação da 
área de engenharia da EBC; 
 
12.1.2. entregar os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e uso, 
cabendo à EBC verificar se essas condições estão de acordo com o estabelecido neste 
Termo de Referência, as quais deverão permanecer durante toda a vigência da Nota de 
Empenho; 
 
12.1.3. assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para o cumprimento 
integral do objeto deste Termo de Referência; 
 
12.1.4. atender rigorosamente ao prazo de entrega e de garantia previsto neste Termo de 
Referência; 
 
12.1.5. prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela EBC, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
 
12.1.6. manter, durante todo o período do fornecimento e da vigência da garantia, as 
mesmas condições exigidas para a contratação; 
 
12.1.7. prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela EBC, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 
 
12.1.8. executar diretamente o fornecimento, inclusive a garantia, sem transferência de 
responsabilidade ou subcontratação, não autorizadas pela EBC; 
 
12.1.9. assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente a EBC ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos equipamentos não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela 
EBC; 
 
12.1.10. responsabilizar-se pela defesa contra todas as reclamações judiciais ou 
extrajudiciais e arcar com os ônus decorrentes dos prejuízos que possam ocorrer em 
conseqüência do fornecimento, objeto deste Termo de Referência, por sua culpa ou de seus 
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empregados ou prepostos, e que venham a ser argüidos por terceiros contra a EBC; 
 
12.1.11. responsabilizar-se, com exclusividade, pelo pagamento de despesa porventura 
oriunda de decisão judicial, eximindo-se a EBC de qualquer relação empregatícia com os 
envolvidos no fornecimento, objeto deste Termo de Referência; 
 
12.1.12. sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da EBC, prestando-lhe 
todos os esclarecimentos solicitados e se obrigando atender prontamente às reclamações 
formuladas; 
 
12.1.13. atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto 
deste Termo de Referência, sem ônus para a EBC; 
 
12.1.14. dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos 
equipamentos no local indicado; 
 
12.1.15. fornecer os equipamentos e seus acessórios atendendo integralmente às suas 
características, responsabilizando-se pelo perfeito funcionamento dos mesmos; 
 
12.1.16. disponibilizar número de telefones, fax, e-mails ou outro meio hábil para 
comunicação pela EBC, para efetivação dos chamados técnicos durante o período de 
garantia; 
 
12.1.17. cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas neste Termo de Referência. 

 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA EBC 
 
13.1. Além de outras obrigações previstas neste Termo de Referência, a EBC obriga-se a: 

 
13.1.1. Acompanhar e supervisionar a entrega, por meio da Comissão designada para esse 
fim; 
 
13.1.2. Designar empregado(s) que atuará (ão) como Cogestor(es) da Nota de Empenho, 
que terá (ão) a responsabilidade de fiscalizar a acompanhar o cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste Termo de Referência, durante o período de garantia; 
 
13.1.3. Comunicar ao Licitante Vencedor quaisquer ocorrências relacionadas com o 
fornecimento dos equipamentos; 
 
13.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Licitante Vencedor; 
 
13.1.5. Designar os membros da Comissão de Recebimento a que se refere o Termo de 
Referência para supervisionar o fornecimento, verificando se todas as obrigações estão 
sendo cumpridas, e a contento, emitindo os termos de aceitação, assim como os termos de 
rejeição, conforme o caso, formalizando os eventuais pedidos de aplicação de penalidade ao 
licitante vencedor, no caso de descumprimento, e efetuando o atesto das notas fiscais/faturas 
para pagamento; 
 
13.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos conversores entregues em 
desacordo com o objeto licitado, emitindo o respectivo termo de rejeição; 
 
13.1.7. Proporcionar todas as facilidades para que o Licitante Vencedor possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas estabelecidas neste Termo de Referência. 
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14. DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
 
14.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto neste Termo de Referência, 
deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Coordenação de Licitações, protocolizando a 
solicitação na Área de Protocolo, situada SCS - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Edifício Super 
Center Venâncio 2.000, Bloco “B-50/b-60”, 1º subsolo, em Brasília/DF, CEP 70.333-900, Sede 
Administrativa da EBC, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da licitação, as 
quais serão consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de 
consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados; 
 
14.2. Fazem parte deste Termo de Referência os seguintes anexos: Encarte A: Especificações dos 
Equipamentos e Encarte B: Modelo de proposta para Cotação de Preços. 
 
14.3. Este Termo de Referência é parte integrante da Requisição de Material e / ou Serviço da 
Diretoria de Suporte e Operações no 223/2010, de 18 de novembro de 2010. 
 
14.4. Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 
a) Laert Teixeira – Assessor de Projetos; 
 
b) Emerson Weirich – Gerente Executivo de Engenharia de Rádio e Televisão; 
 
c) Roberto Gontijo de Amorim – Diretor de Suporte e Operações. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2011 
 

ENCARTE A 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 
 

Item Descrição QTD 

01 

Amperímetro digital para RF, com as seguintes características: 
 

1) Faixa de frequência: 0.5 a 2.0 MHz, 2% de precisão, 20 kHz a 5 MHz, 5% 
de precisão; 

2) Faixa de operação: 100:1; 

3) Faixas de medidas padrão: 0.1 a 10 A / 0.2 a 20 A / 0.4 a 40 A / 0.8 a 80 
A / 1.6 a160 A; 

4) Indicador de leitura: 3 ½ dígitos LCD; 

5) Resolução 1:100 mínima ou 1:1200 máxima; 

6) Saídas remotas: escala cheia: 2.15 VDC/16 kOhms; 

7) Escala cheia: 10 VDC/16 kOhms; 

8) Seleção de escala: automática; 

9) Tipo de transformadores de corrente: Banda AM - 500 kHz a 2.0 MHz; 

10) Interconexão: cabo coaxial 50 Ohms (equipamento / transformador); 

11) Isolamento do condutor para terra: até 42.4 kVRMS; 

12) Acessórios: fonte de alimentação DC 110/220 AC In, ± 15 VDC / 100 mA 
e 24 VDC / 500 mA; 

13) Bucha do condutor: incrementar a isolação do transformador até 15 
kVRMS; 

14) Suporte de montagem para 1 ou 2 transformadores padrão TCT ou 1 
medidor; 

15) Supressor de transiente com conector N para T com supressor montado. 

 
Observação: 
 
a) O medidor deverá vir acompanhado dos seguintes transformadores: TCT-
1: 0 - 40; TCT-3: 0 - 20; TCT-2-HV: 0 - 80; TCT-6-XHV: 0 –160; 
 
b) Características técnicas iguais ou superiores ao modelo DTCA-160-XHV 
da Delta Eletrocnics ou similar. 

01 

02 Amplificador de áudio para auditório, com as seguintes características: 03 
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1) 1.160 watts RMS em 8 Ohms (580 watts RMS por canal); 
 
2) Classificação: AB especial (alta corrente de polarização e duplo 
referencial flutuante); 
 
3) Distorção harmônica: (1 kHz @ 1/2 da potência nominal) 0,02%, 2 
Ohms / 0,015%, 4 Ohms / 0,008%, 8 Ohms; 
 
4) Distorção harmônica: 20 Hz a 20 kHz, ± 0,5 dB programável; 
 
5) Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz, ± 0,5 dB programável; 
 
6) Fator de amortecimento: maior que 2.000 a 8 Ohms @ 40 Hz maior que 
800 até 10 kHz; 
 
7) Rejeição de sinal modo comum na entrada: melhor que -85 dB @ 1 
kHz; 
 
8) Taxa de variação: 35V/uS (sem filtro); 
 
9) Separação entre canais: Melhor que -80dB @ 1kHz; 
 
10) Ruído: Melhor que 100 dBa em relação à potência máxima; 
 
11) Sensibilidade: 0,775V ou 1,5VRMS (DS) selecionável para a potência 
nominal; 
 
12) Impedância de entrada: 10 k Ohms balanceada; 
 
13) Controles: traseiros: chave estérea / paralela, ajustes rotativos de 
atenuação do sinal de entrada e chave de força; 
 
14) Conectores: entradas e saídas de linha: 2 conectores XLR fêmea e 2 
conectores P10 fêmea balanceados. Barra de ligação para chassis e comum 
flutuante; 
 
15) Alto falantes: 01 conector padrão Speakon por canal; 
 
16) Refrigeração: duto de alumínio com dupla ventilação forçada, Dynamic 
Cooler (DCCS): sistema de contato total entre dissipador e transistores; 
 
17) Proteção: soft-clip, soft-start, saída em curto ou aberto, rádio 
frequência, cargas reativas ou descasadas, ultra-som e sobre sinal de entrada. 
Sensores térmicos independentes para cada canal; 
 
18) Proteção para cargas: liga / desliga silencioso, DC na saída, auto-mute; 
 
19) Alimentação: 127VAC. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao amplificador 
Studio R – XD ou similar. 



 

SCS Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 – Brasília/ DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 
31 

Processo nº: 

EBC 002846/2010 

Folha: 

 

03 

Amplificador distribuidor de áudio para fones, com as seguintes 
características: 
 
1) Amplificador de fones de ouvido ultra-compacto com 1/2 unidade de 
rack para estúdio e show ao vivo; 
 
2) 04 (quatro) sessões de amplificação estéreo totalmente independente 
de alta potência; 
 
3) Medidor de 6 segmentos por canal para melhor monitoração do sinal; 
 
4) 02 (duas) entradas principais estéreas independentes com controle de 
balanço e nível individual selecionável para os 04 (quatro) amplificadores de 
fone; 
 
5) Medidor de precisão na entrada principais com 6 segmentos para 
indicação de nível de entrada e de linha; 
 
6) 02 (duas) saídas de headphone em cada canal totalizando 8 
headphones ao mesmo tempo; 
 
7) Saída paralela link out permitindo a ligação em cascata de outros 
amplificadores de fone; 
 
8) Faders alps® iluminados, potenciômetros chave de alta qualidade que 
garantam longa durabilidade; 
 
9) Amplificador operacional com ruído ultra-baixo. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao amplificador distribuidor 
de fones AMP 800 da Behringer ou similar. 
 

06 

04 

Analisador de energia, com as seguintes características: 
 
1) Registrador digital portátil e robusto, trifásico, programável, destinado ao 
registro das tensões, correntes, potências, energia, harmônicas e oscilografia 
de perturbações em sistemas elétricos de geração, consumo e distribuição 
assim como circuitos de alimentação de máquinas elétricas em geral; 
 
2) Mostrador e teclado alfanuméricos; 
 
3) Programação efetuada diretamente no equipamento; 
 
4) Dotado de memória interna estática tipo “RAM” e porta serial para leitura 
dos dados registrados - programação por PC local ou via “modem” (opcional); 
 
5) Software (para Windows), fornecido juntamente com o registrador e sem 
custo adicional, para possibilitar a análise dos dados de forma prática e direta 
por meio de gráficos e relatórios; 
 
6) Que permita registros de formas de ondas das tensões e correntes das 

02 
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perturbações na tensão (variações momentâneas de tensão “sag, swell”, % 
DHT, variações de frequência); 
 
7) Análise de harmônicos das correntes e tensões a partir de 3 diferentes 
protocolos; 
 
8) Que permita análise da qualidade de energia fornecida ou recebida (que 
meça e registre em 4 quadrantes); 
 
9) Que permita estudos da demanda e otimização do uso de energia. 
Gráficos e relatórios de tensões, correntes, potências ativas, reativas, energia 
ativa; 
 
10) Simulações para análise de correção do fator de potência; 
 
11) Monitoramento de processos visando obtenção de curvas de temperatura, 
pressão, vazão, etc., juntamente com as grandezas elétricas como tensão, 
correntes, demandas, energia etc; 
 
12) Que analise desligamentos e falhas causadas por variações nas 
características da tensão; 
 
13) Detecção de fraude em sistemas de distribuição de energia elétrica; 
 
14) Que faça análises comparativas de custos nos diversos pontos de 
consumo de energia; 
 
15) Que permita a determinação da função distribuição de tensão (FDT); 
 
16) Que obtenha curvas de partida (tensões, correntes, potências, etc.) de 
motores; 
 
17) Que permita ler tensões de fase (fase-neutro), fases A, B e C e tensões de 
linha (fase-fase), AB, BC e CA (valores obtidos por cálculo fasorial); 
 
18) Que permita ler: 

 
- Correntes, fases A, B e C; 
- Fatores de potência (ou fatores de deslocamento), fases A, B e C; 
- Fator de potência total (ou fator de deslocamento); 
- Potências ativas, fases A, B e C; 
- Potência ativa total; 
- Potências reativas, fases A, B e C (indutivas e capacitivas 
separadamente ou não); 
- Potência reativa total; 
- Potências aparentes, fases A, B e C; 
- Potência aparente total; 
- Energia ativa total (consumida ou fornecida); 
- Energia reativa capacitiva total; 
- Energia reativa indutiva total; 
- Distorção harmônica total de tensão, fases A, B e C; 
- Distorção harmônica de tensão (% por faixa de frequência), fases A, 
B e C; 
- Distorção harmônica total de corrente, fases A, B e C; 
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- Distorção harmônica de corrente (% por faixa de frequência), fases 
A, B e C; 
- Potência reativa total necessária para alteração do fator de potência; 
- Grandezas auxiliares, canais 1, 2 e 3; 
- Frequência da tensão, fase A (ou B ou C), máximo e mínimo de 
frequência da tensão, fase A (ou B ou C); 
- Seqüência de fases. máximo e mínimo de tensão (1/2 ciclo, com 
indicação da fase); 
- Máximo de corrente (1/2 ciclo, com indicação da fase); 
- Tempo com tensão fora da faixa programada; 
- Tempo com corrente acima do valor programado; 
- Grau de desequilíbrio de tensão (IEC); 
- Grau de desequilíbrio de tensão (NEMA); 
- Demandas, fases A, B e C, ponta e fora de ponta; 
- Demandas, valores totais, ponta e fora de ponta. 

 
19) Tensão (1/2 ciclo, com indicação da fase); máximo de corrente (1/2 ciclo, 
com indicação da fase); tempo com tensão fora da faixa programada; tempo 
com corrente acima do valor programado; grau de desequilíbrio de tensão 
(IEC); grau de desequilíbrio de tensão (NEMA); demandas, fases A, B e C, 
ponta e fora de ponta; demandas, valores totais, ponta e fora de ponta; 
 
20) Que permita ver forma de onda das tensões e correntes durante os 
eventos ocorridos (oscilografias); 
 
21) Valores instantâneos e RMS das tensões e correntes durante os eventos; 
 
22) Análise harmônica (máx. 61°) de tensões e correntes do evento, com 
forma de onda, valores de pico, ângulos; 
 
23) Análise harmônica (máx. 61°) de tensões e correntes, com forma de onda, 
valores de pico, ângulos; 
 
24) Gráficos de barras e relatórios indicando o valor dos harmônicos pares e 
ímpares de cada ciclo; 
 
25) Valores médios das variáveis registradas para cada período de integração 
(100ms a 1 hora) programado; 
 
26) Períodos com maiores e menores tensões médias e maiores correntes 
médias; 
 
27) Máximo e mínimo valor de tensão (RMS, ½ ciclo) atingido em cada 
período de integração programado; 
 
28) Máximo valor de corrente (RMS, ½ ciclo) atingido em cada período de 
integração programado; 
 
29) Tempo com tensões fora da faixa programada para cada período de 
integração programado; 
 
30) Tempo com correntes fora da faixa escolhida para cada período de 
integração programado; 
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31) Resumo das maiores demandas ativas e reativas de ponta, fora de ponta 
e reservado; 
 
32) Simulação de correção de FP e potência reativa necessária para correção. 
Relatório de função distribuição de tensão (FDT), incluindo gráfico respectivo; 
 
33) Falta de energia ocorrida e os respectivos horários e durações. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao “MARCH 21-993” 
fabricado pela RMS ou similar. 
 

05 Analisador vetorial de impedâncias, com as seguintes características: 
 
1) Frequência de operação: 0,1 a 120 kHz; 
 
2) Faixas de medida: LF, MF, HF, e FM; 
 
3) Medida de impedância e VSWR; 
 
4) Medições no conector de entrada ou cabo coaxial; 
 
5) Utilização como ponte de impedância com receptor / gerador utilizando 
gerador interno; 
 
6) Saída de até 50 Volts pico a pico para medidas de antenas de AM; 
 
7) Proteção contra voltagens pico a pico de até 100 Volts; 
 
8) Capaz de medir comprimento de linha de transmissão; 
 
9) Saída para laptop; 
 
10) Software incluído para leituras em PC; 
 
11) Fornecido com maleta adequada para levar também laptop de 17”; 
 
12) Deve vir acompanhado de bateria e carregador; 
 
13) Deve vir com adaptador de AC. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao modelo “POWER AIM 
120” fabricado pela “ARRAY SOLUTIONS” e distribuído pela “KINTRONICS 
LABS” ou similar. 
 

01 

06 

Antena parabólica para recepção de sinais de satélite, com as seguintes 
características: 
 
1) Diâmetro: 2,60m; 
 
2) Refletor: alumínio ou fibra com aluminização interna; 

01 
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3) Ajuste de azimute: 0-360º; 
 
4) Ajuste de elevação: 10º a 90º; 
 
5) Flange de saída: CPR 229 G; 
 
6) Ganho (dBi) Banda C:  39 dBi; 
 
7) Ganho (dBi) Banda Ku (12Ghz): 47,5 dBi: 
 
8) Polarização linear; 
 
9) Frequência de operação (C / ku): 3,4 a 4,2 GHz 10,7 a 12,75 GHz; 
 
10) VSWR (Max): Menor ou igual a 1,3. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores à antena fabricada pela 
Embrasat BR2600 ou similar. 
 

07 

Aparelho gravador / reprodutor de MD, com as seguintes características: 
 
1) Entradas e saídas balanceadas (XLR) e analógicas (RCA) 
 
2) Entrada e saída digital SPDIF (óptico), na parte traseira; 
 
3) Entrada óptica frontal; 
 
4) Conexão PS2 frontal, para uso de teclado na nomeação dos tracks; 
 
5) Função auto play e auto pause; 
 
6) Função auto cue; 
 
7) Controle de pitch; 
 
8) Saída para fone com controle de volume; 
 
9) Tempo de gravação e reprodução: modo SP, 80 minutos max; modo LP2, 
160 minutos max; modo LP4, 320 minutos max; mono: 160 minutes max; 
 
10) Controle remoto; 
 
11) Padrão rack (montável em rack); 
 
12) Sistema de codificação ATRAC (versão 3); 
 
13) Reprodução em modo programa e shuffle; 
 
14) Dimensões: 19 "x  3,7" x 12.3 "(483 x  94 x 313 mm); 
 
15) Que permita edição da ordem dos tracks; 

17 
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16) Frequência de resposta: 20 Hz - 20 kHz ± 0.5 dB (em modo play); 
 
17) Relação sinal ruído: mais de 94 dB (em modo play); 
 
18) Total de distorção harmônica: menos de 0,013%; 
 
19) Alimentação: 120 VCA, 60 Hz. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao aparelho de MD 
TASCAM MD-350 ou similar. 
 

08 

Aparelho reprodutor de Blu-Ray 3D, com as seguintes características: 
 
1) Que reproduza formatos BD 3D, BD 2D, DVD, CD, DIVX HD, Super 
Áudio CD (DivX HD (.avi, .divx, .divm .xvid .mkv), MPEG (.mpg .mpeg .mp4 
.m4v), WMV, SA-CD, AVC-HD, VOB, VRO, MP3, WMA, WAV, AAC e JPEG 
(.jpg, .jpeg)); 
 
2) Compatibilidade com 3D/BD-ROM/-RE/-R, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD-ROM, CD-R/-RW, AV CHD e JPEG HD; 
 
3) Região A para blu-ray região 4 para DVD; 
 
4) Reprodução de áudio de até 8 canais sem compressão (LPCM) e 
frequência de amostragem máxima de 192 kHz em até 7.1 canais; 
 
5) Video full HD 3D 1080p;  
 
6) Capacidade de conversão dos sinais de vídeo convencionais do DVD 
(480i) para alta definição 1080p; 
 
7) Conexão à internet por rede sem fio; 
 
8) Que permita streaming de vídeos, músicas e fotos direto de um 
computador; 
 
9) Entradas: 1 ETHERNET, 1 USB traseiro, 1 USB frontal; 
 
10) 01 (uma) entrada HDMI, 01 (uma) entrada componente, 01 (uma) entrada 
composto, 01 (uma) entrada óptica áudio, 01 (uma) entrada coaxial áudio e 01 
(uma) entrada de áudio analógico; 
 
11) Dimensões de mesa: 430mm x 36mm x 219 mm (LxAxP); 
 
12) Alimentação: 110 - 240VCA. 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores ao aparelho reprodutor de blu-ray, 
Sony blu-ray player 3D BDP-S470 ou similar. 
 

40 
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09 

Aparelho reprodutor de CD, com as seguintes características: 
 
1) Que reproduza tanto CD de áudio padrão, como também MP3; 
 
2) Que possua memória anti-choque; 
 
3) Que tenha a capacidade de fazer loop sem emendas, tanto em discos de 
CDs como MP3; 
 
4) Que tenha partida rápida; 
 
5) Que possua ajuste de picth; 
 
6) Que tenha tanto a opção de reprodução contínua, como também fazer a 
programação da seqüência das faixas a serem reproduzidas; 
 
7) Saída de áudio analógico: balanceada; 
 
8) Saída de áudio digital: SPDIF; 
 
9) Tensão de alimentação: 115 / 230V, 60Hz; 
 
10) Potência de consumo: 15W; 
 
11) Frequência de resposta: 20 a 20.000 Hz; 
 
12) Distorção harmônica total (THD): .0053%. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao CD NUMARK MP102 ou 
similar. 
 

19 

10 

Bateria musical, com as seguintes características: 
 
1) Canoas leves que suportem o máximo de pressão nas afinações mais 
altas; 
 
2) Corrente reforçada de chimbal; 
 
3) Sapata ultraleve; 
 
4) Ajuste de tensão e pés giratórios, para fácil adaptação ao pedal duplo; 
 
5) Construção dos tambores 100% em Poplar; 
 
6) Bombo 22’ Timbales 10”, 12”, 14”; 
 
7) Susp14” x 5,5 + ferragens. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores à bateria Export Pearl EXR-
825H ou similar. 

01 
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11 

Caixa acústica amplificada de 100 Watts para contra-baixo, com as 
seguintes características: 
 
1) Potência: 100 W; 
 
2) Alto falantes: 01 (um) de 15” e 01 (um) tweeter Piezo especial para baixo; 
 
3) Equalizador de 04 (quatro) bandas; 
 
4) Entrada de áudio P-10 ativa ou passiva; 
 
5) Botão “ Mid Scoop”; 
 
6) Efeitos de loop; 
 
7) Saída pré-amplificada; 
 
8) Entrada para compressor externo; 
 
9) Saída de linha balanceada, com controle de nível. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao amplificador de contra-
baixo Fender, modelo RUMBLE 100 ou similar. 
 

03 

12 

Caixa acústica amplificada de 100 Watts para guitarra, com as seguintes 
características: 
 
1) Potência: 100 W; 
 
2) 02 (dois) alto falantes de 4 Ohms e 12 polegadas; 
 
3) Incluso footswitch de 2 botões; 
 
4) Reverber incluso; 
 
5) Seleção de normal, driver e more drive; 
 
6) 02 (dois) canais de entrada de instrumento; 
 
7) Saída pré OUT; 
 
8) Entrada power IN; 
 
9) Impedância de entrada: 10 k Ohms; 
 
10) Equalizador de 03 (três) bandas. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao cubo de guitarra Fender 
FM 212R ou similar. 

03 
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13 

Conversor analógico digital (AD/DA), com as seguintes características: 
 
1) Simultaneamente 16(dezesseis) canais analógicos I/O e (dezesseis) 
canais AES/EBU I/O; 
 
2) 192 kHz/24 bits na conversão AD/DA; 
 
3) Que suporte simples e duplo fio no modo I/O AES/EBU 192 kHz; 
 
4) 01 (uma) unidade de rack 
 
5) Controle remoto AES16, IrDA e MIDI, 
 
6) Slot de expansão para Firewire, ADAT e futuras opções de interface; 
 
7) Mixer digital On-board proporcina flexibilidade de roteamento I/O; 
 
8) Word Sync I/O com jitter; 
 
9)  Balanceamento eletrônico que suporte níveis de  -10dBV e + 4dBU; 
 
10) Transformador de a coplamento  AES/EBU permite interconexão a 150 
m/192 kHz; 
 
11) Múltiplas configurações de SETUP podem ser armazenadas; 
 
12) Conectores DB25. 
 
Observação: 
 
a) Deverá  vir acompanhado de placa LT-HD 
b) Características  técnicas  iguais ou superiores ao conversor analógico 
Aurora 16, da Lynx Stpudio Tecnology ou similar. 
 

10 

14 

Caixa acústica passiva de 500 watts para retorno de palco, com as 
seguintes características: 
 
1) Resposta de frequência: 65 Hz a 20.000 Hz; 
 
2) Impedância de entrada: 8 Ohms; 
 
3) Potência nominal: 500 watts RMS; 
 
4) Conector de entrada: 2 Speakon NL4's; 
 
5) Frequência de crossover: 1.750 Hz; 
 
6) Resposta de freqüência (-3 dB ): 65 Hz a 20 kHz; 
 
7) Range de frequência ( -10 dB ): 45 Hz a 20 kHz; 
 
8) Sensibilidade Axial: 100 dB (1W/1m); 
 

16 
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9) Máxima SPL calculada: 133 dB; 
 
10) Cobertura horizontal: 90º; 
 
11) Cobertura vertical: 50º; 
 
12) Potência Nominal : 500 Watts RMS; 
 
13) Dimensão ( H x W x D ): 18,7"  x 17,3"  x  25,8"; 
 
14) Grade frontal: Aço 16 GA, cor preta; 
 
15) Peso líquido máximo: 23,5 quilos; 
 
16) Sistema acústico: 01 alto-falante de 15” e 01 driver de 1,25"; 
 
17) Montagem frontal, passiva, com crossover interno 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores a caixa de Monitor da 
“Eletrovoice”, modelo TX1152FM ou similar. 
 

15 

Caixa acústica passiva de 1.000 watts para PA, com as seguintes 
características: 
 
1) Potência nominal de 1000 Watts; 
 
2) Conector de entrada: 2 Speakon NL4's; 
 
3) Resposta de freqüência (-3 dB ): 55 Hz a 13 kHz; 
 
4) Range de frequência ( -10 dB ): 50 Hz a 18 kHz; 
 
5) Sensibilidade Axial: 103 dB (1W/1m) 
 
6) Frequência de crossover: 1.750 Hz; 
 
7) Impedância de entrada: 4 Ohms; 
 
8) Sistema acústico: 02 alto falantes de 15” e 01 driver de 2";  
 
9) Ângulo de cobertura nominal: horizontal: 60°, vertical: 40°; 
 
10) Máxima SPL calculada: 139 dB; 
 
11) Suspensão: (6) pontos de rosca de 3/8", (2) em cada lado e na parte 
traseira do gabinete; 
 
12) Dimensão (H x W x D): 45,4"  x  20,0"  x  18,5"; 
 
13) Grade frontal: Aço 16 GA, cor preta; 
 
14) Peso líquido máximo: 42,8 quilos; 
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15) Montagem frontal, passiva, com crossover interno. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores a caixa de PA “Eletrovoice” , 
modelo TX2152 ou similar. 
 

16 

Codec de audio padrão rack, com as seguintes características: 
 
1) Entrada de áudio analógico - 2x fêmea balanceadas XLR e 01 P10 (¼) 
balanceada auxiliar; 
 
2) Saídas analógicas de áudio - 2x macho balanceadas XLR e 01 P10 (¼) 
balanceada auxiliar; 
 
3) Fones de ouvido - 2x (1/4") jack na parte traseira compartilhada com aux. 
Out; 
 
4) Impedância de entrada de áudio: alta impedância: 5 k Ohms; 
 
5) Impedância de saída: 50 Ohms, balanceada; 
 
6) Nível de clipping: 18 dBu (entradas e saídas); 
 
7) Resposta de frequência: 20Hz a 15kHz sobre POTS / GSM e 20Hz a 
20kHz sobre ISDN; 
 
8) Distorção harmônica total: <0,01% em +4 dBu; 
 
9) Sinal / ruído: melhor que 84dB a +4 dBu; 
 
10) A / D e D / A conversores de 24 bits Sigma Delta; 
 
11) Amostra de frequências do módulo IP: 16kHz, 24kHz, 32kHz, 48kHz; 
 
12) Amostra de frequências do módulo 3G: 16khz, 24kHz, 32kHz, 48kHz; 
 
13) Amostra de frequências do módulo POTS: 16kHz, 32kHz; 
 
14) Amostra de frequências do módulo X.21/V.35: 16kHz, 24kHz, 32kHz, 
48kHz; 
 
15) X.21/V.35 dados interfaces até 384 k bits / S; 
 
16) Amostra de frequências do módulo GSM: 16kHz, 32kHz; 
 
17) Algoritmos de compressão: POTS: música, music PLUS, Voice G3 e 
áudio sem compressão; ISDN: G.711, G.722, MPEG layer 2, MPEG, música , 
música plus; GSM: música & voice G3; X.21: G.711, G.722, MPEG layer 2,  
music, music plus; IP: music, music plus e voice G3; 3G: music, music plus e 
voice G3; 
 
18) Módulos interfaces: 3G - (módulo de software) 3G GSM / UMTS / HSDPA 
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/ HSUPA ou EVDO / Rev placas internas disponíveis, ou telefone celular de 
banda larga via Tieline módulo máster; IP - (Software módulo) TCP / UDP, SIP, 
em redes LAN, WAN, internet aberta, WiFi, WiMax; POTS / PSTN / Telefone 
Analógico: Módulo POTS com conector RJ11; GSM: HSCSD 14.400 a 28.800 
bps e 9600bps CSD (requer cartão SIM); 
 
19) Painel frontal; 
 
20) 02 (duas) unidades de rack: teclado de 20 teclas; display LCD: 4 x 20 
linhas; 04 (quatro) display LCD que mostram a configuração TX e RX; 04 
(quatro) indicadores de nível de sinal em led; 
 
21) Canal On / Off : On / Off, controle de ganho e de matriz roteador 
configurável; 
 
22) Cue / intercom matrix router configurável; 
 
23) Entrada balanceada para microfone: 1 x 6,35 milímetros (1/4inch) aux; 
 
24) Monitoração por headphone 1 x 6,35 milímetros (1/4inch) compartilhado 
com entrada auxiliar com ajuste de volume e mix; 
 
25) Send de retorno mix: mix entre áudio send / retorno ou uma mistura de 
ambos; 
 
26) Temperatura de funcionamento: 5° C a 45 ° C (40 ° F a 115 ° F); 
 
27) Alimentação AC 90-250V, com detecção automática de 3 pinos conector 
IEC. 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores ao Codec padrão rack da Tieline 
TLR300B2RU ou similar. 
 

17 

Codec de áudio portátil, com as seguintes características: 
 
1) Entrada de áudio: 2xXLR macho e 1 RCA aux; 
 
2) Saída de áudio: 2x XLR fêmea e 1RCA aux; 
 
3) Fone de ouvido: 2 x jack ¼”; 
 
4) Conversores A / D e D / A: 24 bits sigma-delta; 
 
5) Frequência de amostra POTS: 32 kHz; 
 
6) Frequências de amostra ISDN: 16, 24 32, e 48 kHz; 
 
7) Impedância de entrada / saída: 50 Ohms bal; 
 
8) Nível de cliping: +18 dBm (I / O); 
 
9) Frequência de resposta: 20 Hz /15 kHz POTS / GSM e 20 Hz / 20   kHz 
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ISDN; 
 
10) DHT: <0,01%; 
 
11) S/N: melhor que .84dB@+4dBm; 
 
12) Algoritmos de compressão: 
a) POTS: Tieline (TWB); 
b) ISDN: G.711, G.722, Mpeg Layer 2, TWB; 
c) GSM: Tieline (TWB). 
 
13) Interfaces de controle e dados: 
a) USB - 1.1 escravo; 
b) LAN: 10/100 base T RJ45; 
c) Serial: RS232 / 115 kbps, DB9 fêmea. 
 
14) Teclado: 20 (vinte) teclas; 
 
15) O CODEC deverá dispor de: display: 4 x 20 linhas LCD; indicador de 
nível: 2 x 10 LED’s; liga / desliga, CUE, monitor de fone, envia, recebe; relés 
de controle GPIO; entradas: 2 x IN; saídas: 2 x OUT; 
 
16) Acessórios: cada CODEC deverá vir acompanhado de: 01 (um) módulo 
POTS / PSTN / telefone analógico; 01 (um) módulo GSM e 01 (um) módulo 
Satélite. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao CODEC COMANDER 
G3, da Tieline ou similar. 
 

18 

Direct box ativo de 01 canal, com as seguintes características: 
 
1) Direct box ativa para uso em palco ou estúdio, para evitar os problemas 
de loop de terra e ruídos de interferência; 
 
2) Com resposta plana e baixíssimo nível de ruído; 
 
3) Conector de entrada XLR e 1/4";  
 
4) Conector de saída XLR; 
 
5) Conector de link; 
 
6) Atenuador selecionável que permita o uso de sinais com até +50 dBu. 
Chave para desconexão de terra (ground lift). Permite acoplar linhas 
desbalanceadas em balanceadas.  Montagem em caixa de metal de alta 
robustez, com laterais de borracha; 
 
7) Com sistema que desativa automaticamente a bateria interna quando é 
usada com phantom power.  Conectores XLR banhados em ouro.  Permite a 
conexão direta a saídas de alto-falantes com mais de 3.000 W; 
 
8) 01 (um) canal; 
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9) Resposta de frequências: 10 a 93.000 Hz; 
 
10) Nível de ruído: -110 dBu; 
 
11) Distorção THD+N em 1 kHz a 0 dBu: < 0,005 %; 
 
12) Impedância de entrada: > 250 k Ohms; 
 
13) Impedância de saída: > 600 Ohms; 
 
14) Conexões de entrada: 1/4" não balanceado; XLR não balanceado; 
 
15) Conexão de saída: XLR balanceado; 
 
16) Conexão in / link out; 
 
17) Níveis máximos na entrada: +10/+30/+50 dBu; 
 
18) Alimentação: phantom power (18 a 48 V DC) e bateria 9V. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao Direct box ativo da 
Behringer DI-100 ou similar. 
 

19 

Direct box ativo de 02 canais, com as seguintes características: 
 
1) Que converta 02 (duas) entradas de linha separadas e não balanceadas 
1/4" TRS em duas saídas balanceadas XLR; 
 
2) Ultra-flexível: operação como DI-box em mono, 2 canais ou estéreo, com 
modo link selecionável; 
 
3) Modo split adicional (canal 1 endereça o sinal para ambas as saídas 
XLR); 
 
4) Alimentado por phantom ou bateria de 9V; 
 
5) Atenuação de entrada selecionável permite conexão à saídas com até 
3.000 Watts; 
 
6) Entrada 2 utilizável como saída link do canal 1 (adicional para saída 
XLR); 
 
7) Chave ground elimina problemas típicos com realimentação de terra. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao direct Box DI 20 da 
Behringer ou similar. 
 

12 

20 Equalizador de áudio estéreo 31 bandas, com as seguintes características: 
 28 
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1) 02 (dois) canais; 
 
2) Saída de SUBWOOFER independente, com conector XLR balanceada; 
 
3) Controle de corte de frequência (XOVER FREQ) de 30 a 200 Hz, chave 
IN/OUT, controle LEVEL até 0 dB; 
 
4) FBQ (FEEDBACK DETECTION SYSTEM) detector de realimentação 
acionável por chave, com indicação das frequências, que estão causando 
realimentações, nos led’s dos faders; 
 
5) Filtros butterworth, LOW CUT de 10 a 400 Hz - HIGH CUT de 2.5 kHz a 
30 kHz; 
 
6) 31 Bandas, 1/3 de oitava; 
 
7) Chave RANGE seleciona níveis de ± 6 dB/ ±12 dB; 
 
8) LIMITER com Attack/Release 20msec / 90 msec, THRESHOLD de -6dB a 
+ 22 dB; 
 
9) Gerador de PINK NOISE para análise de salas; 
 
10) Entradas com conectores XLR ou jack 1/4" balanceadas; 
 
11) Impedância de entrada 40 k Ohms balanceada / desbalanceada; 
 
12) Medidores de 8 segmentos IN / OUT, 4 segmentos SUBWOOFER, PINK 
NOISE, LIMITER; 
 
13) Resposta de frequência de 10 a 30.000 Hz; 
 
14) Fonte de alimentação interna. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao equalizador 
ULTRAGRAPH FBQ6200, da Behringer ou similar. 
 

21 

Estação de ressolda para trabalhos em SMD, com as seguintes 
características: 
 
1) Temperatura ajustável de 100ºC a 480ºC; 
 
2) Volume de ar: 24 litros por minuto; 
 
3) Controle digital / gabinete anti-estático (ESD); 
 
4) 250 W / tensão 127V / bocal aterrado; 
 
5) Pinça extratora com 02 (dois) garfos; 
 
6) Display de LED com 3 dígitos / resolução de 1ºC; 
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7) Devem ser incluídos no fornecimento os seguintes acessórios: 
 

Item Descrição QTD 
01 Bocal redondo com diâmetro de 2,5mm. (0,09”) 01 
02 Bocal redondo com diâmetro de 3,4mm. (0,13”) 01 
03 Bocal redondo com diâmetro de 4,4mm. (0,17”) 01 
04 Bocal QFP 7,5 x 18mm (0,3” x 0,7”) 01 
05 Bocal QFP 10 x 10mm (0,39” x 0,39”) 01 
06 Bocal QFP 12 x 12mm (0,47” x 0,47”) 01 
07 Bocal QFP 14 x 14mm (0,55” x 0,55”) 01 
08 Bocal QFP 14 x 20mm (0,55” x 0,78”) 01 
09 Bocal QFP 20 x 20mm (0,78” x 0,78”) 01 
10 Bocal QFP 25 x 25mm (0,98” x 0,98”) 01 
11 Bocal QFP 28 x 28mm (1,10” x 1,10”) 01 
12 Bocal QFP 28 x 40mm (1,10” x 1,18”) 01 
13 Bocal QFP 40 x 40mm (1,57” x 1,57”) 01 
14 Bocal PLCC 11,5 x 11,5mm (0,45” x 0,45”) 01 
15 Bocal PLCC 11,5 x 11,5mm (0,45” x 0,45”) 01 
16 Bocal PLCC 17,5 x 17,5mm (0,68” x 0,68”) 01 
17 Bocal PLCC 25 x 25mm (0,98” x 0,98”) 01 
18 Bocal PLCC 30 x 30mm (1,18” x 1,18”) 01 

 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores à estação de retrabalho 
em SMD TS850D da TOYO ou similar. 
 

22 

Estante de partitura, com as seguintes características: 
 
1) Base: fundida; 
 
2) Altura: 0,75 - 1,44 metro; 
 
3) Peso aproximado: 1,9 quilo; 
 
4) Cromado. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores à estante modelo PES0040, 
da RMV ou similar. 
 

15 

23 

Fone de ouvido com controle de volume, com as seguintes características: 
 
1) Tipo: dinâmico, fechado na parte traseira; 
 
2) Cápsula: neodímio; 
 
3) Faixa de frequência: 40Hz - 20kHz; 
 
4) Impedância: 60 Ohms; 
 
5) Sensitibilidade: 102dB; 

40 
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6) Connectores: mini plug de 3,5 mm, banhado em ouro, com adaptador de 
1/4”; 
 
7) Tamanho do cabo: 8' (2.4 m); 
 
8) Controle de volume; 
 
9) Seletor para mono e estéreo; 
 
10) Alça ajustável, acolchoada, para um ajuste seguro e confortável. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao Fone Koss, modelo 
QZ99 ou similar. 
 

24 

Fone de ouvido profissional para estúdio, com as seguintes características: 
 
1) Headphone tipo: dinâmico fechado; 
 
2) Tipo de cápsula: neodímio; 
 
3) Diâmetro da cápsula: 40mm; 
 
4) Faixa de frequência: 10 - 20 kHz; 
 
5) Impedância: 63 Ohms; 
 
6) Sensibilidade: 106 dB; 
 
7) Potência máxima de entrada: 1000 mW; 
 
8) Tipo de plug: estéreo de 1/8 com adaptador para ¼; 
 
9) Tamanho do cabo: 3 metros.  
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores ao fone Sony MDR7506 ou similar. 
 

55 

25 

Gerador e receptor de RF, com as seguintes características: 
 
1) Faixa de frequência: 100 kHz a 29.999 MHz em passos de 1 kHz; 
 
2) Isolação do gerador / receptor: >120 dB; 
 
3) Gerador: saída: 100 kHz / 20 MHz, ajustável até 10 VRMS (2W / 50 
Ohms); 20 MHZ a 27.5: ajustável até 5VRMS (0.56W / 50 Ohms); 27.5 a 
29.999 MHz: ajustável até 4VRMS (0.3W / 50 Ohms); 
 
4) Modulação: 400 Hz / 90% AM, 50 Hz onda quadrada; 
 
5) Conector de saída: BNC, fêmea; 
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6) Receptor: tipo: super-heterodino de dupla conversão com AGC; 
sensibilidade: 5 uV nominal; seletividade: -3 dB (banda de passagem): 3.8 kHz; 
-45 dB (banda de passagem): 18 kHz; BFO: 455 kHz +/- 5 kHz; saída de áudio: 
alto-falante interno ou conector de fone no painel dianteiro; conector de 
entrada: BNC fêmea; 
 
7) Medições: Bateria: bateria ou fonte de tensão; Gerador: saída do gerador 
em RMS; Receptor: Nível de AGC ou saída do detector; LED de carga: 
iluminado durante a carga da bateria ou piscando em flutuação; 
 
8) Alimentação: 120 / 240 VAC e 02 (duas) baterias. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao modelo gerador / 
receptor RG4 da Delta Electronics ou similar 
 

26 

Hibrida digital portátil, com as seguintes características: 
 
1) Híbrida portátil com 2 entradas, função auto-resposta que permite atender 
automáticamente uma chamada e depois desconectar quando o chamador 
desligar o telefone; 
 
2) Com saída balanceada (XLR), que contém apenas a voz de quem está 
sendo entrevistado; 
 
3) Com saída estéreo, mini jack de 3,5mm, com o áudio de quem está 
entrevistando no canal esquerdo e de quem está sendo entrevistado no canal 
direito; 
 
4) Com entrada 01, balanceada (XLR), para o sinal que está sendo enviado 
para o entrevistado, entrada esta que tem que ser tanto em nível de linha como 
em nível de microfone, com controle de volume independente; 
 
5) Com entrada 02 mono, com mini jack de 3,5mm, para o  sinal que está 
sendo enviado para o entrevistado, em nível de linha, com controle de volume 
independente; 
 
6) Com fonte de alimentação externa; 
 
7) Entrada send 01: XLR fêmea, 1k Ohm, -10 MV RMS (-35 nom dBv), MIC / 
Line pad = 4 max dBv; 
 
8) Entrada send 02: mono de 3,5 mm, 20k Ohm, 250 mV RMS (-10 nom 
dBv); 
 
9) Saída balanceada XLR Macho, 200 Ohms, 500 mV RMS:  (4 dBv max); 
 
10) Saída desbalanceada: estéreo de 3,5 mm, 50 Ohms, 250 mV RMS, (0 
dBv max); 
 
11) Saída de fone: estérea de 3,5 mm, 8 Ohms, 250 mW; 
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12) Conector da linha telefônica: RJ11; 
 
13) Conector para o aparelho telefônico: RJ11; 
 
14) Frequência de resposta: 200 Hz - 3600 Hz; 
 
15) Alimentação: fonte de alimentação externa. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao modelo BROADCAST 
HOST, da “JK Áudio” ou similar. 
 

27 

Kit de microfones para bateria musical, composto de 07 (sete) 
microfones, com as seguintes características e composição: 
 
1) 01 (um) microfone dinâmico hipercardióide: 

 
a) Resposta de frequência otimizada; 
b) Padrão polar cardióide; 
c) Suspensão elástica integrada; 
d) Construção robusta de alumínio de zinco fundido; 
e) Desenvolvido para microfonação de bumbos; 
f) Gradiente de pressão; 
g) Resposta de frequência: 30 - 18.000 Hz; 
h) Padrão Polar Hipercardióide; 
i) Voltagem de circuito aberto em 1 kHz: Pa 2,0 mV; 
j) Supressão do campo magnético: > 20 dB a 50 Hz; 
k) Impedância nominal: 280 Ω; 
l) Impedância de carga: ≥ 1000 Ω; 
m) Diafragma: Hostaphan ®; 
n) Invólucro: alumínio de zinco fundido; 
o) Connector: XLR 3 pinos macho. 

 
2) 02 (dois) microfones a condensador (eletreto), cardióide, desenvolvido 
para captação de: hihat, congas, bongôs, trompete, clarinete, acordeão com: 

 
a) Microfonação de instrumentos; 
b) Revestimento de plástico reforçado com fibras de carbono; 
c) Gradiente de pressão; 
d) Resposta de frequência: 30 - 20.000 Hz; 
e) Voltagem de circuito aberto: Pa dBV 5 mV / = -46; 
f) Impedância nominal: 200 Ω; 
g) Impedância de carga: > 1 kW; Max. SPL em f = 1 kHz: 136 dB (a 48 
V phantom); 
h) SPL equivalente: 22 dB; 
i) Alimentação: 12 - 48 V (phantom voltagem recomendada: 48 V); 
j) Conexão Plug XLR 3 pinos macho; 
k) Peso máximo de 36 g; 
 

3) 04 (quatro) microfones a condensador: 
 
a) Cardióide; 
b) Gradiente de pressão; 
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c) Gooseneck flexível horizontal com articulação giratória para um 
posicionamento ideal; 
d) Construção robusta montada com borracha anti-choque na cápsula 
do microfone; 
e) Grampo (presilha) no microfone patenteada com pré-amplificador 
integrado e conexão XLR; 
f) Padrão polar cardióide de alto ganho antes da realimentação; 
g) Resposta de frequência: 30 - 20.000 Hz; 
h) Voltagem de circuito aberto: Pa dBV 5 mV / = -46; 
i) Impedância nominal: 200 Ω; 
j) Impedância de carga: > 1 kW; Max. SPL em f = 1 kHz: 136 dB (a 48 
V phantom); 
k) SPL equivalente: 22 dB; 
l) Tensão: 11 - 52 V phantom power (potência recomendada 
fantasma: 48 V); 
m) Dimensões: clamp (W x H) de 85 x 118 milímetros; 
n) Gooseneck comprimento de 20 milímetros; 
o) Comprimento total de 120 milímetros. 
 

4) 01 (um) pequeno pedestal de microfone para captação do bumbo; 
 
5) Que inclua braçadeiras de pressão, para prender os microfones na 
bateria; 
 
6) Que inclua também um case protetora, com capa de espuma e espaço 
para guardar microfones adicionais. 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores ao kit de bateria Beyerdynamic Opus 
Drumset L ou similar. 
 

28 

Kit transmissor receptor para microfone sem fio, com as seguintes 
características: 
 
1) Frequência de operação (MHz): 614.400 – 639.900 MHz; 
 
2) Escala de ajuste de frequência: 25.5 MHz in 100 kHz steps; 
 
3) Separação de canal: 100 kHz; 
 
4) Características do receptor: 

 
a) Tipo de recepção: conversão tripla, superheterodyne, 244 MHz, 
10.7 MHz e 300 kHz; 
b) Estabilidade de frequência: ±0.001 %; 
c) Largura de faixa: ±30 MHz @ -3 dB; 
d) Senssibilidade: 20 dB Sinad: 1 uV (-107 dBm); 60 dB Quieting: 1.5 
uV (-104 dBm); Squelch quieting: Maior que 100dB; 
e) Rejeição AM: maior que 60 dB, 2 uV to 1 Volt; 
f) Aceitação de modulação: 85 kHz; 
g) Rejeição de imagem e espúrios: 85 dB; 
h) Entrada de antena: duplo BNC femêa, impedância de 50 Ohms; 
i) Saída de áudio painel traseiro XLR ajustável -50 dBu to +5 dBu; 

10 
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j) Balanceamento de carga. Carga de 600 Ohms; 
k) Painel traseiro com jack P10 com saída ajustável  de -55dB a 0 
dBm. 
 

5) Características do transmissor: 
 
a) Seleção da frequência: interruptores de membrana montados do 
painel de controle RF; 
b) Saída de potência SMQV: Chaveada; 50, 100 ou 250 mW; 
c) Tom piloto: 25 a 32 kHz; 5 kHz de desvio; 
d) Estabilidade da frequência: ± 0.002%; 
e) Desvio: ± um máximo de 75 kHz; 
f) Ruído equivalente da entrada: - dBV 125, de classificação A; 
g) Nível de entrada: mic dinâmico: 0.5 milivolts a 50 milivolt; 
h) Nivel de entrada de linha. 17 milivolt a 1.7 V antes de limitar; 
i) Impedância de entrada: mic dinâmico: 300 Ohms; Nível de linha: 27 
k Ohms; 
j) Limitador de entrada: Soft limiter, 30 dB range; 
k) Voltagem de bias: 5 V fixos em até 5 miliampères 2 V selecionáveis 
ou 4 V; 
l) Escala do controle do ganho: DB 40;  
m) Controles: painel de controle com LCD e quatro interruptores de 
membrana; 
n) Acessórios: suporte para prender ao cinto, anexando o transmissor 
com a antena apontada para cima e para cada transmissor deverá vir 
cabo de interligação entre o microfone e o transmissor, conforme o 
modelo do transmissor. 
 

Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao receptor modelo R400A e 
transmissor modelo “SMQV” fabricados pela Lectrosonics ou similar. 
 

29 

Kit transmissor receptor para retorno sem fio, com as seguintes 
características: 
 
1) Para cada transmissor devem ser fornecidos 02 (dois) receptores para 
retorno sem fio; 
 
2) Frequências de operação: de 470.100 a 495.600 MHz; 
 
3) Controle de frequência: Controlado a Crystal - PLL; 
 
4) Características do receptor: 

 
a) Sensibilidade: 1 µv (20 dB SINAD); 
b) Relação sinal / ruído: 95 dB; 
c) Silenciamento: 90 dB; 
d) Rejeição de AM: 50 dB, 10 µV to 100 mV; 
e) Desvio de modulação: ±20 kHz; 
f) Rejeição de espúrios: maior do que 70 dB; 
g) Resposta de frequência: 100 Hz to 10 kHz, (±1dB); 
h) Tom piloto: 29.997 kHz, 2 kHz de desvio; 
i) Saída de áudio: 1V RMS em 50 Ohms mínimo; 
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j) Antena: no cabo do fone de ouvido; 
k) Programação da memória: frequências em default mais cinco 
frequencies a escollher; 
l) Controles no painel frontal: nível de saída de áudio, liga / desliga, 
programação de canais e scan; 
m) Indicatores: de ligado e status da bateria; 
n) Alimentação: acompanha 01 (uma) bateria alcalina de 9V - 8 horas; 
bateria de litium - 20 horas; 
o) Consumo: 60 mA; 
p) Tamanho: 9cm x 6cm x 2cm; 
q) Acessórios: bolsa de proteção e alça para portar a tiracolo. 
 

5) Características do transmissor: 
 
a) Potencia de saída: 250 mW; 
b) Resposta de frequência: 100 Hz to 10 kHz, (±1dB); 
c) Relação sinal / ruído: 90 dB; 
d) Compressão de áudio: 2 para 1; 
e) Impedância de saída: 50 Ohms; 
f) Nível de entrada de áudio: 0 dB para linha; -42 dB pata mic; 
g) Configuração de entrada: Chave de seleção para balanceada / 
desbalanceada; 
h) Impedância de entrada de áudio: 2 k Ohms; 
i) Faixa de controle de ganho: -18dB a + 24 dB; 
j) Conector de entrada de áudio: XLR fêmea; 
k) Alimentação: 12 a 14 VDC, 200 mA; 
l) Painel indicador: LCD, com indicação de modulação, frequência, 
nível de áudio, sintonia; 
m) Controles no painel frontal: menu, liga / desliga, sintonia; 
n) Dimensões: 13cm x 8cm; 
o) Acessórios: para cada transmissor deverão ser fornecidos 02 (dois) 
receptores sem fio.  

 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao receptor modelo R1a e 
transmissor modelo IFBT-4, fabricados pela Lectrosonics ou similar. 
 

30 

Lupa com braço articulado e iluminação, com as seguintes características: 
 
1) Lente de vidro com 5X; 
 
2) Diâmetro: 170mm x 130mm; 
 
3) 02 (duas) lâmpadas PL de 7W; 
 
4) Fixação para mesas e bancadas; 
 
5) Tamanho do braço estendido: 860mm; 
 
6) Alimentação: 127V ou 220V (60Hz). 
 
Observação: 
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a) Características técnicas iguais ou superiores à lupa articulada com 
iluminação TL-1040, Toyo ou similar. 
 

31 

Mala para transporte de equipamentos para externa, com as seguintes 
características: 
 
1) Mala composta de resistentes placas rígidas em ABS; 
 
2) Estrutura de alumínio equipada com sistema spinner que permite giro de 
360°; 
 
3) Fechadura com combinação central e lateral com chave de segurança; 
 
4) Alça telescópica em polipropileno; 
 
5) 02 (duas) rodas; 
 
6) Carrinho em alumínio; 
 
7) Forro em poliéster; 
 
8) Dimensões aproximadas do produto: 79cm x 55cm x 34cm (AxLxP). 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores a mala samsonite Cruiser ou similar. 
 

05 
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Maleta de ferramentas para uso em eletrônica, com as seguintes 
características: 
 
1) Mala, tipo Primicia, com 02 (duas) divisórias removíveis nas medidas 46cm 
x 35cm x 12cm; 
 
2) Multímetro digital, com as seguintes características: 3.1/2 dígitos, Volts / 
Amps AC / DC; Precisão básica: 0,5%; Resistência / Testes de Diodo / 
Continuidade; Hold - Congelamento de Leitura. ATP-HiTek; 
 
3) Ferro de solda 40W de 110 ou 220V; 
 
4) Sugador de solda corpo de alumínio; 
 
5) Tubo de solda 25g - 1,0mm; 
 
6) Lanterna tipo lapiseira para inspeção; 
 
7) Espelho para inspeção com cabo fixo; 
 
8) Lima chata murça 4"; 
 
9) Pincel para limpeza 3/4" - (19mm) cabo madeira; 
 
10) Almotolia bico extensível 30ml; 
 
11) Calibre folga em mm com 20 lâminas 0,05 a 1,0mm; 
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12) Chave dupla calibradora trimmer plástica; 
 
13) Chave dupla calibradora trimpot (lâmina em aço); 
 
14) Chave dupla tipo tenda corpo plástico comprimento 156mm; 
 
15) Jogo de chave Philips composto de 04 (quatro) peças no 00 (1/16"); no 0 
(1/8"), no 1 (3/16") e no 2 (1/4") confeccionado em aço cromo-vanadiun; 
 
16) Jogo de chave de fenda composto de 04 (quatro) peças (1/16"); (1/8"); 
(3/16") e (1/4"), confeccionado em aço cromo-vanadium; 
 
17) Chave de fenda longo alcance 1/8 x 8" cabo cônico, confeccionado em aço 
cromo-vanadium; 
 
18) Alicate de corte diagonal 4" plastificado, confeccionado em aço cromo-
vanadium; 
 
19) Alicate de bico meia cana 4 1/2" plastificado, confeccionado em aço cromo-
vanadium; 
 
20) Alicate universal 6" plastificado, confeccionado em aço cromo-vanadium; 
 
21) Alicate de pressão 5" (125mm); 
 
22) Pinça reta de 160mm em inox; 
 
23) Jogo de chave Allen, composto de 10 peças (0,7 / 0,9 / 1,27 / 1,5 / 2 / 2,5 / 
3 / 4 / 5 e 6mm), confeccionado em aço cromo-vanadium; 
 
24) Jogo de chave Allen tipo canivete 07 (sete) peças, confeccionado em aço 
cromo-vanadium; 
 
25) Micro estilete tipo caneta padrão Americano; 
 
26) Estilete estreito 9,5mm topo Olfa; 
 
27) Chave ajustável (inglesa) 6"; 
 
28) Jogo de chave canhão 3 peças (5; 6 e 7mm); 
 
29) Alicate cupilhador (anéis de trava) bico reto externo 145mm, confeccionado 
em aço cromo-vanadium; 
 
30) Gancho duplo isolado para molas e seleção de fios; 
 
31) Pinça tipo "U" para extrair  CI's; 
 
32) Caixa plástica porta miudezas (componentes); 
 
33) Jogo de chave Philips tipo "Z" 2 peças (0x1 e 1x2); 
 
34) Chave teste neon pólo / voltagem 110 / 220VAC 140mm; 
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35) Pinça curva de 160mm em aço inox; 
 
36) Jogo de chave Allen composto de 13 (treze) peças (.028"; .035"; .050"; 
1/16”; 5/54”; 3/32”; 7/64”; 1/8”; 9/64”; 5/32”; 3/16”; 7/32” e 1/4"); 
 
37) Jogo de chave Allen longa esferoidal com suporte 13 peças (0,050" a 3/8"); 
 
38) Jogo de chave fixa composto de 07 (sete) peças (6x7; 8x9; 10x11; 
12x13mm; 1/4x5/16”; 3/8x7/16” e 1/2x9/16"); 
 
39) Jogo de chave fenda tipo relojoeiro 6 peças (micro chaves); 
 
40) Chave magnética com encaixe 1/4" sextavado 6 pontas (fendas e Philips); 
 
41) Pinça tipo gripping (par) preta e vermelha para teste com multímetro; 
 
42) Alicate crimpador de terminais e decapador (sem catraca); 
 
43) Alicate crimpador e cortador para cabos e conectores RJ 11 / 45; 
 
44) Alicate crimpador de conectores coaxiais RG58; RG59/62 com catraca; 
 
45) Alicate tipo pinça auto-travante reto para solda (dissipador de calor); 
 
46) Martelo pena 50g; 
 
47) Removedor de fluxo 200ml spray aerosol com escova (não contém CFC); 
 
48) Trena aço com trava 5m; 
 
49) Dedo magnético para apanhar peças em locais de difícil acesso 
(articulado); 
 
50) Espelho de inspeção redondo (articulado); 
 
51) Lupa de bolso com aumento de 4x; 
 
52) Alicate corte 5" tipo leve com safety lip E.S.D.; 
 
53) Kit de campo anti-estático 61cm x 56cm x 0,05cm com duas bolsas para 
transporte de placas, acompanha um pulseira anti-estática com bracelete 
ajustável e um cordão de aterramento 4,8m. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao modelo 5050, da QUART 
ou similar. 
 

33 

Medidor de intensidade de campo para FM, com as seguintes 
características: 
 
1) Faixa de frequência: 45 MHz - 225 MHz; contínua; 
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2) Impedância de entrada de RF: 50 ohms VSWR 1.2:1, 100µV de fundo de 
escala; 
 
3) VSWR 1.5:1, 10µV de fundo de escala; 
 
4) Medição de tensão: 1µV to 10 V rms em sete faixas selecionáveis; 
 
5) Medidores: 4-½ inch com fundo espelhado; 
 
6) Modo de leitura: linear e logarítmico, selecionável; 
 
7) Escala dos medidores: LIN mode: 1-10 (logarithmic scale) and 0-20 dB 
(linear scale); 
 
8) LOG mode: -20 to +40 dB (60 dB range, linear scale); 
 
9) Medição de bateria interna ou fonte externa; 
 
10) Modos de medição: RMS ou Pico (para pulso de sinc para tv), selecionável; 
 
11) Largura de banda: AM / FM: 190 kHz at -3 dB, and TV: 450 kHz at -3 dB, 
front panel switch selected; 
 
12) Precisão de leitura : Voltagem: +1.5 dB (LIN), +2.0 dB (Log); para voltagem 
>1.5µV (AM/FM) ou >3 µV (TV); 
 
13) Intensidade de campo :  +3.0 dB (LIN), +3.5 dB (LOG) para intensidades de 
campo >1.8 µV/M (AM/FM) or >3.7 µV/M (TV) em 45 MHz; >9.1 V/M (AM/FM) 
ou 18.1µV/M (TV) a 225 MHz; usando antena fornecida; 
 
14) Precisão relativa : +1 dB em uma frequência, para tensão ou campo, no 
modo LIN , para voltagens >10 µV, com o fator de correção de ruído; 
 
15) Medição de harmônicos: medição de campo, 2o harmônico desde 87.5 MHz 
a 108 MHz sinais -80 dB da fundamental com menos de 100 mV; 
 
16) Calibragem do oscilador: saida comutada para o receptor interno (BNC ) ou 
OFF; 
 
17) Nível de saída e precisão: 100 mV +0.3 dB em 50 0hms; (45 MHz até 225 
MHz); 
 
18) Display de frequência: espiral de seis voltas, sintonia continua, cursor 
móvel; 
 
19) Precisão: + 0.5% da frequência indicada; 
 
20) +200 kHz típico, 87.5 MHz - 108 MHz, após ajustado o cursor para o sinal 
requerido; 
 
21) Resposta de espúrios do receptor: rejeição: 55 dB típico; rejeição de FI: 
100 dB típico; 
 
22) Irradiação do oscilador local : 45 MHz, 2 µV; 225 MHz, 35 µV; valores 
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típicos sobre  50 Ohms no conector de entrada de RF; 
 
23) Demoduladores: AM e FM; selecionáveis, saída para fone; 
 
24) Resposta de frequência de vídeo: 50Hz - 100kHz, 3 dB variação máxima; 
 
25) Nível de saída: 4.5 V p-p max. em 75 Ohms ajustável pelo painel frontal; 
 
26) Monitoração de áudio: alto-falante interno e saida para fone, selecionável 
para a saída dos demoduladores AM / FM; 
 
27) Saída para gravação: 02 (duas) saídas; 
 
28) Fonte de alimentação: interna: 10 (dez) baterias de 1.5 Volt tamanho “D”; 
Vida útil da bateria: 1500 medidas ou 18 horas de operação contínua; Externa:  
11.5 Volts a 19.0 Volts DC, positive a massa , 120 mA; 
 
29) Faixa de temperatura: -10°C a +40°C; 
 
30) Peso: 9.1 quilos com bateria e antena e case; 
 
31) Antena externa: tipo: dipolo de ½ onda ajustável telescopicamente e 
continuamente; faixa de frequência: 45 MHz a 225 MHz; calibração: por carta 
de calibração de fábrica fornecida com o instrumento; erro máximo: ±1.5 dB; 
impedância: 50 Ohms; montagem: acoplada ao gabinete do instrumento. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao modelo “FIM 71” 
fabricado pela “POTOMAC” ou similar. 
 

34 Mesa de áudio digital de 16 canais, expansíveis até 48 canais, com as 
seguintes características: 
 
1) Processamento interno: 32bit (Accumulator=58bit); 
 
2) Frequência de amostragem: interno: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz; 
externo: normal rate de 44.1kHz(-10%) e 48kHz(+6%), Double rate de 
88.2kHz(-10%) - 96kHz(+6%); 
 
3) Distorção harmônica total / ganho de entrada: canais de entrada para 
canais de saída; menor que 0.05%, 20Hz to 20kHz @+4dB into 600Ω; menor 
que 0.01%, 1kHz @+18dB into 600Ω (@Sampling frequency=44.1/48kHz); 
menor que 0.05%, 20Hz to 40kHz @+14dB into 600Ω; menor que 0.01%, 1kHz 
@+18dB into 600Ω (@Sampling frequency=88.2/96kHz); 
 
4) Resposta de frequência: canais de entrada para canais de saída; 0.5, -
1.5dB 20Hz - 20kHz @+4dB em 600Ω (@Sampling frequency=44.1/48kHz); 
0.5, -1.5dB 20Hz - 40kHz @+4dB em 600Ω (@Sampling 
frequency=88.2/96kHz); 
 
5) Faixa dinâmica (nível máximo de ruído): 110dB typ, DA Converter (canais 
de saída); 106dB typ, AD+DA (para canais de saída); 
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6) Crosstalk(@1kHz): 80dB Canais adjacentes de entrada (CH1-16); 
 
7) Ganho de entrada: mínimo de 80dB da entrada para a saída; 
 
8) Alimentação: AC 120V, 60 Hz, 135W. 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores à mesa de áudio digital Yamaha 
DM1000 VCM ou similar. 
 

35 Mesa de áudio digital de 48 canais, com as seguintes características: 
 
1) Mesa digital para sonorização ao vivo e para estúdio de gravação, com 
48 canais analógicos de entrada; 
 
2) Todos esses canais devem existir fisicamente, isto é, a mesa deve ter, de 
fato, todos os 48 canais de entrada, com 48 faders; 
 
3) Deverá possuir 04 (quatro) canais de entradas estéreo, para microfone ou 
linha, e entrada para microfone de talkback, todas elas com phantom power 
individualmente acionável; 
 
4) Todos os canais de entrada devem ter direct out (que pode ser pré-EQ e 
pré-HPF), permitindo o uso da mesa em gravações ao vivo; 
 
5) A mesa deve ter 16 saídas analógicas, balanceadas em XLR, além de 
duas saídas para fones; 
 
6) 01 (uma) saída digital no formato AES / EBU, 24 bits, em conector XLR; 
 
7) Em sua superfície deve ter dois "andares", com os faders de 100mm que 
controlam o volume individual e as teclas ON (liga), SEL (select) e CUE de 
todos os canais; 
 
8) Além dos faders, todos os demais controles dos canais, deverão ser 
operados através da área central e mais visível da mesa, onde fica o comando 
geral denominado Centralogic®; 
 
9) O controle pode ser feito por duas diferentes formas: em grupos de 8 
canais no modo Overview, ou por canal individual, no modo Selected Channel; 
 
10) A mesa deve trazer uma biblioteca de presets adequados para 
praticamente todos os instrumentos e vozes; por exemplo, para ajustar o canal 
do bumbo, chama-se na biblioteca o preset de bumbo, e em seguida basta 
afinar as frequências de ressonância da pele e de ataque do kick; 
 
11) Deverá dispor de um rack virtual de efeitos, conter um total de oito 
processadores, sendo quatro equalizadores gráficos de 1/4 de oitava e quatro 
multi-efeitos REV-X. - Cada equalizador poderá operar como gráfico 
convencional de 31 bandas, ou alternativamente no modo Flex15®, 
transformando-se em dois EQ’s de 1/4 de oitava com 15 bandas disponíveis 
por vez; 
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12) Os processadores REV-X, deverá oferecer todos os efeitos "clássicos", 
como reverb, ambiente, chorus, etc., mas em caso de necessidade, poderá 
também funcionar como EQs de 1/4 de oitava, acrescentando maior controle 
de frequências em casos onde múltiplos efeitos não são essenciais; 
 
13) Os efeitos devem ser acionados apenas com um toque no ícone do rack 
na tela e, então, usar os encoders para acessar as funções de cada um dos 
oito processadores, selecionáveis por toque; 
 
14) Memória: Deverá existir espaço para acrescentar ajustes de usuário, 
especialmente para cenas, equalização de saídas e equalizadores gráficos; Os 
ajustes de usuário deverão dispor da possibilidade de transferência para uma 
memória USB (pen drive), facilitando e agilizando seu carregamento; Os dados 
deverão ser protegidos por senha; Deverão estar incluídas as funções Recall 
Focus e Recall Safe. Com Recall Focus, são especificados os parâmetros que 
são atualizados com cada mudança de cena; com Recall Safe, acontece o 
oposto: são especificados os parâmetros que devem ser mantidos.  Por 
exemplo, a equalização feita para uma determinada sala deve ser mantida 
independentemente da cena chamada; 
 
15) Software editor: A mesa deverá também ser controlada por um software 
editor em um notebook e poder este, duplicar cada função da mesa, rodar em 
PC com Windows e poder se comunicar com a mesa por porta serial RS232; 
os parâmetros deverão poder ser salvos na memória USB plugada na 
respectiva porta na mesa; 
 
16) Cartões de expansão: A mesa deverá aceitar até três cartôes de 
expansão, para comunicação com outros consoles e aumento do número de 
entradas e / ou de saídas, em vários formatos, garantindo a compatibilidade 
com sistemas de outros fabricantes e assim, ser possível fazer o console falar 
com equipamentos que usam padrões AES/EBU, ADAT, Tascam, Cobranet, 
mLAN, AVIOM, EtherSound e MADI (48 canais), além de entradas e saídas 
analógicas em grupos de oito; 
 
17) Processamento interno: 32bit (Accumulator 58bit); 
 
18) Frequência de amostragem: Interna: 44.1kHz, 48kHz; Externa: 44.1kHz(-
10%) to 48kHz(+6%); 
 
19) Delay no sinal: menor que 2.5ms (INPUT para OMNI OUT @48kHz; 
 
20) Fader: 100mm motorizado x62 (46); 
 
21) Resolução do fader: +10 to -138, -∞dB (1024 steps/100 mm); 
 
22) Ganho máximo de voltagem: 86 dB INPUT 1-48 para OMNI OUT; 
 
23) Resposta de frequência: Canal INPUT para OMNI OUT; 0, +0.5,-1.5dB 
20Hz a 20kHz @+4dB em 600Ω; 
 
24) Faixa dinâmica: 110dB, DA Converter (OMNI OUT); 
 
25) Nível de ruído & Hum: -128dB, Equivalent input noise (20-20kHz, Rs=150 
Ohms, Input Gain=Max); -84dB, Ruído residual; 
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26) Ganho de entrada: mínimo de -80dB, entrada para saída; 
 
27) Crosstalk(@1kHz): -80dB, canais de entrada adjacentes; 
 
28) Dimensões: 1274mm(W) x 286mm(H) x 701mm(D); 
 
29) Range de temperatura de operação: +10°C to +35 °C; 
 
30) Acessórios incluídos: manual de operação, manual de serviço e capa 
protetora; 
 
31) Opcionais inclusos: medidor de níveis de sinal MBM7CL; 
 
32) Distorção harmônica total medidas com um filtro de 6dB/oitava @ 80kHz; 
 
33) HUM e ruído medidos com filter@12.7kHz 6dB/oitava, equivalente a um 
filtro de 20kHz com atenuação infinita dB / oitava; 
 
34) Entradas analógicas de 1 a 48: ganho de –62dB a +10dB; 
 
35) Para uso nominal em microfones de 50 a 600 Ohms e linha de 600 
Ohms; 
 
36) Sensibilidade de –82 dB; conexão XLR-3; 
 
37) Entradas analógicas de 1 a 4 (L/R) e OMNI de 1 a 8: ganho de –62 dB a 
+10dB; conexão XLR-3; 
 
38) Talkback: ganho de –60 dB a –16 dB; conexão XLR-3; 
 
39) Todos os conversores de entradas AD deverão ser de 24bits linear, 128 
vezes de oversampling; 
 
40) DC 48V (Phantom Power) é fornecido para as entradas (1-48 ), estéreo 
em 1L-4R, OMNI IN 08/01 e conectores do tipo XLR TALKBACK com 
chaviamento controlado via software; 
 
41) Saídas analógicas OMNI 1 a 16 e Phone, PGM estéreo; 
 
42) Todos os conversores DA de saída são de 24 bits, 128 vezes 
oversampling; 
 
43) Saídas digitais AES / EBU com conexão XLR-3 balanceado; 
 
44) Word clock entrada e saída com conexão BNC, pulso TTL 75 Ohms; 
 
45) Conexão remota via RS232; 
 
46) Porta USB; 
 
47) Capacidade de expansão de novos recursos. 
 
Observação: 
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a) Características técnicas iguais ou superiores à mesa de áudio Yamaha 
M7CL48 V3 ou similar. 
 

36 Microfone dinâmico cardióide para voz, com as seguintes características: 
 
1) Pick-up padrão: cardióide; 
 
2) Resposta de frequência: 40 - 16.000 Hz; 
 
3) Sensibilidade (campo livre, sem carga, 1 kHz ): 2,7 mV / PA; 
 
4) Impedância nominal: 350 Ω; 
 
5) Dimensões: Ø 48 x 180 mm; 
 
6) Peso: 330g; 
 
7) Corpo em metal resistente; 
 
8) Rejeição a feedBack; 
 
9) Capacidade de manipulação em alta pressão sonora; 
 
10) Cápsula deve oferecer supressão de ruído; 
 
11) Que permita isolamento de outros sinais no palco. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao Sennheizer E835 ou 
similar. 
 

25 

37 Microfone dinâmico para vocais e instrumentos, com as seguintes 
características: 
 
1) Microfone dinâmico cardióide (bobina móvel); 
 
2) Resposta de frequência de 40 a 15.000 Hz; 
 
3) Impedância: 150 Ohms (300 Ohms Reais) para conexão com entradas de 
microfone de baixa impedância; 
 
4) Indicado para microfonar caixa, bumbo, tons, floor tom, amplificadores de 
baixo e guitarra, conga, marimba e outras percussões; metais, saxofone, violão 
acústico, harmônica, falante Leslie, vocal solo; 
 
5) Conexão Tipo XLR-3M; 
 
6) Inclusos: widscreen, adaptador de pedestal e bolsa acolchoada para 
transporte. 
 
Observação: 
 

12 
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a) Características técnicas iguais ou superiores ao microfone de marca 
Shure SM57 ou similar. 
 

38 Microfone dinâmico para voz com chave, com as seguintes características: 
 
1) Pick-up padrão tipo cardióide; 
 
2) Cápsula com montagem antichoque; 
 
3) Resposta de frequência: 40 - 16.000 Hz (plana); 
 
4) Sensibilidade (campo livre, sem carga, 1 kHz ): 2,7 mV / PA; 
 
5) Impedância nominal: 350 Ω; 
 
6) Dimensões: Ø 48 x 180 mm; 
 
7) Peso: 330g; 
 
8) Chave liga- desliga; 
 
9) Corpo em metal resistente; 
 
10) Rejeição a feedBack; 
 
11) Capacidade de manipulação em alta pressão sonora; 
 
12) Cápsula oferece supressão de ruído; 
 
13) Que permita isolamento de outros sinais no palco; 
 
14) Conexão tipo XLR-3M. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao microfone Sennheizer 
modelo E835 S ou similar. 
 

35 

39 Microfone dinâmico supercardióide, com as seguintes características: 
 
1) Microfone dinâmico (bobina móvel, com magneto de neodímio) 
supercardióide; 
 
2) Para uso em reforço de som profissional e gravação em estúdios; 
 
3) Que mantenha um padrão supercardióide verdadeiro ao longo de sua 
faixa de frequência, com máximo isolamento de outras fontes sonoras, e 
mínimo de coloração fora-do-eixo, cujas aplicações típicas incluam baterias, 
amplificadores de guitarra, metais, sopros de madeira e vocais; 
 
4) Resposta de frequência especial que permita baterias, guitarras, vocais e 
sopros com som de qualidade de estúdio. Padrão de captação supercardióide 
uniforme para permitir um alto ganho antes de ocorrer feedback, e rejeição 
superior a sons fora-do-eixo; 

18 
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5) Grade de aço que facilita o uso do efeito proximidade e resistente ao 
desgaste e a maus tratos; 
 
6) Imã de neodímio para uma saída com alta relação sinal / ruído; 
 
7) Sistema pneumático de absorção de choques, que minimiza a 
transmissão de ruídos mecânicos e vibrações; 
 
8) Resposta de frequências: 50Hz - 16kHz; 
 
9) Impedância de saída: 150 Ohms (290 Ohms); 
 
10) Conexão de saída do tipo XLR-3M; 
 
11) Inclusos: widscreen, adaptador de pedestal e bolsa acolchoada para 
transporte. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao microfone Shure modelo 
Beta57 ou similar. 
 

40 Microretífica com acessórios, com as seguintes características: 
 
1) Controle digital eletrônico que mantenha a velocidade escolhida. 
 Leitura de saída em LCD para controle preciso de velocidade; 
 
2) Motor universal com rolamento de esferas: funcionamento balanceado e 
sem aquecimento; 
 
3) Design em forma de pistola; 
 
4) Gancho para pendurar integrado para pendurar a ferramenta enquanto 
trabalha com o eixo flexível; 
 
5) Maleta para armazenagem com caixas removíveis para os acessórios 
com bandeja organizadora e divisória para armazenamento em quantidade; 
 
6) Deve vir acompanhado de 03 (três) acoplamentos: 01 (um) afiador de 
ferramentas de jardinagem; 01 (um) eixo flexível e 01 (um) guia de corte 
circular; 
 
7) Capacidade do mandril: 0,8mm a 3,2mm; 
 
8) Peso da microretífica: 0,59 quilo; 
 
9) 5000 - 35000 RPM; 
 
10) Escovas de carvão recambiáveis; 
 
11) Comprimento do fio: 2,00m; 
 
12) Isolamento duplo; 

02 
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13) Alimentação: 110V; 
 
14) Devem ser incluídos no fornecimento os seguintes acessórios: 
 

Item Descrição QTD 
01 Broca 3,2mm 01 
02 Escariador de alta velocidade 01 
03 Haste adaptadora 01 
04 Escova de cerdas 01 
05 Suporte para tubo de lixa 12,7mm 01 
06 Tubo de lixa grana 60 - 12,7mm. 01 
07 Discos de lixa 10 
08 Discos de feltro - 12,7mm. 20 
09 Discos de corte Dremel 20 
10 Pasta de polimento 01 
11 Feltro de 9,5mm para polimento. 01 
12 Impregnado de esmeril 01 
13 Disco de corte reforçado com fibra de vidro. 01 
14 Escova de aço de carbono 01 
15 Disco de feltro de 25,4mm 01 
16 Suporte para tubo de lixa de 6,4mm 01 
17 Tubo de lixa grana 60 - 6,4mm. 01 
18 Tubio de lixa grana 120 - 12,7mm. 01 
19 Tubo de lixa grana 120 - 6,4mm. 01 
20 Rebolo de óxido de alumínio para desbaste. 01 
21 Broca cortadora multiuso. 01 
22 Ponta montada de óxido de alumínio. 01 

 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores a microretífica Dremel Série 400 ou 
similar. 
 

41 Mixer de 6 canais line / mic para externa, com as seguintes características: 
 
1) 06 (seis) canais de entradas de áudio balanceadas em XLR (selecionável 
mic / line); 
 
2) 02 (duas) saídas mono balanceadas em XLR ( mic / line ); 
 
3) Saída de monitoração para fone de ouvido, com conector de ¼; 
 
4) Medidor tipo VU analógico, para níveil de saída, com led indicador de 
picos; 
 
5) Impedância de entrada: mic: 19 a 600 Ohms de carga, 1 kOhms interno, 
nível de -10 dBV clipping; linha: 10 kOhms 50 kOhms interno, 36 dBV nível de 
corte; monitor: 1 kOhms, 13 kOhms interno, 0 dBV clipping; mix de saída: 930 
Ohms BAL.; 1860 Ohms desbalanceamento; 
 
6) Impedância de saída: mic: 1 Ohm interno, -31 dBV nível de corte; linha: 
600 Ohms, 150 Ohms interno, 18 dBm clipping nível; monitor (fones): 8-200 

20 
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Ohms, 300 Ohms interna, +11 dBV nível de corte; mix de saída: 930 bal Ohm;  
11 dBV nível de clipp; 
 
7) HUM & noise: - / <125 dBV, 20Hz a 20kHz ,Saída: -95 dBV (master 
CCW); -75 dBV (Master CW), 20 Hz a 20 kHz; 
 
8) Frequência de resposta: 20 a 20.000 Hz ± 2,0 dB (controle de canal em 
posição central); 
 
9) Distorção 0,25% THD a 4 dBm de saída, de 55 a 20 000Hz; 
 
10) Proteção contra sobrecarga; 
 
11) Indicadores de picos de entrada; 
 
12) Indicadores de picos de saída; 
 
13) Filtros de atenuação de baixas frequências; 
 
14) Gerador oscilador de tom em 1 kHz; 
 
15) Circuito limitador de saída; 
 
16) Controles rotativos para ganho de entrada e saída; 
 
17) Chaveamento de power, limiter on / off, imput low-cut filter & mic / line 
(canal 1 - 6), Phanton power, nível de saída mixer bus; 
 
18) Phanton Power 12 V para 340 Ohms e 48V para 3,5 Ohms; 
 
19) Alimentação: 110-120VCA, 50 / 60Hz; 
 
20) Alimentação a baterias: 02 (duas) baterias de 9 VDC alcalinas; 
 
21) Consumo de corrente com saida contínua de +4dBm -45mA; 
 
22) Inclusos painéis para fixação em rack padrão de 19”, do tipo A367R da 
Shure ou similar; 
 
23) Inclusos o manual de operação e manual de serviço. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao mixer Shure M367 ou 
similar. 
 

42 Monitor de referência para estúdio, com as seguintes características: 
 
1) Monitor de estúdio do tipo: bi-amplificado; 
 
2) Frequência do crossover: 2 kHz; 
 
3) Resposta de frequência (-10dB): 42Hz - 20 kHz; 
 

24 
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4) Dimensões: 250mm x 390mm x 332mm; 
 
5) Peso aproximado: 11,3 quilos; 
 
6) Alto falantes: LF  8” / HF 1” Dome; 
 
7) Caixa: do tipo bass - reflex; 
 
8) Potência total = 120W; 
 
9) Potência e impedância do alto falante de grave = 75W / 4 Ohms; 
 
10) Potência e impedância de agudo = 45W / 8 Ohms; 
 
11) Sensibilidade e impedância de entrada: -10dBu / 10 kOhms; 
 
12) Conector de entrada: XLR - balanceado; 
 
13) Chaves de controle: controle de nível (+4dB / com click no centro); 
 
14) Chave LOW CUT (FLAT / 80 / 100Hz, 12dB / octave); 
 
15) EQ: MID (± 2dB at 2kHz), EQ: HIGH(±2dB at HF); 
 
16) Control room (0/-2/-4dB: Under 500Hz); 
 
17) Potência de consumo: 60 W; 
 
18) Voltagem de alimentação: 115V / 220V. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao monitor Yamaha modêlo 
HS80M ou similar. 
 

43 Painel de VU analógico, padrão rack de 19”, com as seguintes 
características: 
 
1) Dimensão do painel: padrão rack de 19” com 02 unidades de rack; 
 
2) Medidores: (04) de 2 1/2”; 
 
3) Impedância de entrada: alta em ponte; 
 
4) Nível de entrada: +20 dB máximo; 
 
5) Resposta de frequência: 20 a 20kHz , ± 2 dB; 
 
6) Sensibilidade: -14 a +10 dBu para 0 dB, ajustável; 
 
7) Conectores de entrada: XLR; 
 
8) Medições: L , R , L+R , L-R ,  selecionável. 
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Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao modelo 4 VUB, da 
Logitek ou similar. 
 

44 Painel VU digital padrão rack 19”, com as seguintes características:  
 
1) Compatibilidade: que atenda a todos os formatos definidos na AES / EBU 
Digital Áudio, incluindo IEC 958, interface S / PDIF, e EIAJ CP-340; 
 
2) Padrões: 24 bits e o formato popular de 16 bits; 
 
3) Frequências de amostragem: Incluem 32 kHz, 44,1 kHz e 48 kHz; 
 
4) Sinal interface: RS-422 sobre os níveis de 75 Ohms single-ended e 110 
Ohms entradas balanceadas; 
 
5) Transformador isolado (como ditado pela especificação EBU) com a série 
DC capacitor de bloqueio na entrada e saída, deve conter também um buffer 
feed-through; 
 
6) Escala:"D:" 40 dB em uma dB-passos; "E:" 60 dB em passos de um dB de 
0 a -30 dB, e as etapas de 3 dB, de -33 a -60 DB; Precisão (ambas as 
escalas); Na pior das hipóteses de erro: 1,4% para -0,8% da escala completa. 
Típico: melhor que 0,35% erro de escala; 
 
7) Peak Hold Funções: Normal (de pico de 3 segundos), de pico 
indeterminada ou não de pico; 
 
8) Indicação de sobrecarga: Top / direita 3 LED’s mudam de cor para 
vermelho quando o nível do programa de monitoramento de disparo overrange 
é atingido. O ponto gatilho é selecionável; 
 
9) Conexões elétricas: todos os sinais, energia e funções de pico são feitas 
à unidade por meio de Euroconnector de oito pinos. As ligações elétricas são 
feitas por conectores de parafusos; 
 
10) Requisitos de alimentação: 127 VCA / 7 VDC em 600 mA; 
 
11) Dimensões Bezel: 1.45 "x 5.00"; 
 
12) Opcionais inclusos: 
 

Item Descrição QTD 
01 Adaptador para montagem em rack de 1-3 unidades 01 
02 40 dB ou 60 dB sobreposição escala 01 
03 Peak hold toggle switch (3 posições), com cabo e plug 01 
04 Moldura de montagem 01 
06 Manual de serviço. 01 

 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores ao medidor Dorrough, modelo 280D 
ou similar. 
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45 Parafusadeira movida com bateria, com as seguintes características: 

 
1) Reversível e articulada; 
 
2) Bateria de 4,8 volts; 
 
3) Carregador em 110V; 
 
4) Trava automática do eixo permite parafusar e desparafusar 
manualmente; 
 
5) Punho articulado para parafusar e desparafusar em lugares de difícil 
acesso; 
 
6) Botão de reversão fácil de operar; 
 
7) Design robusto integrado com frente metálica; 
 
8) Acompanha maleta plástica e kit de acessórios; 
 
9) 10 (dez) pontas para parafusar; 
 
10) 01 (um) bit ponta dupla; 
 
11) 01 (um) adaptador magnético; 
 
12) Ponta para perfurar; 
 
13) Rotação: 220 min-1; 
 
14) Torque máximo: 5 Nm; 
 
15) Tempo de carga: 3 a 5 horas. 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores à parafusadeira Skil Bosch 2248 ou 
similar. 
 

02 

46 Pedestal de microfone, com as seguintes características: 
 
1) Altura do pedestal: ajustável de 35 - 63” (900 / 1605mm); 
 
2) Comprimento de boom: ajustável de 18 - 30” (460 / 770mm); 
 
3) Tipo de base: tripé; 
 
4) Base de zinco fundido com longas pernas dobráveis; 
 
5) Junção da articulação giratória, com borboleta grande; 
 
6) Peso aproximado: 3,2 quilos.  
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Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores ao pedestal K&M (König & Meyer), 
modelo KM 210 / 9 ou similar. 
 

47 Projetor multimídia, com as seguintes características: 
 
1) Brilho: 3000 Ansi Lumens; 
 
2) Resolução nativa - XGA 1024x768 - suporta até SXGA 1280 x 1024; 
 
3) Vídeo - 750 linhas de TV; 
 
4) Taxa de contraste - 500 : 1; 
 
5) Tecnologia LCD 0,63" - 3 lentes - 2.359.296 pixels (786.432 pixels x3); 
 
6) Que suporte formato de tela normal de 4:3 ou Widescreen de 16:9; 
 
7) Sistema de Cores - NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, 
SECAM; 
 
8) Compatível: EDTV 480p, SDTV 480i, HDTV 540p, 576p, 576i, 720p, 
1035i, 1080i e 1125i; 
 
9) Lâmpada - 220 W UMH / 2000 horas modo normal - 3000 ansi lumens / 
3000 horas modo econômico - 2500 ansi lumens; 
 
10) Distância de projeção - 1,1m a 10,7m; 
 
11) Tamanho da tela - 33" a 300" - diagonal; 
 
12) Cores - 24 bits - 16,7 milhões de cores; 
 
13) Menu na tela em 17 idiomas, inclusive português; 
 
14) Ajuste de inclinação manual; 
 
15) Zoom Manual - 1:1.12; 
 
16) Ajuste de distorção trapezoidal (keystone) digital - automático; 
 
17) Inversão de imagem - pode ser colocado no teto; 
 
18) Terminais de entrada: RGB análogo: D-sub 15 pin x 2, S-Vídeo: Mini DIN 
4 pin x 1, Composite-Vídeo: RCA x 1, Áudio PC: mini jack estéreo x 1, Vídeo L 
/ R áudio: mini jack estéreo x 2 , conector mini DIN 4 pinos; 
 
19) Porta de controle RS 232 x 1; 
 
20) Terminais de saída: RGB análogo: D-sub 15 pin x 1; 
 
21) Energia - 100 / 240V - 50 / 60Hz AC; 
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22) Dimensões: 23,3cm (L) x 36,8cm (C) x 8,8cm (A); 
 
23) Peso: 2,96 quilos; 
 
24) Acessórios inclusos: maleta para transporte; ontrole remoto; cabo RGB 
para conexão com computador. 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores a do projetor Panasonic, modelo PT-
LB78 ou similar. 
 

48 Receptor de satélite digital, com as seguintes características: 
 
1) MPEG2 e DVB; 
 
2) DiSEqC1. 2 posições para multi-satélites (128 satélites); 
 
3) Controle de banda para cada antena C / KU; 
 
4) Áudio digital com AC-3 apoio pelo SPDIF; 
 
5) Suporte a PIG (Picture in graphic); 
 
6) OSD teletexto (DVB ETS 300 706) e função de suporte de legendas; 
 
7) VBI suporte de teletexto; 
 
8) Ajuda de apontamento de antena; 
 
9) Que selecione saída de vídeo - CVBS, RGB; 
 
10) Provido de várias chaves para modelos de LNB’s e sistemas NTSC / PAL 
M; 
 
11) Que receba SCPM / MCPC em banda C / KU; 
 
12) Que controle vários LNB’s por chave DiSEqC1.2, 22KHz e chaveamento 
de 0/12 Volts; 
 
13) Display colorido com 256 cores; 
 
14) Conversão automática de PAL M / NTSC; 
 
15) Que retorne ao último canal automaticamente; 
 
16) Saída em RF canal 3 ou 4; 
 
17) Que possua entrada de antena externa de VHF / UHF; 
 
18) Tensão de rede elétrica de 60 a 240 Volts; 
 
19) Controle remoto multifunção; 
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20) Sistema de transferência de dados (DSR para DSR) Plug-and-play.  
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao receptor de satélite 
digital Orbisat S2500 ou similar. 
 
 

49 Receptor AM com alarme de falta de portadora e áudio, com as seguintes 
carasterísticas: 
 
1) Faixa de frequência: 530 a 1.710 kHz, selecionável em incrementos de 1 
kHz; 
 
2) Alarmes: falta de portadora e de programa; 
 
3) Indicações de modulação: modulação total: 0 a 100% negativa e 0 a 
130% positiva; picos positivos: led ajustado de fábrica para +125%, outro para 
picos positivos com indicação ajustável de 80 a 130%; picos negativos: led 
ajustado de fábrica para –100% e outro ajustável entre 80 e 100%; 
 
4) Entradas de RF: 75 Ohms com conector F, com fonte phantom para uso 
com antena ativa; alto nível, de 1 a 10 Volts, com conector BNC; 
 
5) Resposta de áudio: de 20 a 10 kHz, ± 0,5 dB; 
 
6) Faixa de modulação: 10 kHz, ± 0,2 dB; 
 
7) Distorção harmônica: 0,5 % para 100% de modulação; 
 
8) Nível de ruído: -50 dB para 100% de modulação; 
 
9) Saidas de áudio: ativa, balanceada, com conector XLR; saida para fone 
no painel dianteiro; saida de dados: RS 232, porta serial com DB9. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao modelo 520 da 
INOVONICS ou similar. 
 

02 

50 Receptor para transmissor plug-on, na frequência de 626 a 668 MHz, com 
as seguintes características: 
 
1) Chassi em metal; 
 
2) Faixa de frequência 626 a 668 MHz; 
 
3) Recepção de frequências: 1680 frequências sintonizáveis em UHF; 
 
4) Quantidade de presets: 12; 
 
5) Largura de banda: 42 MHz; 
 
6) Desvio de pico ± 48 kHz; 

01 
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7) Compander HDX; 
 
8) Resposta de frequência (microfone) 25 a 18000 Hz; 
 
9) Relação sinal / ruído: > 110 dB (A); 
 
10) THD, distorção harmônica total: <0,9%; 
 
11) Em conformidade com ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC; 
 
12) Antenas com conector BNC, 50 Ohms; 
 
13) Áudio - Conexão XLR; 
 
14) Nivel de saída de áudio (balanceada) XLR: máximo +18 dBu; 
 
15) Nível de saída de áudio (desbalanceada) jack: máximo +12 dBu; 
 
16) Dimensões (receptor): 212mm x 202mm x 43mm; 
 
17) Tom piloto para eliminar interferências; 
 
18) Varredura automática de frequências em busca de frequências 
disponíveis; 
 
19) Display gráfico iluminado; 
 
20) Função auto-lock para evitar a mudança acidental de frequências; 
 
21) O receptor deve possuir indicação da bateria do transmissor em 4 etapas, 
mostradas no receptor; 
 
22) Equalizador integrado, modo Soundcheck e afinador; 
 
23) Peso (receptor): 900 g. 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores ao do receptor de mic sem fio 
Sennheizer EM100G3 ou similar. 
 

51 Receptor para transmissor plug-on, na frequência de 734 a 776 MHz, com 
as seguintes características: 
 
1) Chassi em metal; 
 
2) Faixa de frequência 734 a 776 MHz; 
 
3) Recepção de frequências: 1680 frequências sintonizáveis em UHF; 
 
4) Quantidade de presets: 12; 
 
5) Largura de banda: 42 MHz; 
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6) Desvio de pico ± 48 kHz; 
 
7) Compander HDX; 
 
8) Resposta de frequência (microfone) 25 a 18000 Hz; 
 
9) Relação sinal / ruído: > 110 dB (A); 
 
10) THD, distorção harmônica total: <0,9%; 
 
11) Em conformidade com ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC; 
 
12) Conector BNC antena 2,50 Ohms; 
 
13) Áudio – conexão XLR; 
14) Nivel de saída de áudio (balanceada) XLR: máximo +18 dBu; 
 
15) Nível de saída de áudio (desbalanceada) Jack: máximo +12 dBu; 
 
16) Dimensões (receptor): 212mm x 202mm x 43mm; 
 
17) Tom piloto para eliminar interferências; 
 
18) Varredura automática de frequências em busca de frequências 
disponíveis; 
 
19) Display gráfico iluminado; 
 
20) Função auto-lock para evitar a mudança acidental de frequências; 
 
21) Receptor possui indicação da bateria do transmissor em 4 etapas, 
mostradas no receptor; 
 
22) Equalizador integrado, modo Soundcheck e afinador; 
 
23) Peso (receptor): 900g. 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores ao receptor de mic sem fio 
Sennheizer EM100G3 ou similar. 
 

52 Régua de patch montada, estéreo, com as seguintes características: 
 
1) Moldura: aço, níquel-chapeados; 
 
2) Bucha: latão, níquel-chapeados; 
 
3) Molas: níquel-prata; 
 
4) Contatos de comutação: ouro; 
 
5) Isolamento: espaçadores fenólicos, por meio de tubulação de PVC rígido; 

10 
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6) Parafusos: de aço, níquel-chapeados; 
 
7) Resistência do contato: menor que 0.02 Ohm; 
 
8) Classificação do contato: .075AMP a 140VDC; 
 
9) Isolamento: 500VAC por 1 minuto; 
 
10) Tensão de trabalho: 140 VDC; 
 
11) Régua composta de 48 terminais estéreo, normais, com sistema de 
identificação de circuito multicores, com 1 metro de cabo; 
 
12) Cada régua deverá vir acompanhada das seguintes ferramentas e / ou 
acessórios: 
 

Item Descrição QTD 
01 Punch tool com tip: AT-RPT-PTK 01 
02 Punch tool com tip: AT-RPT-TIP 01 
03 Kit de remoção: AT-RPT-RTK 01 
04 Sistema de identificação (CIS): CIS-100-MULTI 01 
05 Patch cord BPC-3-black 10 

 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao modelo AU-B248S2-L-
NT-RPT, fabricada pela AVP ou similar. 
 

53 Relógio digital para estúdio, com as seguintes características: 
 
1) Relógio digital de parede, hora minuto e segundo; 
 
2) Alcance visual: 20 metros; 
 
3) Dimensões: 21,5cm x 9,5cm x 5,2cm; 
 
4) Que funcione em rede (um relógio mestre e vários escravos); 
 
5) Em falta de energia o relógio interno deve se manter em funcionamento, 
quando a energia retorna o horário está correto; 
 
6) Opção para mostrar somente o horário ou o horário e a temperatura 
ambiente alternadamente; 
 
7) Gabinete de aço com pintura epóxi; 
 
8) Que funcione em 110 e 220V. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superior ao modelo “RDI-1P” da 
“PRODIGITAL” ou similar. 
 

20 
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54 Sistema de microfone sem fio UHF, com as seguintes características: 
 
1) Chassi em metal; 
 
2) Faixa de frequências de 516 a 865 MHz; 
 
3) Transmissão / recepção de frequências: 1680; 
 
4) Quantidade de presets: 12; 
 
5) Switching de largura de banda: 42 MHz; 
 
6) Desvio + Peak / - 48 kHz; 
 
7) Compander HDX; 
 
8) Resposta de frequência (microfone) 80 a 18000 Hz; 
 
9) Relação sinal – ruído: > 110 dB (A); 
 
10) THD, distorção harmônica total: <0,9%; 
 
11) Em conformidade com ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC; 
 
12) Conexão BNC para duas antenas, 50 Ohms; 
 
13) Conector de áudio: XLR 6,3mm; 
 
14) Nível de saída de áudio (balanceada) XLR: máximo de 18 dBu; 
 
15) Nível de saída de áudio (desbalanceada) Jack: max +10 dBu; 
 
16) Dimensões do (receptor): 212mm x 202mm x 43mm; 
 
17) Peso (receptor): 900g; 
 
18) Potência de RF: 30 mW; 
 
19) Tempo de operação (microfone transmissor): > 8h; 
 
20) Peso (microfone transmissor): 450g; 
 
21) Tipo de microfone: dinâmico; 
 
22) Sensibilidade de AF: 2,1 mV / PA; 
 
23) Nível de pressão sonora (SPL): 154 dB (SPL) máximo; 
 
24) Pick-up padrão: cardióide; 
 
25) Tom piloto para eliminar interferências; 
 
26) Varredura automática de frequências em busca de frequências 
disponíveis; 
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27) Display gráfico iluminado; 
 
28) Função auto-lock para evitar a mudança acidental de frequências; 
 
29) O receptor possui indicação da bateria do transmissor em 4 etapas, 
mostradas no receptor; 
 
30) Equalizador integrado, modo Soundcheck e afinador; 
 
31) Sincronização sem fio de transmissores por uma interface 
infravermelha; 
 
32) Compander HDX para um som cristalino; 
 
33) Painel adaptador para montar o receptor em um rack. 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores ao sistema TX / RX Sennheiser 
EW135G3 ou similar. 
 

55 Telão para projetor multimídia, com as seguintes carasterísticas: 
 
1) Tecido Matt White com verso preto; 
 
2) Estojo em alumínio, com design inovador e pintura eletrostática na cor 
preta; 
 
3) Alça prática e funcional, com design moderno e exclusivo, que facilita o 
manuseio e o transporte; 
 
4) Tripé em aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento brilhante; 
 
5) Sistema de regulagem de altura eficiente, que impeça a descida 
involuntária da tela; 
 
6) Dimensão: 243cm x 182cm. 
 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores ao telão Telas Tech ou similar. 
 

02 

56 Televisor monitor, LCD, 42”, Full HD, com suporte de parede, com as 
seguintes características: 
 
1) Full HD; 
 
2) Conversor para TV digital integrado; 
 
3) Tamanho da tela 42”; 
 
4) Estéreo; 
 

02 
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5) Tecla SAP; 
 
6) Entrada USB; HDMI (4); 
 
7) Widescreen; 
 
8) Ângulo de visão: 178° (H) / 178° (V); 
 
9) Medida diagonal da tela: 107 cm; 
 
10) LCD de 120 Hz; 
 
11) Recursos de vídeo: tela com revestimento anti-reflexo; 
 
12) Potência de saída (RMS): 2 x 10 W; 
 
13) Sistema de áudio: mono, estéreo, SAP; 
 
14) 02 (duas) caixas acústicas integradas; 
 
15) Contraste dinâmico 80.000:1; 
 
16) Tempo de resposta 3 ms; 
 
17) Brilho 500 cd/m²; 
 
18) Conexões multimídia: USB; 
 
19) Formatos de reprodução: MP3, imagens estáticas JPEG, MPEG4, H.264 / 
MPEG-4 AVC; 
 
20) Sistema: NTSC M, PAL N, PAL M, DTV; 
 
21) Reprodução de vídeo: NTSC, SECAM, PAL; 
 
22) Acessórios inclusos: 
 

Item Descrição QTD 
01 Base giratória de mesa 01 
02 Cabo de alimentação 01 
03 Manual do usuário 01 
04 Controle remoto 01 
05 Pilhas AAA 02 
06 Suporte para fixação em parede 01 

 
Observação: 
 
a) Características iguais ou superiores a TV LCD modelo 42", Philips Série 
7000 42PFL7404D, com acessórios ou similar. 
 

57 Toca disco profissional com saída USB e SPDIF, com as seguintes 
carasterísticas: 
 
1) Resposta de frequência: 30Hz a 20 kHz 1 / - 2 dB / RIAA filter; 
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2) THD + N: <0,03% a 1 kHz; 
 
3) S / N Ratio: line: < -65 dB; 
 
4) Saída digital: (SPDIF) 0.5Vp-p (load 75 Ohms); 
 
5) Tipo: 3-velocidade manual; 
 
6) Motor: 8 polos, 3 phases, brushless DC motor; 
 
7) Velocidades: 33 1 / 3 e 45 RPM 8 RPM; 
 
8) Wow e Flutter: Less than 0,15% WRMS (JIS WTD) com 33 1 / 3 RPM; 
 
9) Controles de pitch: +/- - 8% a +/- -12%; 
 
10) Torque inicial kgf.cm: mis de 1,6; 
 
11) A partir de: menos de 1 segundo, com 33 1 / 3 RPM; 
 
12) Tempo de frenagem: Less than 1 sec com 33 1 / 3 RPM; 
 
13) Sistema eletrônico de frenagem; 
 
14) Tempo de mudança de velocidade: menor que 1 segundo em 33 1 / 3 
rpm, menor que 1 segundo em 45-33 1 / 3 RPM e menor que 1 segundo de 33 
1 / 3 a 78 RPM; 
 
15) Saída de áudio: phono / line output; 
 
16) Função: USB A / D, D / A 16BIT 44.1kHz ou 48kHz USB selecionável; 
 
17) Interface de computador: USB 1.1, Windows XP ou Mac OSX; 
 
18) Tamanho do braço: 230,5 milímetros; 
 
19) Tracking Force Range: 0-3g; 
 
20) USB e S / PDIF transferir músicas do Mac ou PC; 
 
21) Pré-amplificador interno; 
 
22) Que inclua software para transferência de arquivos de música. 
 
Observação: 
 
a) Características técnicas iguais ou superiores ao toca-disco Stanton, 
modelo USB T-92 ou similar. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2011 
 

ENCARTE B 
 

MODELO DE PROPOSTA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 
 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Áudio para uso da Rádio MEC AM e FM e Rádio AM, 
emissoras de rádio da EBC, localizadas no Rio de Janeiro/RJ. 
 
DATA DE ABERTURA: 29/12/2011. 
 
HORÁRIO: 09h30min., (horário de Brasília). 
 
 

Item Descrição 
Marca, 

Modelo e 
Referência 

QTD 
Valor 

Unitário 
por Item 

Valor Total 
por Item 

01 Amperímetro digital para RF  01   
02 Amplificador de áudio para o auditório  03   
03 Amplificador distribuidor de áudio para fones  06   
04 Analisador de energia  02   
05 Analisador vetorial de impedâncias  01   

06 Antena parabólica para recepção de sinais de 
satélite  01   

07 Aparelho gravador / reprodutor de MD  17   
08 Aparelho reprodutor de Blu-Ray 3D  40   
09 Aparelho reprodutor de CD  19   
10 Bateria musical  01   

11 Caixa acústica amplificada de 100 watts para 
contra-baixo  03   

12 Caixa acústica amplificada de 100 Watts para 
guitarra  03   

13 Conversor analógico digital (AD/DA)  10   

14 Caixa acústica passiva de 500 watts para 
retorno de palco  16   

15 Caixa acústica passiva de 1000 Watts para PA  08   
16 Codec de audio padrão rack  02   
17 Codec de audio portátil  02   
18 Direct box  ativo de 01 canal  06   
19 Direct box ativo de 02 canais  12   
20 Equalizador estéreo 31 bandas  28   
21 Estação de ressolda para trabalhos em SMD  02   
22 Estante de partitura  15   
23 Fone de ouvido com controle de volume  40   
24 Fone de ouvido profissional para estúdio  55   
25 Gerador / receptor de RF  01   
26 Híbrida digital portátil  08   

27 Kit de microfones para bateria musical, 
composto de 7 microfones  04   

28 Kit transmissor receptor para microfone sem fio  10   
29 Kit transmissor receptor para retorno sem fio  06   
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30 Lupa com braço articulado e iluminação  06   

31 Mala para transporte de equipamentos para 
externa  05   

32 Maleta de ferramentas para uso em eletrônica  06   
33 Medidor de intensidade de campo de FM  01   

34 Mesa de audio digital de 16 canais, expansíveis 
até 48 canais.  07   

35 Mesa de áudio digital de 48 canais.  03   
36 Microfone dinâmico cardióide para voz  25   
37 Microfone dinâmico para vocais e instrumentos  12   
38 Microfone dinâmico para voz com chave  35   
39 Microfone dinâmico supercardióide  18   
40 Microretífica com acessórios  02   
41 Mixer de 6 canais line / mic para externa  20   
42 Monitor de referência para estúdio  24   
43 Painel de VU analógico padrão rack de 19”  02   
44 Painel de VU digital padrão rack de 19”  02   
45 Parafusadeira a bateria  02   
46 Pedestal de microfone  80   
47 Projetor multimídia  02   
48 Receptor de satélite digital  04   

49 Receptor AM, com alarme de falta de portadora 
e áudio.  02   

50 Receptor para transmissor plug-on (frequência 
de 626 a 668 MHz)  01   

51 Receptor para transmissor plug-on (frequência 
de 734 a 776 MHz )  03   

52 Régua de patch montada estéreo.  10   
53 Relógio digital para estúdios  20   
54 Sistema de microfone sem fio UHF  03   
55 Telão para projetor multimídia  02   

56 Televisor monitor de 42”, Full HD, com suporte 
de parede  02   

57 Toca-disco profissional com saída USB e 
SPDIF  03   

VALOR TOTAL GLOBAL  

 
 
O Valor total global proposto é de R$ __________, __ (por extenso). 
 
 
Observações: Os Licitantes deverão relacionar e especificar todos os acessórios necessários e que 
integram o bem ofertado, embora não estejam estabelecidas nas descrições contidas no Encarte A 
deste Termo de Referência. 
 
 

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA DADOS BANCÁRIOS 
Validade da proposta: Banco: 
Prazo de Entrega: Agência: 
Prazo de Garantia: Conta-corrente: 



 

SCS Quadra 08 Edifício Super Center Venâncio 2000, Bloco “B-50/B-60”, 1º Subsolo – CEP: 70.333-900 – Brasília/ DF 

Caixa Postal 08840 | Telefone: (61) 3799-5600 
81 

Processo nº: 

EBC 002846/2010 

Folha: 

 
 
Declarações e demais documentos: 
 
a) Declaração expressa de estarem incluídos todos os custos, tais como: salário, ônus 
tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, garantia, desmontagem, 
montagem e transporte dos equipamentos para fins de reparos durante o período de garantia e 
demais despesas de qualquer natureza que possam incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto 
deste Edital, com a entrega dos equipamentos na Gerência de Engenharia de Rádio no Rio de 
Janeiro, situada na Praça Mauá nº 7, Edifício “A Noite”, 21º andar - Centro, no Rio de 
Janeiro/RJ; 
 
b) Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos do disposto na Instrução 
Normativa MPOG/SLTI nº 2, de 16/09/2009, conforme modelo integrante do Anexo IV, deste Edital; 
 
c) Declaração expressa de que os equipamentos propostos são novos e de primeiro uso, são 
fabricados em série, não serão produzidos com características exclusivas, materiais diferenciados ou 
adaptações feitas para adequação ao Termo de Referência, Anexo I deste Edital, garantindo assim a 
assistência técnica e a reposição de peças e componentes compatíveis; 
 
d) Declaração de que os equipamentos ofertados serão entregues com todos os acessórios 
necessários ao perfeito funcionamento; 
 
e) Declaração de que só substituirá materiais, peças e componentes, por produtos novos e 
originais, não recondicionados, recomendados pelo fabricante; 
 
f) Declaração expressa se comprometendo a efetuar a substituição imediata de todo e qualquer 
equipamento que durante o período de garantia venha a apresentar defeito; 
 
g) Declaração de que só substituirá os equipamentos, por produtos novos e originais, não 
recondicionados, recomendados pelo fabricante; 
 
h) Declaração de que durante o período de garantia, as despesas com a desmontagem, a 
montagem, a substituição de peças, de componentes ou de equipamentos como um todo e o 
transporte para o atendimento das condições previstas neste Edital e seus anexos, correrão por 
conta do Licitante Vencedor, não cabendo à EBC quaisquer ônus; 
 
i) Declaração de que entre os sócios que integram a composição societária do Licitante não há 
empregados do quadro de pessoal da EBC, e nem exercem função de confiança, função de 
dirigente, ou que seja responsável pela presente licitação, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei nº 
8.666, de 1993; 
 
j) Declaração expressa de que não alocará familiares de empregado da EBC, que exerça cargo 
de confiança ou função de confiança, na execução do objeto deste Edital, nos termos do art. 7º do 
Decreto nº 7.203, de 2010; 
 
k) Declaração expressa, no caso de microempresa e empresa e empresa de pequeno porte, 
de que se enquadra como beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, e que está excluída das 
vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal; 
 
l) Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Edital e seus anexos; 
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DADOS DO LICITANTE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (*) 
Razão Social: Nome: 
CNPJ (MF): Cargo / Função: 
Endereço: CPF / MF no 
Telefone / Fax: RG no .............................Expedido por: 

.................... 
E-mail: Natural de: 
Cidade: Estado civil: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Endereço: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telefone / Fax: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E-mail: 

 
 

______________, de ________________ de 2011. 
(Local e Data) 

 
_______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(Identificação Completa) 

(Nº do RG do declarante) 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
a) (*) dados do representante legal para fins de apresentação da proposta e da assinatura do 
contrato; 
 
b) Todos os dados indicados neste modelo de proposta devem constar da proposta do licitante. 
Cabe ao licitante complementar a proposta com as demais exigências previstas no edital e seus 
anexos. 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

(Razão Social do Licitante)______________________________________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº____________________________________ (Número do CNPJ do 
Licitante) sediada na____________________________________ (Endereço Completo) 
DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos 
no Edital do Pregão Eletrônico nº 085/2011, promovido pela EBC, e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
DECLARA ainda, que não possui registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas, mantidos pela Controladoria Geral da União – CGU e de 
Improbidade Administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa. 
 
Ressalva: A (Razão Social do Licitante), declara também que é substituto tributário (     ). 
 
 

______________, de ________________ de 2011. 
(Local e Data) 

 
_______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(Identificação Completa) 

(Nº do RG do declarante) 
 
 
Observação: Em caso afirmativo, assinalar com “X” a ressalva acima; 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 
 

(Razão Social do Licitante)______________________________________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº_____________________________________________(Número do 
CNPJ do Licitante), sediada 
na______________________________________________________________________________ 
(Endereço Completo), por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr(a)___________________________________________portador da carteira de identidade nº 
__________________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 1993, conforme disposições contidas na Lei n° 9.854 de 
1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.  
 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz: SIM (   ) ou 
NÃO (...). 
 
 

______________, de __________ de 2011. 
(Local e Data) 

 
 

____________________________________ 
(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

(Identificação Completa) 
(Nº do RG do declarante) 

 
 

Observação: em caso afirmativo ou negativo, assinalar com “X” a ressalva acima. 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
(Identificação Completa do Representante do Licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação Completa do Licitante) doravante denominado 
(Licitante), para fins do disposto no subitem 6.5.3 Edital do Pregão Eletrônico nº 085/2011, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 085/2011 foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do (identificação do Licitante), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 085/2011, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 085/2011 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

 
d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Eletrônico nº 085/2011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da EMPRESA BRASIL 
DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC antes da abertura oficial das propostas; e 

 
f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 
 
 

______________, de ________________ de 2011. 
(Local e Data) 

 
_______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 
(Identificação Completa) 

(Nº do RG do declarante) 


