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EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

Processo EBC nº 001354/2011

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL

Objeto: Contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento  de Solução  de 
Exibidores  de  áudio  e  vídeo  para  controles  mestres  com automação  da  exibição  local  e 
remota e Solução de Exibidores para exibição de áudio e vídeo para produção e jornalismo 
com automação da exibição, incluindo instalação, configuração, ativação, integração, treinamento, 
operação assistida,  suporte técnico e assistência técnica preventiva, destinadas às emissoras de 
Televisão da EBC, situadas nas cidades de Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ, em São Luís/MA e em 
São Paulo/SP.

EMPRESA:_______________________________________________________________________

ENDEREÇO:_____________________________________________________________________

CNPJ DA EMPRESA:______________________________________________________________

TELEFONE:__________________________FAC SIMILE(FAX): ____________________________

E-MAIL:_________________________________________________________________________

Recebi  da  EMPRESA  BRASIL  DE  COMUNICAÇÃO  S/A  -  EBC cópia  do  Edital  do  Pregão 
Presencial/SRP  nº  082/2011,  através  sitio:  www.ebc.gov.br ou www.comprasnet.gov.br cuja 
abertura da sessão ocorrerá no dia 27/12/2011, às 09h30 min., horário de Brasília.

Local/data, _____ de ________________ 2011.

______________________________________
Assinatura e Carimbo da Empresa

Nome Legível: _______________________________________

OBSERVAÇÃO: Todas  as  empresas  que  retirarem  o  Edital,  favor  enviar  o  Comprovante  de 
Recebimento pelo  Fax (0xx61) 3799-5653 / 3799-5656 / 3799 5657 ou entregar no endereço SCS 
Quadra  08,  Edifício  Super  Center  Venâncio  2000,  Bloco  “B-50/B-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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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 193, 218 e 298, de 04 de julho de 2011, de 28 de julho 
2011,  e  de  17  de  outubro  de  2011,  respectivamente, respectivamente,  torna  público  para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL EQUALIZADO POR LOTE, adotado pelo Sistema de Registro de 
Preços,  destinado  à  contratação de  empresa  especializada  para  fornecimento  de Solução de 
Exibidores  de  áudio  e  vídeo  para  controles  mestres  com automação  da  exibição  local  e 
remota e Solução de Exibidores para exibição de áudio e vídeo para produção e jornalismo 
com automação da exibição, incluindo instalação, configuração, ativação, integração, treinamento, 
operação assistida,  suporte técnico e assistência técnica preventiva, destinadas às emissoras de 
Televisão da EBC, situadas nas cidades de Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ, em São Luís/MA e em 
São Paulo/SP, de acordo com as quantidades,  as especificações  e  as exigências  estabelecidas 
neste Edital  e seus anexos, que será regido pelo Regulamento Simplificado para Contratação 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 Decreto no 3.931, de 2001 e Decreto nº 4.342, de 2002, no que couber o disposto na 
Lei Complementar nº 123, de 2006 e 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 
001354/2011.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por  objeto  o  Registro de Preços para  contratação de empresa 
especializada  para  fornecimento  de  Solução  de  Exibidores  de  áudio  e  vídeo  para  controles 
mestres com automação da exibição local e remota e Solução de Exibidores para exibição de 
áudio e vídeo para produção e jornalismo com automação da exibição,  incluindo  instalação, 
configuração,  ativação,  integração,  treinamento,  operação assistida,  suporte técnico e assistência 
técnica  preventiva,  destinadas  às  emissoras  de  Televisão  da  EBC,  situadas  nas  cidades  de 
Brasília/DF,  no  Rio  de  Janeiro/RJ,  em  São  Luís/MA  e  em  São  Paulo/SP,  de  acordo  com  as 
quantidades e as especificações estabelecidas no Encarte A e demais exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, Anexo I deste 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: SCS QUADRA 08,  EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 2.000,  BLOCO 
“B-50/B-60”, 1º SUBSOLO, EM BRASÍLIA/DFCEP.: 70.333-900.

DATA: 27 de dezembro de 2011.

HORÁRIO: 09h30 min. (horário de Brasília/DF).
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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 1º (primeiro) dia útil  
subseqüente,  no  mesmo  horário  e  local  anteriormente  estabelecidos,  desde  que  não  haja 
comunicação do Pregoeiro em sentido contrário.

3. DOS ANEXOS DO EDITAL

3.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;

Encarte A - Modelo de Proposta para Cotação de Preços;

Encarte B - Cronograma de Entrega e de Execução;

Encarte C - Cronograma de Recebimento Provisório e/ou Definitivo;

Encarte D - Cronograma de Pagamento;

Encarte E - Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica;

Encarte F - Modelo de Termo de Vistoria;

Anexo II - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, prevista 
no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 2002;

Anexo III - Modelo  de  Declaração  de  Enquadramento  como  Beneficiária  da  Lei 
Complementar nº 123, de 2006;

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

Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo VII - Minuta de Contrato.

4. DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES

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;

4.2. Não poderão participar desta licitação:
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4.2.1. Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a EBC, suspensas 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 consórcios, 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 
8.429, de 1992 (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.

4.3. O Licitante, na data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, deverá apresentar os 
invólucros contendo a Proposta e a Documentação, conforme estabelecido nos  itens 5 e 6 deste 
Edital,  em invólucros  separados,  numerados e  fechados,  constando no sobrescrito  os  seguintes 
dizeres:

INVÓLUCRO Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ Nº____________________

INVÓLUCRO Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ Nº ___________________

4.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil  
subseqüente,  no  mesmo  horário  e  local,  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja 
comunicação do Pregoeiro, em contrário.

4.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias  em  fac-símile,  mesmo autenticadas,  admitindo-se  fotos,  gravuras,  desenhos,  gráficos  ou 
catálogos, apenas como forma de ilustração da proposta de preços.
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5. DA REPRESENTATIVIDADE E DO CREDENCIAMENTO

5.1. O  Licitante  deverá  se  apresentar  para  credenciamento  junto  ao  Pregoeiro  por  um 
representante  que,  devidamente  munido  de  documento  que  o  credencie  a  participar  deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega 
dos invólucros, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

5.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Licitante.

5.2.1. Em  sendo  sócio,  proprietário,  dirigente  ou  assemelhado  do  Licitante,  deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.2.2. No caso do representante designado pelo Licitante se fizer representado com a 
procuração particular (carta de credenciamento), está deverá ser apresentada acompanhada 
de cópia do contrato social do Licitante com firma reconhecida e autenticada em Cartório.

5.3. No momento do seu credenciamento, o Licitante deverá apresentar  declaração dando 
ciência de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, em atendimento ao Inciso VII do 
art. 4º da Lei nº. 10.52,0 de 2002, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

5.3.1. Serão verificados em consulta “on line” durante a sessão deste Pregão, no Portal 
da  Transparência  (www.portaltransparencia.gov.br)  e  no  portal  do  CNJ 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)  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).

5.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar no momento do 
seu credenciamento, além do documento exigido no subitem 5.3 deste Edital, declaração de que 
são beneficiárias da Lei Complementar nº 123, de 2006, e que estão excluídas das vedações 
impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal, conforme modelo constante no  Anexo III 
deste Edital.

5.4.1. Será  permitido  ao  representante  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno 
porte firmar a declaração de que trata o subitem acima, por ocasião do credenciamento, 
desde que tenha poderes para tanto.

5.5. Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS – INVÓLUCRO Nº 01

6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada digitada ou datilografada, preferencialmente em 
papel timbrado do Licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em língua portuguesa, 
devidamente  datada  e  assinada  pelo  representante  legal  ou  pelo  procurador  devidamente 
credenciado, a que se referem os subitens 5.2.1 e 5.2.2 do Edital, e deverá conter:

6.1.1. O preço unitário, o preço total por lote e o preço total global, das Soluções de 
Exibidores, 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 
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nacional (R$), considerando as quantidades, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência,  Anexo I e de acordo com o  modelo de proposta para cotação de 
preços constante do Encarte A do Termo de Referência, 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;

6.1.1.1. No  modelo  de  proposta  para  cotação  de  preços de  que  trata  o 
Encarte A do Termo de Referência,  Anexo I do Edital o Licitante deverá detalhar 
todos os  serviços  a serem executados,  os equipamentos  e acessórios  a  serem 
montados,  instalados,  configurados,  ativados,  integrados  e  testados  para 
cumprimento integral das exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos;

6.1.1.2. No preço proposto o Licitante deverá detalhar os custos a instalação, 
configuração,  ativação,  integração,  teste,  treinamento,  operação  assistida  e 
assistência  técnica  preventiva,  além dos  equipamentos,  hardwares,  softwares  e 
acessórios integrantes da Solução de Exibidores ofertada;

6.1.2. Declaração  expressa  de que  os  preços contidos  na proposta  incluem todos  os 
custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, 
transporte, equipamentos, softwares, acessórios, materiais, serviços, montagem, instalação, 
ativação, configuração, integração, testes, garantia,  inclusive a desmontagem, montagem e 
transporte dos equipamentos, softwares, acessórios e materiais integrantes da  Solução de 
Exibidores para  fins  de  reparos  durante  o  período  de  garantia,  treinamento,  operação 
assistida,  assistência  técnica  preventiva  a  ser  prestada  durante  o  período  de  garantia e 
demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos;

6.1.3. 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 V, deste Edital;

6.1.4. Descrição completa e detalhada do produto cotado,  informando país de origem, 
fabricante,  marca,  modelo e a referência,  este último se houver, conforme especificações 
constantes  no  Termo de Referência,  Anexo  I do  Edital.  Os itens  ofertados  deverão ser 
novos  e  de  primeiro  uso,  fabricados  em  série  não  podendo  ser  produzido  com 
características exclusivas, materiais diferenciados ou adaptações feitas para adequação às 
exigências previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital;

6.1.4.1. O  Licitante  deverá  descrever  em  sua  proposta  todos  os  serviços 
técnicos de instalação da Solução de Exibidores e acessórios, incluindo também 
materiais, como: tomadas, disjuntores, canaletas, fios, quadros, calhas, conectores, 
softwares,  configuração  do  sistema,  projetos  e  todo  o  conjunto  de  acessórios 
necessários;

6.1.5. Documentação técnica do fabricante que comprove o atendimento das especificações 
dos equipamentos e softwares integrantes da Solução de Exibidores cotada. Considera-se 
documentação oficial do fabricante:

6.1.5.1. Catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pelo fabricante; ou

6.1.5.2. 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;

6.1.5.3. 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 
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do  fabricante  em  que  constem  as  especificações,  preferencialmente  em  língua 
portuguesa ou inglesa. Se for apresentada declaração em outro idioma, esta deverá 
vir acompanhada de tradução para a língua portuguesa;

6.1.5.3.1. Poderão ser apresentados em língua inglesa os catálogos e 
folders do fabricante com especificações técnicas.

6.1.6. Prazo máximo  para  a  entrega,  montagem,  instalação,  configuração,  ativação, 
integração e testes da Solução de Exibidores, inclusive o treinamento técnico e a operação 
assistida,  de,  no máximo,  270 (duzentos e setenta) dias corridos,  a contar da data de 
início da vigência  do instrumento contratual,  com observância ao cronograma previsto no 
Encarte B do Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

6.1.7. Cronograma de entrega e execução  detalhado do fornecimento  da  Solução de 
Exibidores com prazo de fabricação, prazo de entrega, prazo de instalação, configuração, 
ativação,  integração,  testes  e  prazo  para  o  treinamento  e  a  operação  assistida  e  em 
consonândia  com o  prazo  ofertado  pelo  Licitante  em sua  proposta  para  atendimento  ao 
subitem 6.1.6 supra.

6.1.8. Prazo de garantia de, no mínimo,  36 (trinta e seis) meses, para a  Solução de 
Exibidores  ao  qual  integram os  equipamentos,  softwares  e  serviços  a  ela  relacionados, 
contra quaisquer defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, a contar da data 
de  emissão  do  Termo  de  Recebimento  Definitivo  e  do  atesto  na  Nota  Fiscal/Fatura, 
observadas as condições estabelecidas nos itens 8 e 10 do Termo de Referência, Anexo I do 
Edital;

6.1.9. Termo de Vistoria, de acordo com o modelo constante do Encarte F do Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital;

6.1.10. Diagrama de topologia do sistema e descritivo funcional detalhando cada etapa da 
Solução de Exibidores proposta;

6.1.11. Planilha de cálculo demonstrando e garantindo a capacidade de armazenamento 
central  e  de  exibidores  por  praça informando o  que  é  redundante  e  espelhado  e  o  que 
realmente está disponível para uso;

6.1.12. Declaração  expressa  de  que  os  equipamentos  e  hardwares  que  integram  a 
Solução de Exibidores proposta 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 compatíveis;

6.1.13. Declaração de que fornecerá todo e qualquer acessório e serviço não previsto nas 
especificações, mas que se façam necessários ao correto funcionamento dos equipamentos, 
sistemas e funcionalidades que integram a  Solução de Exibidores, exigidas no  item 5 do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

6.1.14. Declaração  de  que  os  materiais  necessários  aos  serviços  que  viabilizem  a 
instalação integral da Solução de Exibidores e que não estejam claramente especificados e 
cotados na proposta serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação, 
inclusive o treinamento;

6.1.15. Declaração expressa se comprometendo a efetuar a substituição imediata de todo e 
qualquer equipamento da Solução de Exibidores que durante o período de garantia venha a 
apresentar defeito;
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6.1.16. Declaração de que só substituirá materiais,  peças e componentes,  por produtos 
novos e originais, não recondicionados, recomendados pelo fabricante;

6.1.17. Declaração de que durante a vigência da garantia efetuará todas as atualizações e 
correções de firmware, hardware e software dos equipamentos integrantes da  Solução de 
Exibidores, sem ônus para a EBC;

6.1.18. Declaração de que durante o período de garantia, as despesas com o transporte 
para o atendimento das condições previstas no Termo de Referência,  Anexo I deste Edital, 
correrão por conta do Licitante Vencedor, não cabendo à EBC quaisquer ônus;

6.1.19. Declaração de que promoverá treinamento técnico e operacional aos empregados 
designados pela EBC e realizará a operação assistida, em conformidade com o estabelecido 
nos itens 13 e 23 do Termo de Referência, Anexo I, deste Edital;

a) Declaração de que será responsável e observará na montagem e integração total da So-
lução de Exibidores os seguintes tópicos: a) Esboço, diagramação, diagrama unifilar, vídeo, 
áudio, controle e dados; b) Mapas de cabos de: vídeo, áudio, controle e dados; c) Identifica-
ção de cabos, patches e racks; d) Verificação e listagem de todos os equipamentos forneci-
dos; e) Instalação - infraestrutura, racks, consoles e equipamentos; f) Lançamento de cabos - 
vídeo, áudio, controle e rede; g) Cabeamento e interligações - instalação de patches de vídeo 
e de áudio;  h)  Configuração de todos os equipamentos;  i)  Integração, afinação e testes do 
sistema; j) Treinamento de profissionais da EBC; k) Operação assistida; e l) Assistência técni-
ca preventiva;

6.1.20. Declaração  de que fornecerá todos os  consoles,  quando  for  o caso,  os  cabos, 
conectores  e  ferramentas,  destinados  à  montagem  e  distribuição  dos  equipamentos  e 
softwares que integram a Solução de Exibidores definida no Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital;

6.1.21. 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;

6.1.22. 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;

6.1.23. Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Edital e seus Anexos;

6.1.24. 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 
receber  seus  créditos,  nos  termos  do  modelo  de  proposta  para  cotação  de  preços, 
constante no Encarte A do Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

6.1.25. A validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data de sua apresentação.  Na ausência de indicação expressa na proposta ofertada pelo 
Licitante do prazo de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias para todos os 
efeitos. Caso 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.
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6.2. A apresentação  da proposta  implicará  na plena  aceitação,  por  parte  do proponente,  das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.3. O Licitante Vencedor deverá, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
formalização e definição da proposta no Pregão, formular e entregar, nos mesmos moldes descritos 
nos  itens 6.1 e 6.1.1 a  Proposta Definitiva,  contendo expressamente os valores ofertados, sob 
pena  de  ser  considerada  desistente,  convocando-se  a  segunda  colocada,  sem  prejuízo  das 
sanções.

6.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto.

6.5. A omissão de qualquer  despesa  necessária  à  perfeita  realização  da entrega,  montagem, 
instalação, configuração, testes, e conforme o caso a operação assistida, dos equipamentos será 
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo 
após a abertura das propostas.

6.6. O Licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a EBC 
não será, em nenhuma hipótese, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório.

6.7. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

7. DA HABILITAÇÃO – INVÓLUCRO Nº 02

7.1. Para habilitar-se a esta licitação, o Licitante deverá comprovar e/ou apresentar a seguinte 
documentação:

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

7.1.1.1. registro comercial, no caso de pessoa jurídica individual;

7.1.1.2. ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações,  acompanhados  de  documentos  que  comprovem  a  eleição  de  seus 
administradores;

7.1.1.3. comprovante de inscrição do ato constitutivo,  no caso de sociedades 
civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício; e,

7.1.1.4. decreto de autorização, em se tratando de pessoa jurídica ou sociedade 
estrangeira  em  funcionamento  no  país,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL:

7.1.2.1. prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  – 
CNPJ/MF;

7.1.2.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 
se  houver,  relativo  à  Sede  do  Licitante,  pertinente  ao  seu  ramo de  atividade  e 
compatível com o objeto desta licitação;
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7.1.2.3. prova de regularidade para com a Fazenda Estadual  e Municipal  do 
domicílio ou sede do Licitante, mediante apresentação de Certidões Negativas de 
Débito junto ao Estado e Município;

7.1.2.4. prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Nacional,  mediante  a 
apresentação de:

7.1.2.4.1. Certidão  Conjunta  Negativa  ou  da  Certidão  Conjunta 
Positiva  com  efeitos  de  Negativa,  relativos  a  Tributos  Federais  e  à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil;

7.1.2.4.2. Certidão Negativa ou da Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa,  relativa  às  Contribuições  Previdenciárias,  emitida  pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

7.1.2.5. prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de 
Serviço  –  FGTS,  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos 
sociais instituídos por lei.

7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.1.3.1. o Licitante que apresentar resultado menor que 01 (um), em qualquer 
um  dos  índices  (ILG,  ISG  ou  ILC),  calculados  por  meio  das  fórmulas  abaixo 
indicadas,  que  deverão  ser  aplicadas  e  apresentadas  por  meio  de  memorial  de 
cálculos, assinado por Contador devidamente habilitado e registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade, deverá apresentar, como condição para sua habilitação, 
Balanço Patrimonial vigente, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços 
provisórios,  comprovando  que  possui  Capital  Social  integralizado  ou  Patrimônio 
líquido correspondente a, no mínimo,  10% (dez por cento) do valor total global 
estimado dos lotes para os quais o Licitante tenha apresentado proposta, de 
acordo com os §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei nº 8.666 de 1993.

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

7.1.3.2. o Balanço Patrimonial a que se refere o subitem 7.1.3.1, para o Licitan-
te que estiver com os índices (ILG, ISG ou ILC) menor que 01 (um) deverá:

7.1.3.2.1. estar assinado por profissional competente devidamente re-
gistrado no Conselho Regional de Contabilidade;

7.1.3.2.2. comprovar que possui Patrimônio Líquido correspondente a, 
no mínimo, 10% (dez por cento) do valor total estimado dos itens para 
os quais o Licitante tenha apresentado proposta, conforme estabelecido 
no subitem 3.1 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

7.1.3.2.3. caso esteja concorrendo a mais de um item, o valor estima-
do da contratação será o somatório destes;
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7.1.3.2.4. os  Licitantes  constituídos  no  exercício  em  curso  deverão 
apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário conten-
do o balanço de abertura, na forma da legislação em vigor;

7.1.3.2.5. quando na execução dos cálculos através dos índices infor-
mados, ou o sistema não possuir dados suficientes para elaboração dos 
índices, estes deverão ser extraídos da demonstração do Balanço Patri-
monial devidamente registrado no Órgão competente na forma da legis-
lação vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já deverão 
estar inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua 
inclusão durante a sessão ou apresentação a posteriori.

7.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.2.1. Para comprovação da qualificação técnica o Licitante deverá apresentar:

7.2.1.1 atestado(s) de capacidade técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de 
direito  público  ou  privado,  onde  comprove  que  o  Licitante  forneceu  ou  esteja 
fornecendo  Solução  de  Exibidores  de  áudio  e  vídeo  com  automação  para 
produção e jornalismo e / ou Solução de Exibidores de áudio e vídeo para 
controles  mestres,  com  automação  da  exibição  local  e  remota,  incluindo 
instalação,  integração,  configuração,  treinamento,  operação  assistida  e 
assistência técnica preventiva com características pertinentes e compatíveis com 
o objeto  deste  Edital  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;

7.2.1.1.1. O  Licitante  deve  comprovar  que  possui  Solução  de 
Exibidores (sistema  de  servidores  e  automação)  para  controles 
mestres com automação da exibição com controle local e remoto, para 
emissoras  de  televisão  em  operação, e  que  seja  equivalente  ou 
superior à descrita no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. Para 
isso, deverá informar endereço e adquirente, seja ele pessoa jurídica, 
de direito público ou privado, para fins de comprovação pela EBC, se for 
o  caso.  Para  isso,  deverá  informar  nome da  emissora  de  televisão, 
endereço  completo,  pessoa  responsável  e  contato  telefônico.  A 
Solução  de  Exibidores deverá  estar  instalada  no  Brasil,  ficando  a 
critério da EBC as eventuais diligências;

7.2.1.2. declaração de que o Licitante não emprega mão-de-obra direta ou 
indireta de menores,  nos termos do disposto no inciso  XXXIII  do artigo  7º  da 
Constituição  Federal,  em  conformidade  com  a  Lei  no 9.854,  de  1999, 
regulamentada pelo  Decreto nº  4.358,  de 2002,  conforme modelo integrante do 
Anexo IV, deste Edital;

7.2.1.3. Declaração de responsabilidade técnica no qual declara possuir em 
seu quadro de pessoal  de,  pelo  menos,  01 (um) profissional  na modalidade de 
engenharia  elétrica,  eletrônica  ou  de  telecomunicações,  detentor(es)  Anotação 
(ões) de Responsabilidade Técnica, emitido(s) em nome do (s) profissional (is) e do 
Certificado de Acervo Técnico – CAT;

7.2.1.4. O(s)  profissionais(s)  deverão  participar  do  serviço  de  montagem, 
instalação, configuração, ativação, integração, testes, das Soluções de Exibidores 
especificadas  no  Termo  de  Referência,  Anexo  I  deste  Edital,  admitindo-se  a 
substituição por profissionais  de experiência equivalente ou superior,  desde que 
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aprovado pela  EBC,  conforme disposto no  subitem 7.3.1 do referido Termo de 
Referência;

7.2.1.5. Será  considerado  integrante  do  quadro  permanente  do  Licitante  o 
profissional  que  for  sócio,  diretor,  empregado  de  caráter  permanente  ou 
responsável técnico da empresa perante a entidade profissional competente;

7.2.1.6. A comprovação de que integra o quadro de pessoal do Licitante será 
feita mediante apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) sócio: contrato social e sua última alteração;

b) diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na 
imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

c) empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tem-
po indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vínculo empre-
gatício previsto na legislação de regência da matéria;

d) responsável técnico: certidão de registro e quitação junto ao Con-
selho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;

7.2.1.6.1. Encontra-se no  Encarte E  o modelo de Declaração de 
Responsabilidade Técnica;

7.3. O Licitante que estiver regularmente cadastrado e habilitado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, estará dispensado de apresentar os documentos listados no 
subitem 7.1.1 – Habilitação Jurídica,  e no subitem 7.1.2 – Regularidade Fiscal,  bem como a 
documentação exigida no subitem 7.1.3 – Qualificação Econômico-Financeira, para aquelas que 
apresentarem índices (ILG, ISG ou ILC) maiores do que 01 (um) nos três índices ali previstos, os 
quais serão verificados em consulta on-line na sessão:

7.3.1. será assegurado ao Licitante já cadastrado no SICAF, o direito de apresentar, caso 
esteja com algum documento vencido, a documentação atualizada e regularizada, na própria 
reunião;

7.3.2. às microempresas e as empresas de pequeno porte que estiverem regularmente 
cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
também  será  assegurado  o  direito  de  que  trata  o  subitem  7.3.1,  mesmo  que  a 
documentação contenha alguma restrição;

7.3.3. havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, 
ao Licitante constituído sob a forma de microempresa e empresa de pequeno porte, o prazo 
de  02 (dois)  dias  úteis,  a  contar  da  data  em que o  Licitante  for  declarado  vencedor  do 
certame, para a regularização da documentação, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas, com efeito, de certidão negativa. O prazo a que se refere este subitem poderá, a 
critério da EBC, ser prorrogado por igual período;

7.3.4. a não regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 7.3.4, 
implicará na 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 a assinatura do contrato, ou revogar a Licitação.

7.4. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados por qualquer processo de 
cópia, ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser 
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autenticadas  por  tabelião  ou  apresentadas  juntamente  com  os  respectivos  originais  para 
autenticação pelo Pregoeiro e pelos Membros da Equipe de Apoio, na sessão.

7.4.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos.

8. DO PROCESSAMENTO

8.1. A reunião para recebimento e para abertura dos invólucros contendo a Proposta de Preços de 
interesse do proponente e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um Pregoeiro e 
realizada de acordo com a Lei nº 10.520, de 2002, com os Decretos nº 3.555, de 2000; alterado 
3.693,  de  2000,  e  3.784,  de  2001,  e  em conformidade  com  este  Edital,  no  local  e  horário,  já 
determinados.

8.2. No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos do 
inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 3.555, de 2000, para a prática dos demais atos do certame.

8.3. Declarada  a  abertura  da  sessão  pelo  Pregoeiro,  não  mais  serão  admitidos  novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos invólucros.

8.4. Serão  abertos  os  invólucros  contendo  as  PROPOSTAS  DE  PREÇOS,  sendo  feita  à 
conferência, análise e classificação das mesmas em confronto com o objeto e exigências deste edital 
e posterior rubrica.

8.5. O Pregoeiro, no julgamento das propostas e habilitação, poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância e a validade jurídica das propostas e/ou dos documentos, mediante registro 
em  ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para  fins  de  classificação  e 
habilitação.

8.6. Classificação das propostas escritas de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço.

8.7. Serão selecionadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam 
os preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior. 

8.8. Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 
legais dos Licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais.

8.9. Início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo 
sucessivo, em valores distintos e decrescentes.

8.10. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente os Licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir 
do Licitante detentor da proposta de maior preço e os demais, em ordem decrescente de preços 
ofertados.

8.11. A desclassificação da proposta do Licitante importa preclusão do seu direito de participar da 
fase de lances verbais.

8.12. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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8.13. O Licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
ficará excluído dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação 
das propostas.

8.14. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos invólucros "Proposta" e "Documentação" 
em um único momento, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, 
ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser 
dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em sessão a 
ser convocada posteriormente.

8.15. Os invólucros não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais dos Licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até 
nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

8.16. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
Pregoeiro  e pela equipe de apoio e,  facultativamente,  pelos representantes legais  dos Licitantes 
presentes à sessão deste Pregão.

8.17. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos o invólucro “Documentação”, não 
caberá desclassificar o Licitante por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.18. Serão consideradas as ofertas até a segunda casa decimal após a vírgula, desconsideradas 
as que não se enquadrarem nesta limitação.

8.19. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para ser obtido melhor preço nas 
situações previstas nos incisos XI e XVI, do art. 4º da Lei 10.520, de 2002.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. No julgamento da licitação, atendidas as exigências deste Pregão, considerar-se-á vencedor 
o Licitante que apresentar o Menor Preço Global Equalizado por Lote.

9.1.1. Não será feita equalização para o item em que o fabricante/fornecedor seja 
substituto tributário, ou seja, que recolha o diferencial do ICMS porventura existente 
entre o estado de origem e a alíquota do ICMS praticado no Distrito Federal.

9.1.2. 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.

9.2. Para apuração do preço final do produto a EBC adotará o seguinte critério:

9.2.1. no preço do produto, será incluído o valor correspondente ao diferencial do ICMS 
de  que  trata  os  subitem  9.2.2 abaixo,  que  será  recolhido  pela  EBC,  por  ocasião  dos 
respectivos pagamentos, conforme exigência legal; e

9.2.2. o preço total do produto será equalizado, considerando sua entrega em Brasília/DF 
e será obtido conforme fórmula abaixo:

Pe = P + Diferencial de ICMS
Onde:

Pe = Preço equalizado
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P= Preço do produto, incluída a alíquota do embalagem, IPI e quaisquer outras 
despesas necessárias ao fornecimento dos produtos licitados.

Diferencial  de  ICMS=  diferença  entre  alíquota  interna  (DF)  e  a  interestadual 
(Estado do proponente) a ser recolhida pela EBC em operações interestaduais, nos 
termos do RICMS/97.

9.3. Verificando-se,  no curso da análise,  o  descumprimento  de requisitos  estabelecidos  neste 
Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

9.4. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor 
preço, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.

9.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o Licitante desistente às 
penalidades constantes do item 23 deste Edital.

9.6. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como 
critério  de  desempate,  preferência  de  contratação  para  as  microempresas  e  as  empresas  de 
pequeno porte, nos termos art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

9.6.1. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta melhor classificada.

9.7. Para efeito  do disposto  no  subitem 9.6,  ocorrendo o  empate,  proceder-se-á  da seguinte 
forma:

9.7.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo máximo de  05 (cinco) minutos, após encerramento dos lances, apresentar nova 
proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão.

9.7.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e pelas 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.6.1 
deste Edital,  será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.

9.7.3. Se  a  oferta  não  for  aceitável  ou  se  o  Licitante  desatender  às  exigências 
habilitatórias,  o  Pregoeiro  examinará  as  ofertas  subseqüentes,  verificando  a  sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do Licitante, na ordem de classificação,  e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

9.8. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 9.6 deste Edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.9. A condição prevista no subitem 9.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte.

9.10. Sendo  aceitável  a  oferta,  será  verificado  o  atendimento  das  condições  habilitatórias  do 
Licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de atualizar 
seus dados no ato, mediante documentação apresentada na própria sessão. 
9.11. Constatado  o  atendimento  pleno  às  exigências  editalícias,  será  declarado  o  Licitante 
Vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro.
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9.12. Da  reunião  lavrar-se-á  ata  circunstanciada,  na  qual  serão  registradas  as  ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, e 
voluntariamente pelos Licitantes presentes.

10. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1. Serão automaticamente desclassificadas as propostas dos Licitantes que:

10.1.1. não  atenderem  a  todas  as  exigências  contidas  neste  ato  convocatório,  sejam 
omissas, vagas ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento;

10.1.2. 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;

10.1.3. não  estiverem  assinadas  pelos  titulares  dos  Licitantes,  ou  pelos  seus 
representantes;

10.1.4. forem apresentadas por grupos de firmas ou de consórcios;

10.1.5. 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;

10.1.6. 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;

10.1.6.1. 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 
deverá atender a esta solicitação no prazo máximo de 12 (doze) horas, a contar do 
recebimento da notificação feita para esse fim.

10.2. No caso de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro convocará os Licitantes para, 
no prazo de  08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas, escoimadas das causas de sua 
desclassificação.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologada a licitação, será formalizada a  Ata de Registro de Preços, de acordo com a 
Minuta constante no Anexo VI deste Edital, com o Licitante primeiro classificado e, se for o caso, 
com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de 
classificação e os quantitativos propostos.

11.2. A EBC convocará formalmente o Licitante, por meio de fax, e-mail ou carta com antecedência 
mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de 
Registro  de  Preços  que,  depois  de  cumpridos  os  requisitos  de  publicidade,  terá  efeito  de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
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11.3. No caso  do  Licitante  primeiro  classificado,  depois  de  convocado,  não  comparecer  ou  se 
recusar a assinar a  Ata de Registro de Preços, responderá na forma da legislação vigente, sem 
prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital.

11.4. Durante a vigência  da  Ata de Registros de Preços, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas no art. 12 do Decreto nº 3.931, de 2001.

11.5. O  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em  decorrência  de  eventual  redução  daqueles 
praticados no mercado,  ou de fato que eleve o custo  das  Soluções,  devidamente  comprovado, 
cabendo  a  EBC,  por  meio  do  empregado  designado  gestor  da  Ata,  promover  as  necessárias 
negociações junto às empresas vencedoras.

11.6. A implantação das Soluções de Exibidores, objeto da  Ata de Registro de Preços  serão 
autorizadas, caso a caso, mediante a formalização do instrumento contratual.

11.7. A existência de preços registrados não obriga a  EBC a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
que não tenha participado do certame licitatório,  mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 3.931, de 2001, alterado pelo Decreto 4.342, 
de 2002.

12.2. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  independente  dos  quantitativos 
registrados  em  Ata,  desde  que  este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente 
assumidas.

13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O Licitante  Vencedor  terá  o  seu  registro  de  preço  cancelado  na  Ata,  por  intermédio  de 
processo administrativo específico:

13.1.1. A pedido, quando:

13.1.1.1. Comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita  execução  da  Ata,  decorrentes  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior 
devidamente comprovado;

13.1.1.2. O  seu  preço  registrado  se  tornar,  comprovadamente,  inexeqüível  em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das 
mercadorias (ou materiais) licitadas.

13.1.2. Por iniciativa da  EBC,  por razões de interesse público devidamente motivadas e 
justificadas, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando o Licitante:

13.1.2.1. não  aceitar  reduzir  o  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar 
superior àqueles praticados no mercado;
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13.1.2.2. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida 
no processo licitatório;

13.1.2.3. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

13.1.2.4. não  comparecer  ou  se  recusar  a  retirar,  no  prazo  estabelecido,  os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;

13.1.2.5. incorrer  em  qualquer  hipótese  de  inexecução  total  ou  parcial  das 
condições  estabelecidas  na  Ata  de  Registro  de  Preços  ou  nos  pedidos  dela 
decorrentes;

13.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a EBC fará o devido apostilamento 
na Ata de Registro de Preço e informará aos Licitantes Vencedores a nova ordem de registro.

14. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. De  acordo  com  pesquisa  de  mercado  o  valor  total  global  estimado  para  fornecimento, 
instalação, configuração, ativação, integração e testes das Soluções de Exibidores, inclusive com o 
treinamento técnico, a operação assistida e a assistência técnica preventiva durante o período de 
garantia é de  R$ 16.935.598,33 (dezesseis mil novecentos e trinta e cinco mil quinhentos e 
noventa e oito reais e trinta e três centavos), detalhado, lote a lote, no subitem 3.2 do Termo de 
Referência, Anexo I do 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.

15. DA CONTRATAÇÃO

15.1. A autoridade  superior  poderá  desclassificar  o  Licitante  Vencedor,  por  meio  de  despacho 
fundamentado, até a assinatura do termo contratual, em razão de fato superveniente posterior ao 
julgamento desta licitação, não lhe cabendo direito à reclamação, indenização ou a ressarcimento.

15.2. O Licitante Vencedor deverá apresentar-se à Coordenação de Contratos da EBC, situada no 
SHC CR 502, Bloco “B”, nº 80, 2º andar, em Brasília/DF, telefone nº (0xx61) 3799-5651 / 3799-5652, 
para assinatura do Termo de Contrato, no prazo estabelecido na notificação feita pela  EBC para 
esse fim.

15.2.1. Para o atendimento ao disposto no  subitem 15.2 do Edital o Licitante Vencedor 
deverá  apresentar  cópia  do  Contrato  Social/Estatuto  e  alterações  posteriores,  ato  de 
nomeação da Diretoria, com poderes de representação para firmar o Contrato com a  EBC, 
bem como os demais dados de qualificação da empresa/signatário.

16. DO CONTRATO

16.1. Em conformidade com o artigo 62 da Lei nº 8.666 de 1993, será lavrado Termo de Contrato 
entre a EBC e o Licitante Vencedor, de acordo com a minuta constante do presente Edital,  Anexo 
VII.

16.2. Durante  a  vigência  do  contrato,  o  Licitante  Vencedor  se  compromete a  manter  todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na presente Licitação.
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16.3. O  Contrato  terá  início  em  _____/_____/_____ e  término  em  _____/_____/_____,  estando 
incluso neste período o prazo de entrega, de montagem, de instalação, de configuração, de ativação, 
de integração e testes da Solução de Exibidores, com o treinamento técnico e a operação assistida, 
e emissão dos Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo.

16.4. Pelo cumprimento irregular ou descumprimento de qualquer cláusula contratual, o Licitante 
Vencedor, estará sujeito às sanções previstas na Minuta de Contrato,  Anexo VII deste Edital, com 
fundamento no disposto nos artigos 7º e 9° da Lei nº 10.520, de 2002 c/c os artigos 86, 87 e 88 da Lei 
nº 8.666 de 1993.

17. DA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE EXIBIDORES

17.1. 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 
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, pelo Decreto no 3.931, de 2001 e Decreto nº 4.342, de 2002, e, subsidiariamente, da 
Lei nº 8.666, de 1993 e alterações posteriores.

17.2. O  Licitante  Vencedor  é  responsável  pelo  perfeito  acondicionamento  dos  equipamentos, 
softwares, acessórios e materiais que integram a Solução de Exibidores de modo que cheguem em 
condições normais de utilização nos locais de destino.

17.3. O recebimento da Solução de Exibidores será processado por Comissão constituída pela 
EBC, com no mínimo 03 (três) membros, que terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a 
entrega, instalação, configuração, ativação, integração, e os testes, inclusive o treinamento técnico e 
a operação assistida, verificar se todas as obrigações foram cumpridas e de emitir os Termos de 
Recebimento Provisório e/ou Definitivo, ou de Rejeição, conforme o caso, formalizando os eventuais 
pedidos  de  aplicação  de  penalidades  ao  Licitante  Vencedor,  no  caso  de  descumprimento,  e 
efetuando os respectivos atestos na Nota Fiscal/Fatura para pagamento.

17.3.1. Para efetuar os testes que se fizerem necessários e emitir os Termos de Aceitação 
ou de Rejeição, a Comissão a que se refere o subitem 17.3 adotará os prazos previstos no 
Encarte C do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

17.4. Quaisquer  exigências  da  fiscalização,  inerentes  ao  objeto  deste  Edital  e  seus  anexos, 
deverão ser prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para a EBC.

18. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

18.1. As  Soluções  de  Exibidores deverão  ser  entregues  nas  dependências  da  EBC,  em 
Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ, em São Paulo/SP e em São Luis/MA, nos endereços indicados no 
item 12 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, no prazo de, no máximo, 270 (duzentos e 
setenta) dias corridos, a contar da data de início da vigência do instrumento contratual, obedecido 
ao cronograma de entrega e execução previsto no  Encarte B do Termo de Referência,  Anexo I 
deste Edital.

18.1.1. Dentro  do  prazo  previsto  no subitem  18.1  supra  o  Licitante  Vencedor  deverá 
promover o treinamento técnico e operacional dos empregados da EBC, de acordo com as 
regras estabelecidas no  item 13,  bem como a operação assistida prevista no  item 23 do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

18.1.2. Será de responsabilidade do Licitante Vencedor os custos relativos ao treinamento, 
tais como: diárias, passagens, locomoção e alimentação do instrutor, inclusive o fornecimento 
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de todo material didático pedagógico necessário e os certificados aos profissionais indicados 
pela EBC.

18.2. Os equipamentos, softwares, acessórios e materiais que integram a Solução de Exibidores 
deverão  ser  novos  e  de  primeiro  uso,  fabricados  em  série  e  entregues  devidamente 
acondicionados, em caixas lacradas, de forma a permitir a completa segurança no transporte.

18.3. Os equipamentos, softwares, acessórios e materiais que integram a Solução de Exibidores 
deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e do Termo de Garantia, onde conste o 
número da nota fiscal, o número de série, se houver, a data de emissão, a descrição básica e o 
período da garantia.

18.4. A EBC poderá aceitar a entrega parcelada dos equipamentos que integram a Solução de 
Exibidores,  devendo,  para cada entrega,  ser  emitida  a respectiva Nota Fiscal/Fatura  específica, 
desde  que  a  entrega  de  todos  os  itens  que  integram a  Solução sejam  fornecidos,  instalados, 
configurados,  ativados,  integrados e  testados no prazo máximo previsto  no  subitem 18.1 deste 
Edital, devendo ser emitidos os Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, de acordo com o 
previsto no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

18.5. No caso de rejeição de qualquer fase de implantação da Solução de Exibidores, a Comissão 
constituída pela EBC, emitirá Termo de Rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a 
ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o Licitante Vencedor deverá substituir os equipamentos, 
os softwares, os acessórios e os materiais integrantes da  Solução, ou serviço rejeitado, por outro 
que atenda plenamente às exigências deste Edital  e seus anexos,  não podendo esse prazo ser 
superior ao previsto no subitem 18.1 deste Edital, a contar da data de recebimento da comunicação 
efetuada pela  EBC,  devendo o novo equipamento,  o novo software,  o novo acessório e o novo 
material ser entregue, ou serviço ser executado, sem qualquer ônus para esta última, condicionado 
ao saneamento da situação a emissão dos pertinentes Termos de Recebimento.

18.5.1. A rejeição também poderá ocorrer quanto ao treinamento técnico e operacional, e a 
operação  assistida,  obrigando-se  o  Licitante  Vencedor,  nestes  casos,  ao  refazimento  do 
procedimento, aplicando-se todas as demais condições estabelecidas no subitem 18.5.

18.6. 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,  montagem,  instalação, 
configuração,  testes  e,  inclusive  a  operação  assistida  quanto  aos  equipamentos  objeto  desta 
licitação.

19. DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA

19.1. O Licitante Vencedor deverá garantir o perfeito funcionamento das Soluções de Exibidores, 
contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades nos equipamentos, sem quaisquer 
ônus adicionais para a EBC, por um período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a contar da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, devendo satisfazer aos requisitos previstos 
nos item 8 e 10 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

19.2. Será de responsabilidade do Licitante Vencedor, realizar, durante o período de garantia, a 
manutenção preventiva da Solução de Exibidores ofertada, conforme previsto no item 10 do Termo 
de Referência, Anexo I deste Edital.

19.3. Durante  o  período  de  garantia  as  despesas  com  o  transporte  para  o  atendimento  das 
exigências  contidas  nos  item 8  e  10  do  Termo de  Referência, Anexo  I do  Edital,  correrão  às 
expensas exclusivas do Licitante Vencedor, não cabendo à EBC quaisquer ônus.
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20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento será efetuado, por ordem bancária, até o 5o (quinto) dia útil, após emissão dos 
Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
que será atestada pelos membros da Comissão constituída pela EBC para esse fim, obedecido ao 
cronograma de pagamento estabelecido  no  Encarte D  do Termo de Referência,  Anexo I  deste 
Edital.

20.2. O  pagamento  somente  será  efetuado  se  cumpridas,  pelo  Licitante  Vencedor,  todas  as 
condições estabelecidas neste Edital,  com a efetiva entrega, instalação, configuração, ativação, 
integração e testes da Solução de Exibidores e, ainda, o treinamento e a operação, objeto desta 
licitação.

20.3. Para execução do pagamento de que trata o subitem 20.1, 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,  em  Brasília/DF  no  CNPJ  nº 
09.168.704/0001-42, no Rio de Janeiro no CNPJ nº 09.168.704/0002-23, em São Paulo/SP no CNPJ 
nº 09.168.704/0003-04, em São Luis/MA no CNPJ nº 09.168.704/0006-57, informando o número de 
sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.

20.4. 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.

20.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
documento 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.

20.6. 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.

21. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

21.1. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no item 15 do Termo de Referência, 
Anexo I, além daquelas previstas neste Edital.

22. DAS OBRIGAÇÕES DA EBC

22.1. As obrigações da  EBC  estão estabelecidas no  item 16 do Termo de Referência,  Anexo I 
deste Edital.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Durante a realização de todo o processo de licitação, até o momento imediatamente anterior à 
assinatura do instrumento contratual, o Licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, incorrer na situação estabelecida no subitem 9.5 deste Edital, não 
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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:

23.1.1. advertência por escrito;

23.1.2. multa de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor total global estimado dos 
lotes para os quais  o Licitante  tenha apresentado proposta,  definidos  no  subitem 3.2 do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

23.1.3. multa de  10% (dez por cento) calculado sobre o valor total global estimado dos 
lotes para os quais  o Licitante  tenha apresentado proposta,  definidos  no  subitem 3.2 do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

23.1.4. multa de 15% (quinze por cento) calculado sobre o valor total global estimado dos 
lotes para os quais  o Licitante  tenha apresentado proposta,  definidos  no  subitem 3.2 do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

23.1.5. multa de 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor total global estimado dos 
lotes para os quais  o Licitante  tenha apresentado proposta,  definidos  no  subitem 3.2 do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

23.1.6. 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.

23.2. Após  assinatura  do  instrumento  contratual  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 seguintes sanções previstas no 
item 21 do Termo de Referência, Anexo I e na Minuta de Contrato, Anexo VII, ambos deste Edital.

23.3. As penalidades descritas nos  subitens 23.1 e 23.2,  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.

23.4. As  importâncias  decorrentes  das  multas  não  recolhidas  nos  prazos  determinados  nas 
notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela EBC ou ainda, quando for 
o caso, cobradas judicialmente.

23.5. 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.

23.6. A  imposição  das  penalidades  previstas  neste  Item  23 do  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.

23.7. É facultado a 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 os Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação.
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24. DA GARANTIA

24.1. Para segurança do integral cumprimento do Contrato, inclusive multa eventualmente aplicada, 
será exigido do Licitante Vencedor garantia, a seu critério, no prazo de até 10 (dez) dias corridos a 
contar da assinatura do contrato, em qualquer das modalidades previstas no § 1º, art. 56 da Lei nº 
8.666 de 1993, nas seguintes modalidades:

24.1.1. caução em dinheiro ou título da dívida pública,  devendo este ter sido emitido sob a 
forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda;

24.1.2. seguro-garantia;

24.1.3. fiança bancária.

24.2 A garantia será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total global do Contrato.

24.3 A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem da Gerência Executiva Financeira da 
EBC.

24.4 Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado  total  ou  parcialmente  em  pagamento  de  qualquer 
obrigação,  inclusive  indenização  a  terceiros,  o  Licitante  Vencedor  deverá  proceder  à  respectiva 
reposição, no prazo de  05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela  EBC, 
mediante ofício entregue contra recibo.

24.5. A garantia somente será restituída ao Licitante Vencedor após o integral  cumprimento de 
todas as obrigações contratuais § 4º, art. 56 da Lei nº 8.666 de 1993.

25. DA NOVAÇÃO E RESPONSABILIDADES

25.1. 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.

25.2. As  partes  responderão  por  perdas  e  danos  pelo  inadimplemento  de  suas  obrigações 
contratuais, além de outras cominações definidas na legislação em vigor.

26. DA SUBCONTRATAÇÃO

26.1. 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 dos fornecimentos a serem subcontratados.

26.2. 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.

26.3. 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.
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26.4. 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.

27. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

27.1. Até  02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,  qualquer 
pessoa  poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  este  Pregão,  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.

27.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

27.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.

27.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

27.5. A solicitação  de esclarecimentos  referentes ao processo licitatório  deverá  ser  enviada ao 
Pregoeiro, até  02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão pública, logo 
após ter sido protocolizada na Área de Protocolo, situada no subsolo do Edifício Sede Administrativa 
da EBC, SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco “B-50/B-60”, 1º subsolo, em 
Brasília/DF.

28. DOS RECURSOS

28.1. Declarado  o  vencedor,  qualquer  Licitante  poderá  manifestar  imediata  e  motivadamente  a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados a apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.

28.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante, durante a sessão pública, importará 
a decadência do direito de recurso, e será adjudicado pelo Pregoeiro o objeto ao Licitante Vencedor.

28.3. O acolhimento  do recurso implica  tão-somente invalidação  daqueles  atos  que não sejam 
passíveis de aproveitamento.

28.4. Os  recursos  e  impugnações  interpostos  contra  a  decisão  do  Pregoeiro  não  terá  efeito 
suspensivo.

28.5. Só serão conhecidos os recursos interpostos, com manifestação prévia, no ato da sessão 
pública e nos respectivos prazos legais, bem como os que contiverem a identificação e assinatura do 
responsável legal ou preposto da empresa.

28.6. Quaisquer  argumentos  ou  subsídios  concernentes  à  defesa  do  Licitante  que  pretender 
reconsideração total ou parcial  das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, 
exclusivamente, e anexados ao recurso próprio.

28.7. Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vistas  franqueadas  aos  interessados  nas 
dependências da EBC, no endereço SCS Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco 
“B-50/B-60”, 1º subsolo, em Brasília/DF, em dias úteis, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 
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17:00  horas.  Não  serão conhecidos  os  recursos  interpostos  enviados  por  fac-símile  ou  com os 
respectivos prazos legais vencidos.

29. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

29.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro e, efetivada quando 
não houver recurso ou após sua apreciação.

29.2. 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 
recurso hierárquico, pela própria autoridade competente.

29.3. A homologação do resultado desta licitação,  não implicará direito à contratação do objeto 
licitado, no todo ou em parte.

30. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

30.1. 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.

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

31.1. 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 
direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no art. 18 do Anexo I do Decreto n° 3.555, 
de 2000.

31.2. 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.

31.3. 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.

31.4. 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.

31.5. 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.

31.6. Os  Licitantes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

31.7. Após abertura da sessão não poderá haver retirada ou substituição da proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

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 25



Processo nº:
EBC 001354/2011

Folha:

31.8. 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.

31.9. Para fins de aplicação da sanção administrativa prevista no item 23 deste Edital, o lance será 
considerado proposta.

31.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

31.11. Este Edital  será fornecido a qualquer  interessado, através do sítio  www.ebc.com.br, link 
“editais e licitações” ou www.comprasnet.gov.br.

31.12. O  Licitante  Vencedor  para  fins  de  faturamento  deverá  utilizar  o  CNPJ  da  EBC  em 
Brasília/DF no CNPJ nº 09.168.704/0001-42, no Rio de Janeiro no CNPJ nº 09.168.704/0002-23, 
em  São  Paulo/SP  no  CNPJ  nº  09.168.704/0003-04,  em  São  Luis/MA  no  CNPJ  nº 
09.168.704/0006-57.

31.13. Em  caso  de  divergência  entre  as  especificações  do  objeto  descrito  no  Sistema 
Comprasnet  e as especificações estabelecidas neste Edital  prevalecerão àquelas definidas 
neste Edital.

31.14. Qualquer  pedido  de  esclarecimento  em relação  a  eventuais  dúvidas  na  interpretação  do 
presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão,  por escrito,  ao Pregoeiro,  no endereço SCS Quadra 08,  Edifício 
Super Center Venâncio 2.000, 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) 3327-4308, ou pelo e-
mail: cpl_ebc@ebc.com.br, não sendo aceitas, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra 
forma.

31.15. Aos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  demais  disposições  constantes  no  Regulamento 
Simplificado para Contratação de Serviços e Aquisições de Bens pela 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 3.931, de 2001, no Decreto nº 4.342, de 2002, no 
que couber o disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006, e, subsidiariamente na Lei nº 8.666, de 
1993.

32. DO FORO

32.1. 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, 13 de dezembro de 2011.

ANDRÉ LUIZ ALVARENGA CALANDRINE
Pregoeiro

Portarias-Presidente nºs 193, 218 e 298, de 04/07/2011, 
de 28/07/2011, e de 17/10/2011, respectivamente.
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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa especializada para 
fornecimento  de Solução  de  Exibidores  de  áudio  e  vídeo  para  controles  mestres  com 
automação da exibição local e remota e Solução de Exibidores para exibição de áudio e 
vídeo  para  produção  e  jornalismo  com  automação  da  exibição,  incluindo  instalação, 
configuração,  ativação,  integração,  treinamento,  operação  assistida  e  assistência  técnica 
preventiva, destinadas às emissoras de Televisão da EBC, situadas nas cidades de Brasília/DF, 
no Rio de Janeiro/RJ, em São Luís/MA e em São Paulo/SP.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Os sistemas  de  exibidores  para  controles  mestres  e  para  produção  e  jornalismo  são 
destinados à exibição de programas televisivos de maneira automatizada, a partir da integração 
com solução de MAM (Media Asset Management) legado para ingestão e codificações prévias de 
conteúdos, indexação com inserção de metadados e montagem de grades de programação, bem 
como,  automação  local  e  remota.  Este  sistema  é  de  grande  complexidade,  com  elevada 
criticidade de operação para o bom funcionamento da emissora e exige a adequação de algumas 
de suas funcionalidades, por parte dos fornecedores, de modo a se conseguir uma integração 
sinérgica com o ambiente já existente.

3. DOS CUSTOS ESTIMADOS

3.1. De acordo com pesquisa de mercado o valor total global estimado para o fornecimento das 
Soluções de Exibidores, objeto deste Termo de Referência é de R$ 16.935.598,33 (dezesseis 
milhões novecentos e trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três 
centavos), com todos os custos diretos e indiretos, incluindo instalação, integração, configuração, 
treinamento, operação assistida e assistência técnica preventiva.

3.2. Em resumo apresentamos no quadro a seguir os valores estimativos e individualizados por 
lote dos bens a serem adquiridos:

LOTE 01: SOLUÇÃO DE EXIBIDORES E AUTOMAÇÃO
PARA CONTROLES MESTRES DE TELEVISÃO

Item Descrição Qtd. Valor 
Unitário

Valor  Total 
Estimado

01 Solução de Exibidores e Automação para con-
troles mestres para EBC, em Brasília/DF. 01 4.221.343,80 4.221.343,80

1.1 Integração  (Serviços,  Sistemas  Legados  da 
EBC, Materiais, Acessórios, dentre outros) 01 515.597,77 515.597,77

2
Solução de exibidores e automação de controle 
mestre da EBC para o Rio de Janeiro (RJ) (1) e 
São Paulo (SP) (1)

02 1.279.363,49 2.558.726,98

2.1 Integração  (Serviços,  Sistemas  Legados  da 
EBC, Materiais, Acessórios, dentre outros) 02 389.077,19 778.154,38
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03
Sistema  de  infraestrutura,  sistemas  de 
exibidores  e  automação  de  controle  mestre 
para São Luís.

01 928.634,81 928.634,81

3.1 Integração  (Serviços,  Sistemas  Legados  da 
EBC, Materiais, Acessórios, dentre outros) 01 265.728,45 265.728,45

04 Solução compacta de exibidores e automação 
para controles mestres 03 486.935,60 1.460.806,80

4.1 Integração  (Serviços,  Sistemas  Legados  da 
EBC, Materiais, Acessórios, dentre outros). 03 219.913,20 659.739,60

05
Solução de contingência de exibidores e auto-
mação para controles mestres para a TV Brasil 
Rede

01 693.833,13 693.833,13

5.1 Integração  (Serviços,  Sistemas  Legados  da 
EBC, Materiais, Acessórios, dentre outros). 01 150.368,00 150.368,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 12.232.933,72

LOTE 02: SOLUÇÃO DE EXIBIDORES E AUTOMAÇÃO PARA PRODUÇÃO E JORNALISMO

Item Descrição Qtd. Valor 
Unitário

Valor Total 
Estimado

01
Sistema compacto de exibidores e automação 
de produção da EBC para as praças de Brasília 
(03), Rio de Janeiro (03), São Luis (01) e São 
Paulo (02)

9 406.805,42 3.661.248,78

1.1 Integração  (Serviços,  Sistemas  Legados  da 
EBC, Materiais, Acessórios, dentre outros). 9 115.712,87 1.041.415,83

VALOR TOTAL DO LOTE 02 4.702.664,61

DETALHAMENTO DO VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO

Lote Descrição Valor Total

01 Solução  de  Exibidores  e  Automação  para  Controles  Mestres  de 
Televisão 12.232.933,72

02 Solução de Exibidores e Automação para Produção e Jornalismo 4.702.664,61

VALOR TOTAL GLOBAL 16.935.598,33

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. A contratação de pessoa jurídica para o fornecimento das Soluções, objeto deste termo de 
referência, observará o seguinte:
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a) Decreto  no 6.505,  de  04/07/2008: Aprova  o  Regulamento  Simplificado  para 
contratação de serviços e aquisição de bens pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. 
-EBC;

b) Lei no 10.520, de 17/07/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação  denominada  pregão,  para  aquisição  de bens e  serviços  comuns,  e  dá outras 
providências;

c) Decreto no 3.555,  de 08/10/2000: Aprova o  Regulamento  para a modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns;

d) Decreto no 5.450, de 31/05/2005: Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

e) Lei no 8.666/93, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências.

5. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

5.1. SOLUÇÃO DE EXIBIDORES E AUTOMAÇÃO PARA CONTROLES MESTRES

5.1.1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA:

5.1.1.1. Solução de Exibidores para  controles mestres com automação da 
exibição local e remota, composta por hardware e softwares compatíveis entre 
si, pois trabalharão integrados;

5.1.1.2. Integração com solução de MAM (Media Asset Management) legado 
que fará a ingestão e codificação prévias de conteúdos, indexação com inserção 
de  metadados  e  montagem  de  grades  de  programação,  antes  de  serem 
carregados nos servidores exibidores, objeto desta licitação;

5.1.1.3. A automação  deve  ser  de  plataforma  aberta  com  capacidade  de 
integração com equipamentos de fornecedores de sistema broadcast;

5.1.1.4. Todos  os  conjuntos  de  hardwares  necessários  para  funções 
consideradas críticas nos sistemas devem possuir dois ou mais hardwares que 
suportem funcionamento redundante e em paralelo, de maneira que na ausência 
de um hardware  responsável  por  um serviço  crítico,  a  redundância  funcione 
automaticamente;

5.1.1.5. Sistema  sem  ponto  único  de  falha  (No  Single  Point  Of  Failure) 
preparado com redundância física de hardware de todas as partes componentes 
do sistema (fontes de alimentação, fans, switches, etc) e redundância de base 
de dados (Database).

5.1.1.6. Deve  permitir  a  operação  remota  do play-list  visando  a  'afinação' 
(ajuste  de  horário  à  previsão  da  grade  de  programação  da  emissora)  por 
programa, ou seja, acertar os horários de exibição de cada programa levando 
em  consideração  tempo  de  cada  programa,  intervalos  de  inserções 
institucionais, vinhetas, dentre outros;
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5.1.1.7. O sistema deve funcionar  com compressão de vídeo XDCAM HD 
Long Gop à taxa de 50Mbps. Já os servidores devem suportar também outros 
codecs “Broadcast”, sem compressão ou transcodificação. (XDCAM 35, DV25, 
DV50, MPEG2 são mandatórios);

5.1.1.8. Os servidores devem garantir suporte aos invólucros “wrappers” MXF 
Opt 1a, MXF OP-Atom, AVI, MOV, sem compressão ou transcodificação;

5.1.1.9. Capacidade  de  geração  de  relatórios  on-line  e  impressos  com  a 
possibilidade de exibição das seguintes informações: listagem de identificadores 
dos  programas  codificados,  listagem  dos  vídeotapes  codificados,  grade  de 
programação com horário preciso de veiculação, inclusive do que já foi exibido, 
relação de veiculação por nome, identificador de programa ou tempo dos vídeos 
em determinado período de tempo;

5.1.1.10. Criação  de  relatórios  para  deleção  de  vídeos  armazenados  no 
servidor de vídeo;

5.1.1.11. Capacidade de comando de operação por atalhos via teclado;

5.1.1.12. Permitir  fluxo  de  trabalho  do  tipo  “Play-While-Transfer”,  onde  os 
usuários  poderão  iniciar  a  exibição  do  material  editado  mesmo  durante  a 
transferência do mesmo ainda em andamento para o Sistema Exibidor;

5.1.1.13. Capacidade de mudança imediata na exibição, mediante intervenção 
do operador;

5.1.1.14. Possibilidade  de  codificação,  visualização  prévia  e  exibição  de 
vídeos nos formatos 4:3 e 16:9 com controle da razão de aspecto e inserção de 
barras  verticais  (pillarbox)  e  horizontais  (letterbox).  Utilizar  automação  da 
padronização AFD (Active Format Descriptio) para up conversão;

5.1.1.15. Recurso para assistir sempre que necessário o que está armazenado 
(preview);

5.1.1.16. Proteção de dados tipo RAID5 ou superior nos sistemas de armaze-
namento centralizados (Storages).

5.1.1.17. Sistema  Integrado  com  topologia  do  tipo  SAN  (Storage  Area 
Network),  ou  seja,  o  volume  de  armazenamento  centralizado  (Storage)  é 
montado  nos  PCs  clientes  como um disco  local,  com Qualidade  de  Serviço 
(QoS)  e  Gerenciamento  de  Banda  (Bandwidth).  Não  serão  aceitos  sistemas 
baseados em topologia do tipo NAS (Network Attached Storage) onde o volume 
de armazenamento centralizado (Storage) é montado como um disco mapeado 
de rede,  ou em topologia  distribuída do tipo  “Push-Pull”,  baseado em discos 
locais em cada PC cliente.

5.1.1.18. Automação com suporte para protocolos de rede padrão, tais como 
TCP /  IP,  fornecendo  capacidade  de  gerenciar  play-lists,  de  programação  e 
outras operações, mantendo a visibilidade de sua operação de play-out de locais 
remotos. Deve garantir a interoperabilidade das redes como permitir a expansão 
das operações em plataformas alternativas.
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5.1.1.19. Funcionamento com Sinais Banda Base nos padrões: HD (High Defi-
nition):  1.5Gbps,  1080i@29.97fps;  SD  (Standard  Definition):  270Mbps, 
525i@29.97fps; Audio Embedded (HD e SD): 48Ksps,24 bits;  AES (Discreto): 
48Ksps, 24bits; Time Code: 29.97fps, Drop Frame (DF).

Observação: Será função da solução de MAM (Media Asset Management) lega-
da concentrar em um único catálogo todo o conteúdo disperso nos vários servi-
dores da rede para troca e movimentação de conteúdo entre as praças e servi-
dores de vídeo.

5.1.2. DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA PRAÇA

5.1.2.1. Solução de Exibidores e automação para controles mestres para 
EBC Brasília

5.1.2.1.1. O sistema principal de exibição será instalado em Brasí-
lia/DF, utilizando os servidores de áudio e vídeo, desenhados para 
funcionar 07 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano;

5.1.2.1.2. Boot drive e fontes redundantes;

5.1.2.1.3. Suporte à conversão up, em tempo real, na exibição de 
mídias SD / HD, ou seja, por exemplo, ao se chamar uma mídia SD, 
em um canal de play-out HD, a up-conversão deverá ser feita em 
tempo real no momento da exibição;

5.1.2.1.4. Tecnologia para proteção dos discos. Essa tecnologia de-
verá permitir  que até 02 (dois) discos por RaidSet sejam perdidos 
sem prejuízo do funcionamento do sistema. Adicionalmente deverá 
ser previsto mais 01 (um) storage para espelhamento do sistema, 
com possibilidade de gravação simultânea de conteúdo nos 02 (dois) 
storages;

5.1.2.1.5. Multiviewer integrado - cada servidor deverá ter uma por-
ta DVI para ser utilizada como multiviewer, para monitoração dos ca-
nais de ingest e play-out em banda-base, ou Multiviewer externo - 
cada servidor deverá ter um multiviewer externo compatível com o 
sistema, para monitoração dos canais de ingest e play-out em banda-
base;

5.1.2.1.6. Suporte a ingest  por  FTP automatizado ou manual  em 
caso de contingência, sem prejuízo da capacidade do número de ca-
nais banda-base e capacidade de gerenciamento e transferência au-
tomática  de arquivos  entre exibidores  e entre praças em caso de 
contingência;

5.1.2.1.7. Integração com o sistema de servidores central da  EBC 
para recebimento de conteúdo a partir da integração entre os siste-
mas legados: MAM Tecnet (Media Asset Management), iAcervo (sis-
tema gerenciador de roteiro de programação e opec) e Inews (siste-
ma gerenciador de telejornalismo).
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5.1.2.1.8. Capacidade de intercâmbio em tempo real de entrada e 
saída de informações em formato XML de metadados, dados, relató-
rios técnicos, relatórios de exibição,  roteiros e grades de exibição, 
alarmes,  confirmações,  simulações,  catálogos de acervo e demais 
dados de intercambio necessários ao funcionamento do Sistema de 
Automação e de Exibição com os sistemas legados.

5.1.2.1.9. Capacidade de intercâmbio em tempo real de entrada e 
saída de arquivos de áudio e vídeo em pasta assistida (Watch Fol-
der) com os sistemas legados.

5.1.2.1.10. Toda a montagem deve obedecer o padrão de cores 
de cabo, padrão de etiquetas de cabo e de diagramação estabeleci-
dos pela EBC.

5.1.2.1.11. Todos  os  distribuidores,  modulares,  processadores, 
modulares, acessórios e periféricos necessários para o perfeito funci-
onamento do Sistema de Automação e de Exibição com os sistemas 
legados devem estar inclusos no projeto.

O sistema proposto deverá possuir:

a) 03  (três)  portas  de  ingest  em  HD-SDI,  com  respectivas  portas  de 
monitoração;

b) 01 (uma) porta de ingest em HD-SDI para prover redundância montada em 
gabinete independente dos demais;

c) 07 (sete) portas para exibição configuradas para HD-SDI,  para exibição 
dos  canais  (TV  Brasil  Rede,  TV  Brasil  Local,  TV  Brasil  WEB,  TV  Brasil 
Internacional Região 01 (America Latina, Caribe, Estados Unidos e Canadá), TV 
Brasil Internacional Região 02 (Africa e Europa), TV Brasil Internacional Região 
03 (Japão, Asia e Oceania) e TV Nacional Brasil - NBR);

d) 02  (duas)  portas  para  exibição  configuradas  para  HD-SDI  para  prover 
redundância montada em gabinetes independentes dos demais, para os canais 
(portas) de exibição acima;

e) 02 (dois) conjuntos separados e independentes de raid sets espelhados de 
discos, com capacidade útil de 5,5 TeraBytes (200 horas) cada, considerando o 
formato XDCAM HD 50 utilizado na EBC atualmente. Essa capacidade poderá 
ser aumentada dependendo da necessidade inicial da EBC;

f) 02 (dois) servidores externos para ingest e transferências de arquivo FTP, 
cada um configurado para 1 Gbps (total de 2 Gbps, podendo ser aumentado 
caso desejado) com capacidade de FTP automatizado ou manual em caso de 
contingência;

g) Transmissão  de  pontos  de  inserção  (IN POINT,  OUT POINT e  demais 
sinalizações) automatizados de áudio e vídeo para redes de televisão a cabo, 
DTH e outras, simultaneamente no padrão SCTE-35 e no padrão DTMF TONES. 
A transmissão  deve  ser  configurável  ao vivo  e  transmitida  independente  por 
cada canal de exibição;
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h) Capacidade de ajuste de pontos de exibição de entrada e saída das mídias 
de áudio e vídeo inseridas no sistema com precisão de Frames. Deve possibilitar 
o apagamento ou não dos ajustes de entrada e saída da mídia com possibilidade 
de edição simples (cortes) destes pontos de áudio e vídeo.

i) Sistema de hardware e software automatizado de controle de qualidade de 
áudio  e  vídeo  para  todos  os  canais,  com  análise  de  compressão  e  demais 
parâmetros  de  áudio  e  vídeo  antes  da  distribuição  do  conteúdo,  análise  em 
tempo real de gravação do vídeo em arquivo, análise nas fases de gravação e 
de exibição, análise em conteúdos misturados em HD e SD, emissão em tempo 
real de relatórios, emissão de alarmes e sinalização diretamente no conteúdo 
conforme "presets" definidos, capacidade de processamento de áudio multicanal, 
processamento de loudness multicanal e processamento de vídeo para correção 
das imperfeições conforme "presets" definidos;

j) Todas as portas acima deverão ser controladas pela automação, conforme 
descrito abaixo:

Sistema de automação de play-out da exibição de controles mestres para a 
EBC em Brasília/DF, com as seguintes funções primárias:

a) Automação para múltiplos canais de televisão com capacidade de validar 
vários play-lists e conteúdos. Deve permitir alterações e atualizações em tempo 
real. Deve estar habilitada para controle de ingest. Deve permitir monitoração re-
mota dos vários canais  via LAN ou WEB. Deve fazer os registros das trans-
missões. Deve permitir vários níveis de redundância com disponibilidade total. 
Controle de todos os dispositivos do sistema. Transferência e conversão de múl-
tiplos formatos de arquivo;

b) Importação automática de arquivos de tráfego, a partir de interface basea-
da em WebService, a partir da integração com sistema legado (iAcervo), para 
carregamento das listas de exibição;

c) Controlar as listas e a sequência de eventos por meio de terminais relacio-
nados a cada canal. Cada terminal deverá ter a possibilidade de controlar 1 ou 
as listas de programação de cada canal;

d) Capacidade de adição de novas funcionalidades, atualizações de softwa-
res e diagnóstico com o sistema em funcionamento sem necessidade de parali-
sação do sistema;

e) A automação deve ter uma janela onde é possível realizar atividades como 
a comutação de um roteador de áudio e vídeo, a ativação de um servidor de ví-
deo e até mesmo a ativação de um sinal GPI;

f) A automação deverá permitir e gerenciar diálogo de arquivos de áudio e ví-
deo via pasta assistida (Watch Folder) e diálogo de dados e informações por 
XML com os sistemas legados;

g) A automação deve ainda permitir a realização de operações simultâneas 
como gravação, a comutação de roteadores de áudio e vídeo de diferentes desti-
nos ou sincronizar os dispositivos de streaming;
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h) A automação deve ter uma janela de configuração para permitir a coloca-
ção de conteúdos adicionais  sobre o vídeo original,  como logotipos,  gráficos, 
branding e outras atividades adicionais de efeitos especiais com controle inde-
pendente por saída. O Sistema Channel Branding deverá estar incluso no proje-
to para cada saída de exibidor;

i) A automação deve permitir a interrupção da transmissão de um programa 
para entrar com um evento importante ou notícias ao vivo e, logo em seguida, 
voltar para o programa no mesmo ponto em que foi interrompido;

j) Quando um programa ou um comercial ou item de intervalo é lançado em 
um play-list o sistema deverá carregá-lo para dentro do servidor exibidor associ-
ado a esse play-list a partir da integração com os sistemas legados: MAM Tecnet 
(Media Asset Management), iAcervo (sistema gerenciador de roteiro de progra-
mação e opec) e Inews (sistema gerenciador de telejornalismo);

k) Todos os conjuntos de hardwares necessários para funções consideradas 
críticas nos sistemas devem possuir dois ou mais hardwares que suportem funci-
onamento  redundante  e  em  paralelo,  de  maneira  que  na  ausência  de  um 
hardware responsável por um serviço crítico a redundância funcione automatica-
mente.

O  sistema  de  automação  de  play-out  deverá  conter  os  seguintes 
componentes:

a) 07 (sete) estações para controle dos canais e controles mestres locais;

b) 05 (cinco) estações de controle de play-out, para controlar as 04 (quatro) 
cidades remotamente (DF, MA, RJ e SP), caso necessário. Essas estações de 
controle de play-out deverão ter a opção de controlar uma cidade ou todas ao 
mesmo  tempo.  O  disparo  para  reprodução  dos  play-outs  deverá  estar 
sincronizado com a programação e sincronizado com o vídeo. A transmissão de 
áudio e vídeo da programação é via satélite e o sinal para disparo do play-out 
deverá ser transmitido, via satélite, juntamente com a programação;

c) 01 (um) banco de dados com hardware e software redundantes;

d) 01  (um)  par  de  device-servers,  equipamento  responsável  por  todas  as 
operações.  O  modelo  cotado  deverá  ter  redundância  total  do  sistema,  com 
capacidade de comutação do principal para o reserva sem intervenção humana. 

Observação:

a) A  competência  de  intercâmbio  de  conteúdo  entre  praças  será  do 
sistema MAM EBC;

b) Incluir todos os hardwares, softwares e acessórios dos PC’s necessários à 
operacionalização da solução proposta incluindo os servidores necessários para 
rodar o software de movimentação de mídia;

c) A EBC no DF adquiriu e está colocando em operação uma matriz de 128 x 
128 marca Harris, e cinco master control marca Harris, modelo ICOM - Master 
para os canais de Brasília;
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d) A partir da infraestrutura oferecida e verificada a partir da vistoria técnica, 
todos os demais equipamentos e acessórios necessários à perfeita operação do 
sistema deverão estar incluídos na proposta.

e) A montagem  deve  obedecer  ao  padrão  de  cores  de  cabo,  padrão  de 
etiquetas de cabo e de diagramação estabelecidos pela EBC.

5.1.2.2. Solução de Exibidores e automação de controle mestre da EBC 
para o Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo, com os seguintes itens para cada 
praça:

5.1.2.2.1. Sistema de servidores redundantes e espelhados, com 
capacidade líquida de 70 (setenta) horas em XDCAM 50 Mbps, cada, 
com a seguinte configuração:

a) 01  (uma)  porta  de  ingest  em  HD-SDI,  com 
respectivas portas de monitoração (Preview);

b) 01 (uma) porta de ingest  em HD-SDI para prover 
redundância montada em gabinete independente;

c) 02 (duas)  portas  para  exibição  configuradas  para 
HD-SDI, para exibição dos canais TV Brasil Local e EBC 
- Serviços. Todos os canais deverão estar configurados 
para HD-SDI;

d) 02 (duas) portas para exibição,  configuradas para 
HD-SDI,  para  prover  redundâncias  montadas  em 
gabinetes  independentes  dos  demais  para  os  canais 
(portas) de exibição acima;

5.1.2.2.2. Sistema de automação com capacidade de ingest local e 
exibição da lista de programação de cada canal (TV Brasil e EBC - 
Serviços, se for o caso), composto de 01 (um) data-base redundante, 
02 (duas) estações de captura e 02 (duas) estações para controle 
dos play-lists;

5.1.2.2.3. Boot drive e fontes redundantes;

5.1.2.2.4. Tecnologia  para  proteção  dos  discos.  Esta  tecnologia 
deverá permitir que até 02 (dois) discos por RaidSet sejam perdidos 
sem prejuízo do funcionamento do sistema. Adicionalmente deverá 
ser  previsto  mais  01  (um)  conjunto  separado  de  storage  para 
espelhamento do sistema, com possibilidade de gravação simultânea 
de conteúdo nos 02 (dois) storages;

5.1.2.2.5. Multiviewer  integrado  -  cada  servidor  deverá  ter  uma 
porta DVI para ser utilizada como multiviewer, para monitoração dos 
canais de ingest e play-out em banda-base; ou Multiviewer externo - 
cada servidor deverá ter um multiviewer externo compatível com o 
sistema, para monitoração dos canais de ingest e play-out em banda-
base;
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5.1.2.2.6. Integração  com  o  sistema  de  servidores  central  da 
EBC para recebimento de conteúdo a partir da integração entre os 
sistemas legados: MAM Tecnet (Media Asset Management), iAcervo 
(sistema gerenciador  de roteiro  de programação e  opec)  e  Inews 
(sistema gerenciador de telejornalismo);

5.1.2.2.7. A automação deverá permitir  e  gerenciar  diálogo de 
arquivos locais de áudio e vídeo via pasta assistida (Watch Folder) e 
diálogo de dados e informações por XML com os sistemas legados;

5.1.2.2.8. Toda a montagem deve obedecer o padrão de cores 
de  cabo,  padrão  de  etiquetas  de  cabo  e  de  diagramação 
estabelecidos pela EBC;

5.1.2.2.9. Todos  os  distribuidores,  modulares,  processadores, 
modulares,  acessórios  e  periféricos  necessários  para  o  perfeito 
funcionamento  do  Sistema  de  Automação  e  de  Exibição  com  os 
sistemas legados devem estar inclusos no projeto.

Observações:

a) Na TV Brasil  Rio,  a  EBC adquiriu  e está colocando em operação uma 
matriz de 64 x 64 marca Miranda, modelo Nvision e um master control marca 
Harris, modelo ICOM - Master para a TV Brasil Rio;

b) Na TV Brasil São Paulo, a EBC tem em operação uma matriz de 64 x 64 
marca Thomson e um master control marca Thomson, modelo Maestro;

c) Incluir todos os hardwares, softwares e acessórios dos PC’s necessários à 
operacionalização da solução proposta incluindo os servidores necessários para 
rodar o software de movimentação de mídia;

d) O sistema deverá permitir  o disparo dos blocos de inserções locais  via 
comando  remoto  da  estação  geradora  (EBC Brasília).  O  disparo  para 
reprodução  dos  play-outs  deverá  estar  sincronizado  com  a  programação  e 
sincronizado com o vídeo. A transmissão de áudio e vídeo da programação é via 
satélite  e  o  sinal  para  disparo  do  play-out  deverá  ser  recebido,  via  satélite, 
juntamente com a programação;

e) A partir da infraestrutura oferecida e verificada a partir da vistoria técnica, 
todos os demais equipamentos e acessórios necessários à perfeita operação do 
sistema deverão estar incluídos na proposta.

5.1.2.3. Sistemas de infraestrutura, sistemas de servidores de exibição e 
automação de controle mestre para São Luis (MA), com os seguintes itens:

5.1.2.3.1. 01 (um)  Sistema de roteador / matriz de áudio e vídeo, 
inteiro  redundante,  capacidade  3  Gbps,  com  32  (trinta  e  duas) 
entradas e 32 (trinta e duas) saídas,  expansível  a 64 (sessenta e 
quatro)  entradas  e  64  (sessenta  e  quatro)  saídas.  Os  sistemas 
deverão ser fornecidos com controles remotos independentes para 
todas as saídas;
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5.1.2.3.2. Todos os sinais que entram e saem no router deverão 
passar por réguas de patches fornecidas pelo Licitante Vencedor;

5.1.2.3.3. 04 (quatro)  Multiviewer  interno ou externo,  com saídas 
independentes HD-SDI ou DVI, sendo uma saída para cada 08 (oito) 
entradas do Sistema de Router descrito na letra “a”.  Deverá estar 
incluso um monitor de vídeo full HD de 32 a 42 polegadas para cada 
monitoração de oito entradas;

5.1.2.3.4. 02 (dois)  Conjuntos  de modulares  com capacidade 3G 
para  conversão  e  demais  para  a  integração  do  conjunto  de 
equipamentos propostos (tendo no mínimo 10 (dez) conversores de 
HD para SD e 10 (dez) conversores de SD para HD);

5.1.2.3.5. 01 (um) Conjunto de modulares com capacidade 3G para 
distribuição de áudio e vídeo com no mínimo 20 (vinte) modulares 
para uso na distribuição e integração de sinais de outros serviços na 
emissora, com entradas e saídas via réguas de patches;

5.1.2.3.6. 02  (dois)  Sistemas  de  processadores  de  vídeo,  para 
sincronizar  e  processar  os  sinais  de  entrada  do  sistema,  com 
entradas e saídas via régua de patches;

5.1.2.3.7. 01  (um)  Sistema  de  master  control,  com  painel  de 
controle físico e também via software. Deverá também estar incluso 
sistema  de  channel  branding  interno  ou  externo,  controlado  pela 
automação;

5.1.2.3.8. 01 (um) Sistema de monitoração de áudio e vídeo para o 
master control com capacidade de monitoração de PGM, Preview, 
Estúdio, Sat 1 e Sat 2;

5.1.2.3.9. Sistema  de  geração  de  pulsos  e  sinais  de  testes 
redundantes, com change over;

5.1.2.3.10. Sistema de monitoração, com Jitter, Diagrama de Olho, 
Dolby e Analisador de LipSync;

5.1.2.3.11. Sistema de exibidores de áudio e vídeo redundantes e 
espelhados, com capacidade líquida de 30 (trinta) horas (XDCAM 50 
Mbps) cada, com um ingest HD e respectivo canal de monitoração e 
um  canal  de  redundância.  Boot  drive  e  fontes  redundantes. 
Tecnologia para proteção dos discos. Esta tecnologia deverá permitir 
que até 02 (dois) discos por RaidSet sejam perdidos sem prejuízo do 
funcionamento do sistema. Adicionalmente deverá ser previsto mais 
01  (um)  conjunto  separado  de  storage  para  espelhamento  do 
sistema, com possibilidade de gravação simultânea de conteúdo nos 
02  (dois)  storages.  Suporte  a  ingest  por  FTP  automatizado  ou 
manual  em caso de contingência,  sem prejuízo da capacidade do 
número de canais banda-base;

5.1.2.3.12. Sistema de automação, com capacidade de ingest local e 
exibição da lista de programação da TV Brasil local, compostos de 01 
(um) database simples,  01 (uma) estação de captura e 01 (uma) 
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estação  para  controle  dos  play-lists.  A  automação  deve  ter  uma 
janela  de  configuração  para  permitir  a  colocação  de  conteúdos 
adicionais sobre o vídeo original, como logotipos, gráficos, branding e 
outras atividades adicionais de efeitos especiais. O Sistema Channel 
Branding deverá estar incluso no projeto;

5.1.2.3.13. Down-converter da saída do master HD, para alimentar 
os transmissores analógicos e digitais com a mesma programação;

Observações:

a) A solução proposta nesses sistemas deverá permitir que todos os sinais 
presentes em uma matriz wide-band inteira redundante, selecionados na saída 
dessa matriz, estejam disponíveis no Master Control HD. A saída deste master 
deverá ser down convertida para alimentar o canal do TX analógico;

b) O Licitante deverá prever o fornecimento de móveis técnicos, incluso uma 
bancada para controle mestre, um suporte para monitores de vídeo e três racks 
de  44U,  similares  aos  do  fabricante  ELLAN  e  quatro  cadeiras  giratórias 
profissionais para instalação nos controles mestres;

c) Além da operação local, o sistema deverá permitir o disparo dos blocos de 
inserções locais  via comando remoto da estação geradora (EBC Brasília).  O 
disparo  para  reprodução  dos  play-outs  deverá  estar  sincronizado  com  a 
programação e em tempo com o vídeo.  A transmissão de áudio  e vídeo da 
programação  é  via  satélite  e  o  sinal  para  disparo  do  play-out  deverá  ser 
recebido, via satélite, juntamente com a programação;

5.1.2.4. Sistemas compactos com infraestrutura e master control:

5.1.2.4.1. Total de 3 (três) sistemas compactos com infraestrutura, 
master  control,  exibidores  de  controle  mestre  áudio  e  vídeo  e  a 
automação,  para  utilização  em  emissoras  remotas,  testes  e 
demonstrações, com os seguintes itens por sistema:

a) Sistema compacto, sendo que todo o sistema deve 
ser  fornecido  instalado  em  rack  profissional  (19 
polegadas de até 44 unidades de rack de altura);

b) Sistema de router compacto, inteiro redundante, 3 
Gbps,  com  oito  (oito)  entradas  e  2  (duas)  saídas, 
fornecidos  com  controles  remotos  independentes  para 
todas as saídas;

c) Todos  os  sinais  que  entram  e  saem  do  router 
deverão  passar  por  réguas  de  patch  fornecidas  pelo 
licitante vencedor;

d) Multiviewer interno ou externo, com saída HD-SDI 
ou DVI, sendo uma saída para cada 08 (oito) entradas do 
Sistema  de  Router  descrito  na  letra  “a”.  Deverá  estar 
incluso  um monitor  de  vídeo  full  HD de  19  polegadas 
interligado ao router;
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e) Conjunto  de modulares  com capacidade  3G para 
distribuição de áudio e vídeo SDI,  conversão e demais 
para  a  integração  do  conjunto  de  equipamentos 
propostos;

f) Sistema  de  master  control  compacto  HD,  com 
painel  de  controle  físico  e  também  via  software  com 
capacidade de corte sincronizado do sinal de satélite para 
o sinal  local.  Deverá  também estar  incluso  sistema de 
Channel  Branding  interno  ou  externo,  controlado  pela 
automação;

g) Sistema de monitoração de áudio e vídeo para o 
master control;

h) Sistema  de  exibidores  de  áudio  e  vídeo 
redundantes e espelhados, com capacidade líquida de 20 
(vinte) horas (XDCAM 50 Mbps) cada, com um ingest HD 
e  respectivo  canal  de  monitoração  e  um  canal  de 
redundância;

i) Sistema de automação,  controlado e sincronizado 
pelo  sistema  principal  de  Brasília,  com  capacidade  de 
ingest local e exibição e ajustes da lista de programação 
da  TV  Brasil  local,  compostos  de  01  (um)  database 
simples, 01 (uma) estação de captura e 01 (uma) estação 
para controle dos play-lists;

j) Boot drive e fontes redundantes;

k) Tecnologia  para  proteção  dos  discos.  Esta 
tecnologia deverá permitir  que até 02 (dois)  discos por 
RaidSet sejam perdidos sem prejuízo do funcionamento 
do sistema;

l) Suporte a ingest por FTP automatizado ou manual 
em caso de contingência, sem prejuízo da capacidade do 
número de canais banda-base.

Observações: 

a) O sistema deverá ter a capacidade de que todas as praças ingestem e 
controlem seus play-lists localmente ou remotamente via EBC Brasília;

b) Deverá  ser  considerada  na  proposta  uma  quantidade  de  modulares  e 
processadores suficientes para o sistema. Todos os routers, distribuidores SDI e 
processadores de vídeo deverão ser 3G por default;

c) O sistema deverá permitir  o disparo dos blocos de inserções locais  via 
comando  remoto  da  estação  geradora  (EBC Brasília).  O  disparo  para 
reprodução dos play-outs deverá estar sincronizado com a programação e em 
tempo com o vídeo.  A transmissão de áudio  e vídeo da programação é via 
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satélite  e  o  sinal  para  disparo  do  play-out  deverá  ser  recebido,  via  satélite, 
juntamente com a programação.

5.1.2.5. Solução de contingência para controles mestres para a TV Brasil 
Rede

5.1.2.5.1. Será utilizado como contingência para o sistema principal 
de exibição da TV Brasil Rede a ser instalado em Brasília/DF, utili-
zando os servidores de áudio e vídeo, desenhados para funcionar 7 
(sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (tre-
zentos e sessenta e cinco) dias por ano;

5.1.2.5.2. Boot drive e fontes redundantes;

5.1.2.5.3. Suporte à conversão up, em tempo real, na exibição de 
mídias SD / HD ou seja, por exemplo, ao se chamar uma mídia SD, 
em um canal de play-out HD, a up-conversão deverá ser feita em 
tempo real no momento da exibição;

5.1.2.5.4. Tecnologia para proteção dos discos. Essa tecnologia de-
verá permitir  que até 02 (dois) discos por RaidSet sejam perdidos 
sem prejuízo do funcionamento do sistema. Adicionalmente deverá 
ser previsto mais 01 (um) storage para espelhamento do sistema, 
com possibilidade de gravação simultânea de conteúdo nos 02 (dois) 
storages;

5.1.2.5.5. Multiviewer integrado - cada servidor deverá ter uma por-
ta DVI para ser utilizada como multiviewer, para monitoração dos ca-
nais de ingest  e play-out  em banda-base ou Multiviewer  externo - 
cada servidor deverá ter um multiviewer externo compatível com o 
sistema, para monitoração dos canais de ingest e play-out em banda-
base;

5.1.2.5.6. Suporte a ingest  por  FTP automatizado ou manual  em 
caso de contingência, sem prejuízo da capacidade do número de ca-
nais banda-base;

5.1.2.5.7. Integração com o sistema de servidores central da  EBC 
para recebimento de conteúdo a partir da integração entre os siste-
mas legados: MAM Tecnet (Media Asset Management), iAcervo (sis-
tema gerenciador de roteiro de programação e opec) e Inews (siste-
ma gerenciador de telejornalismo).

O sistema proposto deverá possuir:

a) 01 (uma) porta de ingest em HD-SDI, com respectivas portas 
de monitoração;

b) 01 (uma) porta de ingest em HD-SDI para prover redundância 
montada em gabinete independente dos demais;

c) 01 (uma) porta para exibição configurada para HD-SDI, para 
exibição da TV Brasil Rede;
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d) 01 (uma) porta para  exibição  configurada para HD-SDI  para 
prover  redundância  montada  em  gabinete  independente  do  canal 
(porta) de exibição acima;

e) 02  (dois)  conjuntos  raid  sets  espelhados  de  discos,  com 
capacidade útil de 75 horas cada, considerando o formato XDCAM 
HD 50 utilizado na  EBC atualmente.  Essa capacidade poderá ser 
aumentada dependendo da necessidade inicial da EBC;

f) 01  (um)  servidor  externo  para  ingest  e  transferências  de 
arquivo FTP, configurado para 1 Gbps, podendo ser aumentado caso 
desejado;

g) Transmissão de pontos de inserção (IN POINT, OUT POINT e 
demais sinalizações) automatizados de áudio e vídeo para redes de 
televisão a cabo, DTH e outras, simultaneamente no padrão SCTE-
35 e no padrão DTMF TONES. A transmissão deve ser configurável 
ao  vivo  e  transmitida  independente  por  cada  canal  de  exibição, 
principal e o redundante;

5.1.2.5.8. Todas as portas acima deverão ser controladas pela au-
tomação, conforme descrito abaixo:

Sistema de automação de play-out da exibição de contingência 
para a EBC, com as seguintes funções primárias:

a) Automação para múltiplos canais de televisão com capacidade 
de validar vários play-lists e conteúdos. Deve permitir alterações e 
atualizações em tempo real. Deve estar habilitada para controle de 
ingest. Deve permitir monitoração remota dos vários canais via LAN 
ou WEB. Deve fazer os registros das transmissões. Deve permitir vá-
rios níveis de redundância com disponibilidade total. Controle de to-
dos os dispositivos do sistema. Transferência e conversão de múlti-
plos formatos de arquivo;

b) Importação automática de arquivos de tráfego, a partir de inter-
face baseada em WebService, a partir da integração com sistema le-
gado (iAcervo), para carregamento das listas de exibição;

c) Controlar as listas e a sequência de eventos por meio de termi-
nais relacionados a cada canal. Cada terminal deverá ter a possibili-
dade de controlar 1 ou as listas de programação de cada canal;

d) Capacidade de adição de novas funcionalidades, atualizações 
de softwares e diagnóstico com o sistema em funcionamento sem 
necessidade de paralisação do sistema;

e) A automação deve ter uma janela onde seja possível realizar 
atividades como a comutação de um roteador de áudio e vídeo, a ati-
vação de um servidor de vídeo e até mesmo a ativação de um sinal 
GPI;
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f) A automação deve ainda permitir a realização de operações 
simultâneas como gravação, a comutação de roteadores de áudio e 
vídeo de diferentes destinos ou sincronizar os dispositivos de strea-
ming;

g) A automação deve ter uma janela de configuração para per-
mitir  a  colocação  de  conteúdos  adicionais  sobre  o  vídeo  original, 
como logotipos, gráficos, e outras atividades adicionais de efeitos es-
peciais;

h) A automação deve permitir a interrupção da transmissão de 
um programa para entrar com um evento importante ou notícias ao 
vivo e, logo em seguida, voltar para o programa no mesmo ponto em 
que foi interrompido;

i) Quando um programa ou um comercial ou item de intervalo é 
lançado em um play-list o sistema deverá carregá-lo para dentro do 
servidor exibidor associado a esse play-list a partir da integração com 
os  sistemas legados: MAM Tecnet (Media Asset Management), iA-
cervo  (sistema  gerenciador  de  roteiro  de  programação  e  opec)  e 
Inews (sistema gerenciador de telejornalismo);

j) Todos os  conjuntos  de hardwares  necessários  para  funções 
consideradas  críticas  nos  sistemas  devem  possuir  dois  ou  mais 
hardwares que suportem funcionamento redundante e em paralelo, 
de maneira que na ausência de um hardware responsável por um 
serviço crítico a redundância funcione automaticamente.

O sistema de  automação  de  play-out  de  contingência  deverá 
conter os seguintes componentes:

a) 01  (uma)  estação  para  controle  dos  canais  de  exibição  e 
controle mestre local;

b) O  disparo  para  reprodução  dos  play-outs  deverá  estar 
sincronizado  com  a  programação  e  em  tempo  com  o  vídeo.  A 
transmissão de áudio e vídeo da programação é via satélite e o sinal 
para  disparo  do  play-out  deverá  ser  transmitido,  via  satélite, 
juntamente com a programação;

c) 01 (um) banco de dados com hardware e software redundante;

d) 01 (um) par de device-servers, equipamento responsável  por 
todas as operações. O modelo cotado deverá ter redundância total 
do  sistema,  com  capacidade  de  comutação  do  principal  para  o 
reserva sem intervenção humana.

Observações:

a) Incluir todos os hardwares, softwares e acessórios dos PC’s necessários à 
operacionalização da solução proposta incluindo os servidores necessários para 
rodar o software de movimentação de mídia;
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b) Essa solução deverá ser instalada em local ou praça a ser definida pela en-
genharia da EBC.

5.2. Sistema Compacto de Exibidores e automação de produção e jornalismo da EBC

5.2.1. O sistema compacto de exibidores e automação de produção será responsável 
pelo play-out de estúdio de produção, desenhados para funcionar nos telejornais e nos 
programas de estúdio ao vivo e / ou gravados, com sistema em hardware e software total-
mente independentes do sistema de exibição de controle mestre;

5.2.2. Boot drive e fontes redundantes;

5.2.3. Tecnologia para proteção dos discos. Esta tecnologia deverá permitir que até 02 
(dois) discos por RaidSet sejam perdidos sem prejuízo do funcionamento do sistema. Adi-
cionalmente deverá ser previsto mais 01 (um) conjunto separado de storage para espelha-
mento do sistema, com possibilidade de gravação simultânea de conteúdo nos 02 (dois) 
storages;

5.2.4. Suporte a ingest por FTP automatizado ou manual em caso de contingência, 
sem prejuízo da capacidade do número de canais banda-base;

5.2.5. Capacidade de intercâmbio em tempo real de entrada e saída de arquivos de áu-
dio e vídeo em pasta assistida (Watch Folder) com os sistemas legados;

5.2.6. Capacidade de intercâmbio em tempo real de informações, lista de reprodução, 
metadados e rundown com o protocolo MOS do sistema gerenciador de telejornalismo;

5.2.7. Integração com o sistema de servidores central da  EBC para recebimento de 
conteúdo a partir da integração entre os sistemas legados: MAM Tecnet (Media Asset Ma-
nagement) e Inews (sistema gerenciador de telejornalismo);

5.2.8. Instalação de um sistema compacto independente para cada estúdio da EBC 
sendo que ao total são 3 (três) estúdios para EBC em Brasília, 3 (três) estúdios para EBC 
no Rio de Janeiro, 2 (dois) estúdios para EBC em São Paulo e 1 estúdio na EBC em São 
Luis;

O sistema proposto deverá possuir:

a) 01 (uma) porta de ingest em HD-SDI para cada estúdio, com respectivas portas de 
monitoração;

b) 03  (três)  portas  para  exibição  para  cada  estúdio  configurada  para  HD-SDI,  para 
exibição dos canais de play-out;

c) Em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, 01 (uma) porta para exibição configuradas 
para HD-SDI para prover redundância montada em gabinetes independentes dos demais 
para os canais (portas) de exibição acima;

d) 01 (um)  conjunto  de raid  sets  espelhados  de discos,  com capacidade  útil  de  20 
(vinte) horas cada, considerando o formato XDCAM HD 50 utilizado na EBC atualmente. 
Essa capacidade poderá ser aumentada dependendo da necessidade inicial da EBC;

e) Interface de operação instalada dentro das salas de cortes (Switchers) em desktop 
mostrando  a  lista  de  exibição  (rundown)  em tempo  real  (sincronizado  com  o  sistema 
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gerenciador de telejornalismo);

f) Disparo a partir de operação e/ou sincronização com corte da mesa de vídeo;

g) Possibilidade de ajuste de lista e sequência manualmente via operador na interface 
do desktop;

h) Quadro parado inicial para CUE do material em Preview;

i) Troughput de FTP de no mínimo 30Mbps;

5.2.9. Todas as portas acima deverão ser controladas pela automação, conforme des-
crito abaixo:

5.2.9.1. Sistema de automação simplificada para cada sistema compacto 
de  exibidores  de  produção  da  EBC  (play-out  da  produção),  com  as 
seguintes funções primárias:

a) Deve permitir alterações e atualizações em tempo real. Deve 
fazer os registros das transmissões e execuções;

b) Sistema de play-out multiformato, independente da compressão 
dos arquivos de vídeo, seja  DV25/50/100, MPEG-2  IBP ou  I-frame, 
MXF, MPEG-4, M-JPEG ,  SD e HD. Todos os arquivos podem ser 
colocados no mesmo servidor exibidor, sem render ou processos de 
transcodificação de  qualquer  tipo,  e  deve  ser  compatível com  os 
sistemas de edições não lineares  mais populares como Final  Cut, 
Adobe Premiere, Avid e GrassValley;

c) Controlar as listas e a sequência de eventos por meio de termi-
nais relacionados a cada estúdio permitindo ingest e playout de todos 
canais simultaneamente;

d) Sistema  de  play-out  multiformato,  independente  da 
compressão dos arquivos de vídeo, seja DV25/50/100, MPEG-2 IBP 
ou  I-frame,  MXF, MPEG-4, M-JPEG ,  SD e HD. Todos os arquivos 
podem ser colocados no mesmo servidor  exibidor,  sem render  ou 
processos de  transcodificação de  qualquer  tipo,  e  deve  ser 
compatível com os sistemas de edições não lineares mais populares 
como Final Cut, Adobe Premiere, Avid e GrassValley;

e) Importação automática e online  de arquivos de tráfego e de 
play-list de produção pelo sistema legado MAM Tecnet e I-News;

f) A automação deve permitir comunicação por XML das informa-
ções de entrada (como listagem do play-list, seqüência de eventos, 
solicitação de mídia não transferida, etc) e das informações de saída 
(como indicar o recebimento completo ou parcial do arquivo, indicar a 
execução completa ou parcial do arquivo e demais relatórios ou lista 
de tarefas executadas);

Observações:
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a) A competência  de  intercâmbio  de  conteúdo entre  o  servidor 
central,  servidor  de edição e arquivo  tape library será do sistema 
MAM EBC;

b) Incluir  todos os hardwares,  softwares e acessórios dos PC’s 
necessários  à operacionalização  da solução proposta incluindo  os 
servidores necessários para rodar o software de movimentação de 
mídia;

c) A partir da infraestrutura oferecida e verificada a partir da visto-
ria técnica, todos os demais equipamentos e acessórios necessários 
à perfeita operação do sistema deverão estar incluídos na proposta.

5.3. Principais Características e Requisitos Básicos para a Integração dos Lotes 01 e 02:

5.3.1. Entende-se como Integração a comunicação técnico / operacional entre a solução 
de exibidores de áudio e vídeo e os sistemas legados que gerenciam a cadeia de produ-
ção audiovisual digital da EBC;

5.3.2. Os sistemas legados em questão são classificados em três áreas de atuação. A sa-
ber: 1ª) Gestão de Ativos de Mídias ou Media Asset Management (sistema  MAM EBC): 
Fornecedor TECNET; 2ª) Gestão de Roteiro de Programação e Grade Comercial ou OPEC 
(sistema iAcervo):  Fornecedor  EBC;  3ª)  Gestão  de  Telejornalismo  (INews):  fornecedor 
AVID;

5.3.3. Quanto ao Sistema Gerenciador de Ativos de Mídias (MAM EBC), que tem o direito 
do licenciamento do uso e código fonte adquiridos do fabricante e fornecedor TECNET 
Tecnologia, o mesmo tem o papel de gerenciar, entre outras, os processos de ingestão de 
arquivos digitais, fluxo de armazenamento e catalogação apoiado por metadados, proces-
so de transcodificação de formatos, gestão de acervos integrados aos fluxos de exibição 
de informação e processo de transcodificação de formatos, processos de auditoria e rastre-
amento de processos;

5.3.4. A integração entre a Solução de Exibidores de Áudio e Vídeo e o MAM EBC, resul-
tará na maior segurança e acessibilidade aos dados armazenados, como também, sendo a 
EBC uma Empresa de múltiplas vertentes da comunicação (televisão, jornalismo, impres-
so, rádios, web, mobiles, etc.), viabilizará a crossmedia a partir da exibição e programação 
de conteúdos de áudio e vídeo nativos da captação, por exemplo, de uma vertical que não 
seja a TV (exemplo: conteúdo ingestado por uma produção Web, em que o MAM EBC se 
encarrega de transcodificar, formando assim uma nova mídia que poderá ser acessada 
pela Solução Sistêmica de Automação de Rádios, através da interface de integração);

5.3.5. Quanto ao Sistema Gerenciador de Roteiros de Programação e Grade Comercial, 
que se trata de um sistema desenvolvido internamente pela EBC, o mesmo tem o papel de 
elaborar o playlist de exibição que deverá ser exportado para o sistema exibidor, cabendo 
ao mesmo (sistema exibidor) fazer o “pull” dos arquivos de vídeo, todos de forma automati-
zada, que se encontrão armazenados no repositório gerenciado pelo sistema MAM EBC, 
ora descrito com NearLine;

5.3.6. Quanto ao Sistema Gerenciador de Telejornalismo, que se trata de um sistema pro-
prietário desenvolvido e distribuído pela Avid Technology, tem como papel elaborar o “es-
pelho” do telejornal (playlist de exibição) que deverá ser integrado ao sistema exibidor, ca-
bendo ao mesmo (sistema exibidor) fazer o “pull” dos arquivos de vídeo que se encontrão 
armazenados no repositório gerenciado pelo sistema MAM EBC, ora descrito com NearLi-
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ne. Devido a criticidade da operação do telejornal, ressalta como requisito básico a comu-
nicação em tempo real na ordenação do espelho com o playlist de exibição;

5.3.7. Quanto a descrição da interface de integração (Solução de Exibição X Sistemas Le-
gados EBC) o sistema deverá estar apto para fornecer e receber informações através dos 
dois mecanismo universais de comunicação: Protocolo SOAP (web services) ou Protocolo 
MOS (Gateway) para integração com os sistemas legados da EBC (Gerenciador de ativos 
digitais MAM EBC, Gerenciador de Roteiro de Programação e Grade Comercial e Gerenci-
ador de Telejornalismo).

6. DA PROPOSTA

6.1. A  proposta  a  ser  apresentada  pelos  Licitantes  deverá  conter,  além  de  outras 
especificações previstas neste Termo de Referência, o seguinte:

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,  referência,  este último se houver,  e  descrição detalhada das 
características  técnicas  dos  equipamentos  e  softwares  que  integram  a  Solução  de 
Exibidores cotada,  e acessórios, se houver, conforme modelo de proposta, contida no 
Encarte  A deste  Termo de  Referência.  Os  itens  ofertados  deverão  ser  novos  e  de 
primeiro uso, fabricados em série;

6.1.3. Preço  unitário,  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 dos equipamentos e softwares componentes da  Solução de Exibidores 
cotada. Considera-se documentação oficial do fabricante:

a)Catálogos, folders, certificados ou manuais elaborados pelo fabricante; ou

b)Documento extraído de consulta realizada pela  Internet na página oficial  do 
fabricante,  devendo,  neste  caso,  ser  indicado  o  endereço  eletrônico  do 
fabricante com menção à página em que consta a informação apresentada;

c) 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  ou  inglesa.  Se  for  apresentada  declaração  em  outro 
idioma, esta deverá vir acompanhada de tradução para a língua portuguesa;

d) Poderão ser apresentados em língua inglesa os catálogos e  folders do 
fabricante com especificações técnicas.

6.1.5. Cronograma de entrega e de execução detalhado do fornecimento da Solução 
de  Exibidores com  prazo  de  fabricação,  prazo  de  entrega,  prazo  de  instalação, 
configuração,  ativação,  integração,  testes  e  prazo  para  o  treinamento  e  a  operação 
assistida.  O Licitante  deve atentar  para que o prazo máximo não seja  superior  a  270 
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(duzentos e setenta) dias corridos, a contar da data de início da vigência do instrumento 
contratual,  com  observância  ao  cronograma  previsto  no  Encarte  B deste  Termo  de 
Referência;

6.1.6. Diagrama de topologia do sistema e descritivo funcional detalhando cada etapa 
da Solução de Exibidores proposta;

6.1.7. Planilha de cálculo demonstrando e garantindo a capacidade de armazenamento 
central e de exibidores por praça informando o que é redundante e espelhado e o que 
realmente está disponível para uso;

6.1.8. Preços específicos para o treinamento em manutenção preventiva, manutenção 
corretiva  e  operação  da  Solução  de  Exibidores,  por  praça,  para  até  40  (quarenta) 
empregados da EBC,  prevendo-se uma faixa de 10 (dez) empregados por localidade, 
devendo este treinamento ser ministrado em até 10 (dez) dias corridos após a emissão 
do  Termo de  Recebimento  Provisório  da  instalação  da  Solução de  Exibidores e  ser 
efetuado nas instalações da  EBC em cada localidade, com carga horária mínima de  40 
(quarenta) horas;

6.1.9. Preços específicos para operação assistida pelo período de 03 (três) meses, 
nas dependências  da  EBC em Brasília/DF,  devendo esta operação assistida iniciar-se 
imediatamente  após  conclusão  do  treinamento  técnico  e  operacional  aplicado  aos 
empregados da EBC, e ser efetuada de acordo com as exigências estabelecidas no item 
23 deste Termo de Referência;

6.1.10. Preços específicos para os  serviços de instalação, configuração, ativação, 
integração e testes da Solução de Exibidores;

6.1.11. Preços específicos para a  assistência técnica preventiva durante o período 
da garantia, e outros serviços necessários para o perfeito funcionamento da Solução;

6.1.12. Termo de  Vistoria,  de  acordo  com o  modelo  constante  do Encarte  F deste 
Termo de Referência.

6.2. Os  preços  deverão  ser  apresentados  em  planilhas  detalhando  os  valores  de 
equipamentos, hardwares, softwares e de serviços relativos à instalação, treinamento, operação 
assistida e assistência técnica preventiva, com base nas especificações constantes neste Termo 
de Referência e na visita técnica;

6.3. Os materiais necessários aos serviços que viabilizem a instalação integral da Solução de 
Exibidores e  que  não  estejam  claramente  especificados  e  cotados  na  proposta,  serão 
considerados como parte integrante dos serviços de instalação, inclusive o treinamento;

6.4. Declaração expressa de que os equipamentos e hardwares que integram a  Solução de 
Exibidores proposta 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, garantindo assim a assistência técnica e a reposição de peças compatíveis;

6.5. Declaração  expressa  se  comprometendo  a  efetuar  a  substituição  imediata  de  todo  e 
qualquer equipamento da  Solução de Exibidores que durante o período de garantia venha a 
apresentar defeito;

6.6. Declaração de que só substituirá materiais, peças e componentes, por produtos novos e 
originais, não recondicionados, recomendados pelo fabricante;
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6.7. Declaração  de  que  durante  a  vigência  da  garantia  efetuará  todas  as  atualizações  e 
correções  de  firmware,  hardware  e  software  dos  equipamentos  integrantes  da  Solução  de 
Exibidores, sem ônus para a EBC;

6.8. Declaração  de  que  fornecerá  todo  e  qualquer  acessório  e  serviço  não  previsto  nas 
especificações,  mas  que  se  façam  necessários  ao  correto  funcionamento  da  Solução  de 
Exibidores, dos equipamentos, sistemas e funcionalidades exigidas no  Item 05: Descrição do 
objeto e neste Termo de Referência;

6.9. O nome empresarial,  o CNPJ, colocando o número do processo, dia e hora, 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 receber seus créditos, nos 
termos do modelo de proposta para cotação de preços, constante no Encarte A deste Termo 
de Referência;

6.10. Prazo  de  garantia  de  no mínimo 36  (trinta  e  seis)  meses para  os  equipamentos  e 
softwares componentes da Solução de Exibidores e serviços a eles relacionados, contra defeitos 
de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, a contar da data de emissão do Termo de 
Recebimento  Definitivo  e  do  atesto  da  Nota  Fiscal  /  Fatura,  observadas  as  condições 
estabelecidas nos itens 8 e 10 do Termo de Referência, Anexo I do Edital;

6.11. A validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 
sua apresentação.  Na ausência de indicação expressa na proposta ofertada pelo Licitante do 
prazo de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias para todos os efeitos. Caso 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.

6.12. Deverá  ser  observado  que  serão  de  responsabilidade  do  Licitante  Vencedor na 
montagem e integração total da solução, os seguintes tópicos:

b) Esboço, diagramação, diagrama unifilar, vídeo, áudio, controle e dados;

c) Mapas de cabos de: vídeo, áudio, controle e dados;

d) Identificação de cabos, patches e racks;

e) Verificação e listagem de todos os equipamentos fornecidos;

f) Instalação - infraestrutura, racks, consoles e equipamentos;

g) Lançamento de cabos - vídeo, áudio, controle e rede;

h) Cabeamento e interligações - instalação de patches de vídeo e de áudio;

i) Configuração de todos os equipamentos;

j) Integração, afinação e testes do sistema;

k) Treinamento de profissionais da EBC;

l) Operação assistida;

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 48



Processo nº:
EBC 001354/2011

Folha:

m) Assistência técnica preventiva.

6.13. O  Licitante Vencedor deverá fornecer todos os consoles,  quando for o caso, os cabos, 
conectores e ferramentas, destinados à montagem e distribuição dos equipamentos e softwares 
definidos neste Termo de Referência.

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

7.1. Para comprovação da qualificação técnica, o Licitante deverá apresentar:

7.1.1. Atestado  (os)  de  capacidade  técnico  profissional,  fornecido  (os)  por  pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que  no qual comprove que o Licitante forneceu ou 
esteja  fornecendo  Solução  de  Exibidores  de  áudio  e  vídeo  com  automação  para 
produção e jornalismo e / ou Solução de Exibidores de áudio e vídeo para controles 
mestres,  com  automação  da  exibição  local  e  remota,  incluindo  instalação, 
integração,  configuração,  treinamento,  operação  assistida  e  assistência  técnica 
preventiva,  com  características  compatíveis  e  pertinentes  ao  objeto  deste  Termo  de 
Referência.

7.2. O Licitante deve comprovar que possui Solução de Exibidores (sistema de servidores e 
automação) para controles mestres com automação da exibição com controle local e remoto, para 
emissoras de televisão em operação, e que seja equivalente ou superior à descrita neste Termo 
de Referência.  Para isso,  deverá informar endereço e adquirente,  seja ele pessoa jurídica de 
direito público ou privado, para fins de comprovação pela EBC, se for o caso. Para isso, deverá 
informar  nome  da  emissora  de  televisão,  endereço  completo,  pessoa  responsável  e  contato 
telefônico.  A solução deverá estar  instalada no Brasil,  ficando a critério da  EBC as eventuais 
diligências.

7.3. Os Licitantes deverão comprovar que possuem, em seu quadro de pessoal, no mínimo 01 
(um)  engenheiro  elétrico,  eletrônico  ou  de  telecomunicações,  detentor  de  Anotação  (ões)  de 
Responsabilidade Técnica, emitido(s) em nome do (s) profissional (is) e do Certificado de Acervo 
Técnico - CAT. 

7.3.1. O(s)  profissionais(s)  deverão  participar  do  serviço  de  montagem,  instalação, 
configuração,  ativação,  integração,  testes  das  Soluções  de  Exibidores especificadas 
neste Termo de Referência, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovado pela EBC.

7.4. A comprovação  de  que  integra  o  quadro  de  pessoal  do  Licitante  será  feita  mediante 
apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Sócio: contrato social e sua última alteração;

b) Diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se 
tratando de sociedade anônima;

c) Empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo indetermina-
do ou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação 
de regência da matéria.

7.4.1. Encontra-se  no  Encarte  E  o  modelo  de  Declaração  de  Responsabilidade 
Técnica;
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7.5. 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.

8. DA GARANTIA E DO SUPORTE TÉCNICO

8.1. Todos os componentes dos sistemas, inclusive os serviços de configuração e instalação 
dos  equipamentos,  incluído  o  suporte  técnico,  terão  garantia  contra  defeitos  de  fabricação, 
defeitos técnicos ou impropriedades, correções e atualizações por um período de, no mínimo, 36 
(trinta e seis) meses, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, após a 
execução da etapa de instalação, configuração e realização dos respectivos testes funcionais da 
Solução de Exibidores, emitido por comissão constituída pela EBC.

8.2. Possuir suporte técnico para o(s) equipamento(s) ofertado(s), bem como para os demais 
acessórios  integrantes  da  proposta,  durante  o  período  de  vigência  da  garantia,  assegurando 
prazos de atendimento compatíveis com a instalação, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia 
e 07 (sete) dias por semana.

8.3. Assegurar  que,  durante o período de vigência  da garantia  e  em caso de inoperância, 
haverá o atendimento on-site em, no máximo, 04 (quatro) horas após a abertura do chamado, 
incluindo o percurso do técnico até as instalações da EBC.

8.4. Durante o período de garantia,  caso ocorra defeito ou pane de qualquer natureza na 
Solução oferecida, a  EBC solicitará a abertura de chamado técnico, por meio de telefone, fac-
símile ou e-mail.

8.5. Para  o  atendimento  técnico,  o  Licitante  Vencedor  efetuará  a  abertura  de  Ordem  de 
Serviço. Nela deverão constar no mínimo os seguintes dados: hora do início do atendimento, item 
revisado,  consertado  ou  substituído,  diagnósticos  técnicos  dos  problemas  que  possam  ter 
ocasionado o defeito na peça, no componente, no equipamento ou nos serviços de instalação e 
configuração,  hora  do  término  do  atendimento,  bem  como  a  orientação  de  procedimentos 
preventivos a serem adotados, caso seja necessário, a fim de evitar-se a ocorrência de defeitos 
similares.

8.6. O Licitante Vencedor deverá garantir em casos de inoperância total ou parcial da Solução, 
o atendimento ao chamado técnico no prazo máximo de 04 (quatro) horas, a contar da hora de 
abertura do respectivo chamado. Nesse prazo, deverá estar incluído o tempo de deslocamento 
até ao local onde está instalada a Solução de Exibidores.

8.7. A solução do problema detectado deverá ocorrer no prazo máximo de 08 (oito) horas, a 
contar da abertura do respectivo chamado.

8.8. Caso o defeito apresentado não seja de simples solução e que não seja possível a sua 
correção no prazo estabelecido no subitem 8.7., o Licitante deverá entregar outro equipamento 
com configurações iguais  ou superiores em até 24 (vinte e quatro)  horas após a abertura do 
chamado.

8.9. A revisão de consertos / reparos considerados falhos, incompletos ou insatisfatórios deverá 
ocorrer no prazo máximo de 08 (oito) horas, a contar da hora de recebimento da comunicação 
efetuada pela EBC.
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8.10. Nos casos em que o defeito apresentado durante o período de garantia não puder ser 
solucionado  nas  dependências  da  EBC,  o  Licitante  Vencedor  poderá  retirar  e  transportar  o 
equipamento, a peça, ou componente para sua fábrica / oficina, somente após autorização da 
EBC,  sem prejuízo das condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência.  Nesse 
caso, deverá oferecer equipamento, peça ou componente similar ao removido e em condições de 
operação.

8.11. A substituição de peças, componentes ou de equipamentos que compõem a Solução de 
Exibidores, deverá ser efetuada com material original novo, não recondicionado e homologado 
pelo fabricante.

8.12. Durante  o  período  de  garantia,  as  despesas  com  a  desmontagem,  a  montagem,  a 
substituição de peças, de componentes ou de equipamentos, substituição de softwares inclusive, 
correrão por conta do Licitante Vencedor, não cabendo à EBC quaisquer ônus.

8.13. Suporte técnico aos softwares ofertados:

8.13.1. Possuir suporte técnico remoto e on-site para os softwares ofertados durante o 
período de vigência da garantia, assegurando:

a) Para os chamados de alta severidade (ambiente inoperante), atendimen-
to 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, com tempo de 
atendimento de até 02 (duas) horas, assistindo remotamente e se necessário no 
local, o uso e a instalação dos softwares ofertados, fornecendo orientações para 
diagnóstico de problemas e ajuda na interpretação de traces, dumps e logs;

b) Para os demais casos, atendimento em horário comercial, ou seja, das 
08h00 às 18h00, de segunda-feira a sexta-feira, horário de Brasília, com tempo 
de atendimento de até 04 (quatro) horas, assistindo remotamente e se necessá-
rio no local, o uso e a instalação dos softwares ofertados, fornecendo orienta-
ções para diagnóstico de problemas e ajuda na interpretação de traces, dumps e 
logs;

8.13.2. Em ambos os casos, deverão ser fornecidas informações sobre correções, ou a 
própria correção. Nos casos de defeitos não conhecidos, as documentações recebidas da 
instalação (tais como:  traces, dumps e  logs) deverão ser encaminhadas aos laboratórios 
dos produtos a fim de que sejam fornecidas as devidas soluções.

9. DA EXECUÇÃO DO PROJETO

9.1. Revisão crítica de projeto: CDR (Critical Design Review)

9.1.1. Em até  20 (vinte) dias corridos a partir do início da vigência do instrumento 
contratual, o Licitante Vencedor deverá elaborar e apresentar à EBC uma revisão crítica de 
projeto (Critical Design Review - CDR), com o propósito de revisar as implementações de 
projeto  e  suas  respectivas  especificações.  O  processo  deverá  incluir  uma  revisão  da 
arquitetura  do  sistema  e  especificações  das  necessidades  ambientais,  mecânicas  e 
elétricas  para  implementação  do  sistema.  O  CDR  deverá  incluir  as  seguintes 
documentações:

a) Sugestão de rack’s adequados para os equipamentos do sistema;

b) Posicionamento dos equipamentos nas elevações dos rack’s;
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c) Projeto, especificação e diagramas detalhados de dados (Ethernet, FC-AL, 
etc.);

d) Projeto de integração (levantamento de requisitos técnicos e sistêmicos junto 
aos sistemas legados);

e) Protocolação das conexões do sistema, com identificação segmentada base-
ada nos diversos tipos de sinais;

f) Revisão das necessidades de cabeamento do sistema;

g) Revisão das necessidades de alimentação elétrica do sistema;

h) Revisão das necessidades de ar condicionado do sistema;

i) Revisão do cronograma de implantação do sistema.

9.1.2. A  equipe  de  gerenciamento  do  projeto  do  Licitante  Vencedor  produzirá  e 
distribuirá aos responsáveis envolvidos uma lista de minutas e ações dessa revisão num 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a conclusão do processo de CDR. Para 
tanto, a  EBC deverá apresentar seus comentários e solicitações derivadas do CDR por 
escrito em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a data de recebimento 
do CDR.

9.2. “Site preparation”

9.2.1. Com o recebimento do CDR, a  EBC poderá providenciar o “Site Preparation” do 
sistema.

9.2.2. A instalação “on site” só poderá ser iniciada após a entrega de todas as áreas técni-
cas relacionadas ao sistema, sob responsabilidade da EBC.

9.2.3. Fazem parte do “Site Preparation” as seguintes tarefas:

a) Execução de todas as obras de infraestrutura (civil / elétrica / aterramento / 
ar condicionado / acústica / hidráulica, etc.) para atender todas as requisições do 
CDR;

b) As áreas técnicas deverão ser entregues limpas, com todos os acabamentos 
finalizados (sem entulhos, poeiras, etc.);

c) As áreas técnicas deverão oferecer segurança para patrimônio (equipamen-
tos) e equipe de instalação;

d) As áreas técnicas deverão possuir pelo menos 01 (uma) linha telefônica com 
possibilidade de ligações de longa distância e 01 (uma) linha de dados para in-
ternet banda larga, para possibilitar a comunicação com o suporte dos fabrican-
tes via VPN e / ou similar;

9.3. Após o “Site Survey” de inspeção, a equipe de gerenciamento de projeto do Licitante Ven-
cedor produzirá e distribuirá aos responsáveis envolvidos um relatório  com lista de minutas e 
ações dessa inspeção num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a conclusão da vis-
toria. Para tanto, a EBC deverá apresentar seus comentários e solicitações derivadas desta por 
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escrito em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a data de recebimento do relató-
rio.

9.4. Instalação física

9.4.1. Com o término do “Site Preparation”,  a equipe técnica do Licitante Vencedor 
poderá iniciar a instalação física do sistema.

9.4.2. Fazem parte da instalação física as seguintes tarefas:

α) Aquisição e / ou fabricação dos racks, consoles e acessórios mecânicos ne-
cessários, atendendo a todas as requisições do CDR, quando for o caso;

β) Posicionamento dos racks e consoles nas áreas técnicas;

χ) Interligação da alimentação e aterramento elétrico dos racks e consoles;

δ) Cabeamento estruturado para rede de dados certificado e finalizado, aten-
dendo a todas as requisições do sistema;

ε) Montagem  mecânica  dos  equipamentos  periféricos  nos  racks  e  consoles 
conforme o CDR;

φ) Interligação da alimentação e aterramento elétrico dos equipamentos periféri-
cos;

γ) Interligação da rede de informática do sistema;

η) Interligação intra-sistêmica Ethernet;

ι) Interligação intra-sistêmica FC-AL;

ϕ) Interligação inter-sistêmica com o cabeamento estruturado de dados;

κ) Teste e correções de todas as interligações intra-sistêmicas.

9.5. Configuração e testes do sistema (Commissioning)

9.5.1. A fase de configuração e testes será realizada em conjunto com todos os fabri-
cantes e parceiros tecnológicos envolvidos, sendo coordenados pela equipe de gerencia-
mento de projeto do Licitante Vencedor e EBC.

9.5.2. Esta fase é composta pelas seguintes tarefas principais:

a) Instalação e configuração da infraestrutura lógica do sistema (Sistemas Ope-
racionais, Banco de dados, Frameworks, Drivers, Aplicativos, etc.);

b) Integrações sistêmicas (homologação das interfaces de integração junto aos 
sistemas legados: MAM Tecnet, iAcervo e INews);

c) Alinhamento e configuração geral do sistema;

d) Teste de funcionalidade geral do sistema.
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9.5.3. Após a conclusão dessa fase, a equipe de gerenciamento de projeto do Licitante 
Vencedor emitirá documentação de aceitação técnica do sistema aos responsáveis técni-
cos da EBC, atestando e certificando a IMPLANTAÇÃO TÉCNICA do sistema.

9.6. Treinamento do sistema

9.6.1. A fase de treinamento do sistema será realizada em conjunto com todos os fabri-
cantes e parceiros tecnológicos envolvidos, sendo coordenados pela equipe de 
gerenciamento de projeto do Licitante Vencedor e da EBC;

9.6.2. Esta fase é composta pelas seguintes tarefas principais:

a) Apresentação do sistema aos responsáveis técnicos e operacionais do cli-
ente;

b) Apresentação do fluxo de operação do sistema;

c) Treinamento de fluxo de operação do sistema;

d) Treinamentos específicos de operação;

e) Acompanhamento do star-up do sistema.

9.7. “As-Built” do sistema

9.7.1. Após a conclusão de todas as fases já descritas neste termo de referência, a equi-
pe de gerenciamento de projeto do Licitante Vencedor revisará toda a documentação técni-
ca do sistema;

9.7.2. Esta fase é composta das seguintes tarefas principais:

a) Revisão final de projeto e documentação (“As Built”);

b) Entrega da documentação revisada em mídia magnética (CDR) e 03 (três) 
cópias impressas;

9.8. Suporte “on site”

9.8.1. Será iniciada a fase de suporte “on site” após o término do treinamento do sistema, 
com duração de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de emissão do Termo de Rece-
bimento Definitivo, conforme descrito neste Termo de Referência;

9.8.2. Cada uma das cidades, Brasília,  Rio de Janeiro, São Luís e São Paulo, terá 01 
(um) engenheiro técnico do Licitante Vencedor para atendimento “on site” de  Nível 01. 
Caso seja necessário, o engenheiro / técnico do Licitante Vencedor irá acionar o suporte 
Nível 02 dos fabricantes;

9.8.3. Seguem a descrição dos suportes de níveis 01 e 02:

9.8.3.1. Suporte Nível 01:

a) Resposta ao chamado, abertura e registro do caso;

b) Resposta telefônica à EBC para investigações iniciais;
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c) Acesso remoto para identificação da origem do problema rela-
tado. Caso necessário, visita “on site” para investigação mais apura-
da de problemas mais severos e / ou complexos;

d) Identificação da origem do problema. Se o problema for relacio-
nado  a  hardware,  encaminhar  para  o  fabricante  e  seu  respectivo 
atendimento de suporte e / ou garantia;

e) Caso o problema seja relacionado aos softwares dos fabrican-
tes, transferir o chamado para os engenheiros de suporte Nível 02 
dos fabricantes. A descrição do problema será relatada por e-mail ou 
fax;

f)Acompanhamento e “follow up” da resolução de Nível 02;

g) Implementação dos patches e / ou workarounds fornecidos pe-
los engenheiros de suporte Nível 02 dos fabricantes;

h) Fechamento do caso ao término do problema e transmitir o co-
nhecimento do processo à EBC.

9.8.3.2. Suporte Nível 02:

a) Abertura e registro do caso para histórico e consultas futuras;

b) Análise detalhada do problema por telefone;

c) Rotinas de diagnósticos avançados, via acesso remoto, com a 
possível intervenção da equipe técnica da EBC;

d) Tentativa de reprodução do problema no laboratório dos fabri-
cantes ou no sistema da EBC (desde que esta atividade não piore a 
severidade do problema);

e) Identificação do módulo causador do problema;

f) Remotamente tomar as ações necessárias para normalizar as 
operações da  EBC.  Quando as  ações requererem alterações nas 
configurações do sistema, o fabricante irá comunicar a equipe de su-
porte Nível 01 do Licitante Vencedor e / ou a equipe de suporte da 
EBC, pois haverá a necessidade de interrupção das operações nor-
mais;

g) Correção de bugs e / ou elaboração de patches e workarounds 
e posterior documentação dos procedimentos de instalação;

h) Distribuição de novas versões e patches do software;

i) Instalação remota dos patches e / ou workarounds quando os 
procedimentos de instalação não estiverem devidamente documenta-
dos ou quando essa instalação for de alta complexidade que exija co-
nhecimento de Nível 02 do sistema;
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j) Fechamento do caso ao término do problema e transmissão do 
conhecimento do processo à EBC.

10. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA

10.1. Durante  o  período  de  garantia,  o  Licitante  Vencedor,  por  meio  de  equipe  técnica 
qualificada, deve fazer, em intervalos de  180 (cento e oitenta) dias corridos, uma checagem 
periódica preventiva na Solução de Exibidores, em um total previsto de 02 (duas) checagens 
anuais.

10.2. O primeiro atendimento para checagem periódica  preventiva deverá ocorrer  em até  90 
(noventa)  dias corridos após emissão  do Termo de Recebimento  Definitivo  da  Solução de 
Exibidores pela EBC.

10.3. Durante a checagem periódica preventiva, o Licitante Vencedor deve elaborar e entregar à 
EBC,  relatório  técnico  de  todas  as  medidas  realizadas,  itens  revisados,  consertados  ou 
substituídos, a hora do início do atendimento, os diagnósticos técnicos de eventuais problemas 
que possam ter ocasionado defeitos ou a iminência de ocorrência de defeitos tanto dos serviços 
quanto das peças, componentes, hardware e software bem como a orientação de procedimentos 
preventivos a serem adotados a fim de evitar-se a ocorrência de defeitos similares na Solução de 
Exibidores.

10.4. Caso seja verificada alguma anormalidade durante a checagem periódica preventiva,  o 
Licitante  Vencedor  deverá providenciar  a substituição de todas as  partes danificadas  ou com 
funcionamento comprometido, atualização de software que se fizerem necessários, ficando esses 
custos por conta do Licitante Vencedor.

10.5. Em  casos  excepcionais,  a  critério  da  EBC,  os  prazos  para  checagens  periódicas 
preventivas podem ser revistos e ocorrerem com intervalos menores que 180 (cento e oitenta) 
dias corridos, mas não devem ultrapassar a quantidade de 02 (duas) checagens anuais.

10.6. A  correção  de  serviços  considerados  falhos,  incompletos  ou  insatisfatórios  durante  a 
checagem periódica preventiva deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contadas a partir da hora de recebimento da comunicação efetuada pela EBC.

10.7. Todas as atualizações e correções de firmware, hardware e software, durante o período de 
garantia, devem ser feitas com custos sob responsabilidade do Licitante Vencedor.

11. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

11.1. O prazo máximo para entrega da Solução de Exibidores, com instalação, ativação, tes-
tes, treinamento dos profissionais indicados pela EBC e a realização da operação assistida não 
poderá ser superior a 270 (duzentos e setenta) dias corridos, a contar do início da vigência do 
instrumento contratual, obedecido ao cronograma de entrega e de execução estabelecido no En-
carte B deste Termo de Referência.

11.2. Os prazos contratuais  só poderão ser  prorrogados,  a critério  da Fiscalização da  EBC, 
desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8666/93, 
devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela área competente.
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11.3. Serão  descontados  do  prazo  contratual  de  execução  os  atrasos  eventualmente 
ocasionados por responsabilidade da  EBC, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e / ou 
força maior.

11.4. O Licitante Vencedor deverá comunicar as pessoas listadas no quadro constante do item 
12  deste  Termo  de  Referência,  sobre  a  data  prevista  para  a  entrega  das  Soluções  de 
Exibidores,  para  que  sejam  mobilizados  os  empregados  designados  para  a  comissão  de 
recebimento e aceitação e a equipe técnica a ser treinada.

11.5. Os equipamentos que comporão a Solução de Exibidores deverão ser novos, de primeiro 
uso e entregues devidamente acondicionados, em caixas lacradas, de forma a permitir a completa 
segurança no transporte.

11.6. Os equipamentos e softwares deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal e do 
termo de garantia, onde conste número da nota fiscal, número de série dos equipamentos, data 
de emissão, descrição básica do equipamento e / ou software e período da garantia.

11.7. Fica  esclarecido  que o  Termo de Garantia,  mencionado  no  subitem 11.6,  refere-se à 
garantia de fábrica, não eximindo o Licitante Vencedor do cumprimento da garantia estipulada no 
item 8 deste Termo de Referência.

11.8. Se  o  Licitante  Vencedor  incorrer  em  atraso  na  correção  de  defeitos  e  eliminação  de 
divergências  verificadas  nas  características  dos  equipamentos  fornecidos  ficará  sujeito  às 
penalidades estabelecidas no item 21, deste Termo de Referência.

11.9. A EBC poderá aceitar a entrega parcelada dos equipamentos que integram a Solução de 
Exibidores, devendo, para cada entrega, ser emitida a respectiva nota fiscal / fatura específica, 
desde que seja cumprido o prazo para fornecimento e instalação da Solução, previsto neste item, 
devendo ser emitido os Termos de Recebimento Provisório pela Comissão que será constituída 
para esse fim.

11.10. O recebimento do objeto deste Termo de Referência dar-se-á:

α) Provisoriamente, após a entrega, a instalação, a configuração, a ativação, a integra-
ção, os testes da Solução de Exibidores, inclusive com a realização do treinamento das 
equipes;

β) Definitivamente, após a realização da operação assistida, de que trata o item 23 des-
te Termo de Referência, de forma que fique comprovado o pleno funcionamento da Solu-
ção de Exibidores.

11.11. O Licitante Vencedor se obriga a assumir a responsabilidade por quaisquer danos causa-
dos diretamente à EBC ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento 
da Solução de Exibidores, compreendendo: o fornecimento, a montagem, desmontagem, a ins-
talação, a configuração, a integração, os testes e ativação dos equipamentos, o treinamento, ope-
ração assistida, assistência técnica preventiva e a garantia, não excluindo ou reduzindo essa res-
ponsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela EBC.

11.12. Atrasos ocasionados por causa de atos praticados pela EBC ou que não possam ser con-
siderados como de responsabilidade do Licitante Vencedor, não serão considerados para efeito 
de contagem do prazo máximo para entrega, instalação, configuração, ativação, integração testes 
e treinamento.
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12. DO  LOCAL  DE  ENTREGA  E  DE  INSTALAÇÃO,  CONFIGURAÇÃO,  ATIVAÇÃO, 
INTEGRAÇÃO, TESTES E TREINAMENTO

12.1. As  Soluções de Exibidores deverão ser entregues, instaladas,  configuradas,  ativadas, 
integradas e testadas na TV Brasil, situada nas dependências da EBC em Brasília/DF, em São 
Luís/MA, no Rio de Janeiro/RJ e em São Paulo/SP, conforme quadro a seguir:

Item Emissora Endereço Contato

01 TV  Brasil  em 
Brasília/DF

SRTVS,  Quadra  701,  Edifício 
EBC, em Brasília/DF.

Emerson  Weirich,  telefone:  (0xx61) 
3799-5773 e/ou  Heitor  Luiz  Gomes 
de Castro, fone: (0xx61) 3799-5470.

02 TV Brasil no Rio de 
Janeiro/RJ

Avenida Gomes Freire, no 474, 
Centro, no Rio de Janeiro/RJ.

Wagner  M.  Victória,  fone:  (0xx21) 
9784-9720  e/ou  Sr.  Jorge  Varella, 
fone: (0xx21) 2117-6705.

03 TV  Brasil  no 
Maranhão/MA

Rua  Armando  Vieira  da  Silva, 
no 126, Bairro Fátima, em São 
Luís/MA.

Emerson  Weirich,  fone:  (0xx61) 
3799-5773  e/ou  Sr.  Carlos 
Pamplona  Girardi,  fone  (0xx98) 
9973-1979.

04 TV  Brasil  em  São 
Paulo/SP

Avenida Mofarrej, no 1.200, Vila 
Leopoldina, em São Paulo/SP.

José  Antonio  Souza  Garcia,  fone: 
(0xx11) 9602-2501 e/ou  Sr. Adriano 
Adorian, fone: (0xx11) 3545-3074

Observação: Quaisquer dúvidas sobre os locais de entrega poderão ser esclarecidas com 
o Gerente Executivo de Engenharia de Rádio e Televisão, Engº Emerson Weirich, pelo 
telefone: (0xx61) 3799-5773 e / ou com o Gerente de Engenharia de TV em Brasília, SR. 
Manoel Caetano dos Santos, pelo telefone: (0xx61) 3799-5470.

12.1.1. O  treinamento  técnico  de  que  trata  o  item  13 deste  Termo  de  Referência 
também será realizado nos endereços indicados no subitem 12.1 supra.

13. DO TREINAMENTO

13.1. O  Licitante  Vencedor  deverá  promover  treinamento  técnico  e  operacional  nas 
dependências da  EBC relacionadas no  subitem 12.1 deste Termo de Referência, para até  10 
(dez) empregados designados pela EBC, por localidade, perfazendo um total de 40 (quarenta) 
empregados,  contemplando  ingest,  automação  e  gerenciamento  do sistema,  que  deverá  ser 
ministrado em horário comercial e em dias úteis, de segunda a sexta-feira.

13.2. O treinamento deve ser ministrado em até 10 (dez) dias corridos após a data de emissão 
do Termo de Recebimento Provisório relativo à conclusão da instalação, configuração, ativação, 
integração e testes da Solução de Exibidores.

13.3. O treinamento técnico e operacional deve ter carga horária mínima de 40 (quarenta) horas 
e prever instruções sobre manutenção preventiva e operacional da Solução de Exibidores.

13.4. Será de responsabilidade do Licitante Vencedor os custos relativos ao treinamento, tais 
como: diárias, passagens, locomoção e alimentação do(s) instrutor (es), inclusive o fornecimento 
de todo material didático-pedagógico necessário.

13.5. O  Licitante  Vencedor  deverá  fornecer  a  cada  um  dos  empregados  participantes  do 
treinamento  técnico  e  operacional  da  Solução  de  Exibidores,  o  respectivo  certificado  de 
conclusão.
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14. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E DE RECEBIMENTO

14.1. O Licitante Vencedor é responsável pelo perfeito acondicionamento dos equipamentos que 
integram a Solução de Exibidores de modo que este chegue nos locais de destino em condições 
normais de utilização.

14.2. O recebimento da  Solução de Exibidores será efetuado por Comissão constituída pela 
EBC, com no mínimo 03 (três) empregados. Os membros dessa Comissão deverão fiscalizar e 
acompanhar a entrega, supervisionar a montagem, instalação, configuração, ativação, integração 
e testes da Solução de Exibidores e o treinamento dos empregados. Será de responsabilidade 
dessa  Comissão  a  emissão  dos  Termos  de  Recebimento  Provisório  e  /  ou  Definitivo,  ou  de 
Rejeição, efetuando o respectivo atesto na nota fiscal / fatura.

14.2.1. No caso de rejeição de qualquer um dos equipamentos,  hardware e software 
que integram a Solução de Exibidores entregue, a Comissão emitirá Termo de Rejeição 
com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em 
que  o  Licitante  Vencedor  deverá  substituir  o  bem  rejeitado  por  outro  que  atenda 
plenamente  às  exigências  deste  Termo  de  Referência,  não  podendo  esse  prazo  ser 
superior a 270 (duzentos e setenta) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
notificação efetuada pela EBC. O novo bem deve ser entregue sem qualquer ônus para a 
EBC,  ficando  condicionada  a  emissão  do  Termo de  Recebimento,  ao  saneamento  do 
problema ocorrido.

14.3. A Comissão a que se refere o subitem 14.2 terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis, 
contados  a partir da data do evento a que se referir,  para emitir  o Termo de Recebimento 
Provisório e / ou Definitivo, ou o Termo de Rejeição, conforme o caso, de acordo com o quadro 
constante do Encarte C.

14.4. Todos os equipamentos, hardwares, softwares e acessórios que compõem a Solução de 
Exibidores deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal / fatura e do termo de garantia, 
onde  conste  número  da  nota  fiscal,  número  de  série  dos  componentes  da  Solução  de 
Exibidores, data de emissão, descrição básica e período da garantia.

15. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

15.1. Além  de  outras  obrigações  previstas  neste  Termo de  Referência,  o  Licitante  Vencedor 
obriga-se a:

15.1.1. 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;

15.1.2. Entregar,  montar,  instalar,  configurar,  ativar,  integrar  e  testar  a  Solução  de 
Exibidores e seus componentes deixando-os em perfeitas condições de funcionamento e 
uso,  realizando  inclusive  o  treinamento  técnico,  a  operação  assistida  e  a  assistência 
técnica preventiva, 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 do instrumento contratual;

15.1.3. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente à  EBC 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento, da montagem / 
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desmontagem,  da instalação,  da configuração,  da ativação,  da integração  e  testes  da 
Solução  de  Exibidores,  inclusive  durante  a  realização  do  treinamento  técnico,  da 
operação assistida e da assistência técnica preventiva, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento efetuado pela EBC;

15.1.4. Executar todos os trabalhos utilizando mão de obra técnica qualificada, devendo 
o  Licitante  Vencedor  estar  ciente  das  normas  técnicas  correspondentes  a  cada 
fornecimento a que se refere este Termo de Referência e seus anexos;

15.1.5. Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para o cumprimento 
integral do objeto deste Termo de Referência;

15.1.6. Executar diretamente o fornecimento, a instalação, a configuração, a ativação, a 
integração  e  os  testes  da  Solução  de  Exibidores,  inclusive  o  treinamento  técnico,  a 
operação  assistida  e  a  assistência  técnica  preventiva,  sem  transferência  de 
responsabilidade ou subcontratação, não autorizadas pela EBC;

15.1.7. Atender rigorosamente ao prazo de entrega, de instalação, de configuração, de 
ativação, de integração e dos testes da Solução de Exibidores, inclusive do treinamento 
técnico, da operação assistida e da assistência técnica preventiva;

15.1.8. Responsabilizar-se, com exclusividade, 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 empregados ou prepostos, e que venham a ser argüidos por terceiros 
contra a EBC, eximindo-se a EBC de qualquer relação empregatícia com os envolvidos no 
fornecimento;

15.1.9. Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem solicitados  pela  EBC,  cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente;

15.1.10. Fornecer  a  Solução  de  Exibidores atendendo  integralmente  às  suas 
características,  responsabilizando-se  por  todas  as  conexões,  materiais,  componentes, 
acessórios e mão de obra, necessários para o bom funcionamento da mesma;

15.1.11. Assumir  a  responsabilidade  pelos  entendimentos  comerciais  entre  os 
fornecedores dos sistemas legados da  EBC, ora a fim ao negócio proposto: Sistema de 
gerenciamento de ativos de mídias (MAM Tecnet: fornecedor Tecnet); Sistema de Roteiro 
de  Programação  e  Opec  (iAcervo:  fornecedor  EBC);  e,  Sistema  gerenciador  de 
telejornalismo (Inews:  fornecedor AVID Technology),  no que tange a homologação das 
integrações;

15.1.12. Disponibilizar  número  telefônico,  fax,  e-mail  ou  outro  meio  hábil  para 
comunicação pela EBC disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia;

15.1.13. Garantir que todos os empregados envolvidos no fornecimento da Solução de 
Exibidores,  especialmente,  na instalação,  na configuração,  na ativação,  na integração, 
nos  testes  e  assistência  técnica  preventiva  tenham  qualificação  técnica  necessária, 
devendo  ser  realizados  todos  os  procedimentos  de  segurança  e  utilizados  os 
equipamentos de segurança adequados;

15.1.14. Assegurar  a  completa  compatibilidade  dos  equipamentos  ofertados,  caso 
contenham componentes  oriundos  de mais  de um fabricante,  e  sua total  garantia  nos 
termos exigidos nesta contratação;
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15.1.15. Refazer os serviços rejeitados pela  EBC devido ao uso de materiais que não 
sejam  qualificados  como  de  primeira  qualidade,  bem  como  refazer  os  serviços 
considerados como mal executados, com o emprego de materiais a serem aprovados pelo 
co-gestor do contrato, com mão de obra qualificada e antecedência necessária para que 
não  venham  a  prejudicar  o  andamento  cronológico  dos  serviços,  arcando  o  Licitante 
Vencedor com o ônus decorrente do fato;

15.1.16. Colocar  seu  corpo  técnico  à  disposição  da  EBC,  para  orientação  quanto  à 
execução dos serviços, sempre que solicitado;

15.1.17. Executar,  sempre que necessário,  os  serviços  ou reparos  com continuidade, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados;

15.1.18. Manter os locais  afetados pela execução dos serviços em perfeito estado de 
limpeza;[

15.1.19. Noticiar  imediatamente  à  EBC quaisquer  problemas  que  ocorram  com  os 
equipamentos e / ou serviços, bem como relativos ao transporte e montagem destes, que 
venham a causar transtorno à execução do objeto deste Termo de Referência;

15.1.20. Apresentar à EBC, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do início da vigência do 
instrumento contratual, os documentos a seguir citados:

a) Cronograma  detalhado  da  instalação  contendo:  datas  previstas  para 
entrega,  instalação,  configuração,  ativação,  integração  da  Solução  de 
Exibidores e acessórios, testes, entrada em funcionamento; e,

b) Cronograma  de  treinamento,  acompanhado  do  conteúdo  programático, 
elaborado em consonâncias com as exigências estabelecidas neste Termo de 
Referência;

15.1.21. Apresentar à EBC, em até 05 (cinco) dias úteis, após a conclusão dos serviços 
de instalação, configuração, entrega do diagrama unifilar definitivo, testes e ativação da 
Solução de Exibidores e acessórios, a documentação técnica a seguir descrita:

a) Manuais de operação e de manutenção, preferencialmente em idioma por-
tuguês ou inglês;

b) Diagrama unifilar definitivo.

15.1.21. Realizar o treinamento aos empregados da EBC de acordo com as exigências 
estabelecidas no item 13 deste Termo de Referência e fornecer certificado de conclusão 
do treinamento aos empregados da EBC que participarem do treinamento técnico e opera-
cional realizado;

15.1.22. Realizar a operação assistida atendendo às exigências previstas no item 23 des-
te Termo de Referência;

15.1.23. Responsabilizar-se,  desde  que  verificada  culpa  ou  dolo,  pelo  pagamento  de 
quaisquer valores referentes a taxas, multas, encargos, juros moratórios ou quaisquer ou-
tras despesas imputadas à EBC em decorrência de atos por ele praticado;
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15.1.24. Manter, constantemente, representante no local de implantação da Solução de 
Exibidores, que será o responsável técnico pela fiscalização e acompanhamento da mon-
tagem, da instalação, da configuração, da ativação, da integração e dos testes dos equipa-
mentos que a integram e que assuma perante a Comissão de Recebimento da EBC a res-
ponsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne neces-
sária. Esse representante deverá ser um dos profissionais indicados pelo Licitante Vence-
dor na fase de habilitação, prevista nos subitens 7.3 e 7.4 deste Termo de Referência;

15.1.25. Executar diretamente o fornecimento, montagem, instalação, ativação, integra-
ção e testes dos equipamentos, acessórios e softwares que integram a Solução de Exi-
bidores, inclusive o treinamento técnico e operacional, a operação assistida e a assistên-
cia técnica preventiva sem transferência de responsabilidade ou subcontratação, não auto-
rizada pela EBC;

15.1.26. Garantir que todos os empregados envolvidos no fornecimento dos equipamen-
tos, acessórios e softwares que integram a Solução de Exibidores, especialmente, na 
montagem, instalação, configuração, ativação, integração, testes, treinamento, operação 
assistida e assistência técnica preventiva, tenham qualificação técnica necessária, deven-
do ser realizados todos os procedimentos de segurança e utilizados os equipamentos de 
segurança adequados;

15.1.27. Assegurar a completa compatibilidade dos equipamentos ofertados, caso conte-
nham componentes oriundos de mais de um fabricante, e sua total garantia nos termos exi-
gidos nesta contratação;

15.1.28. Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;

15.1.29. Responder por perdas e danos causados por seus sócios, empregados e pre-
postos, ainda que involuntariamente, às instalações do prédio, mobiliários, máquinas, equi-
pamentos e demais bens da EBC ou de propriedade de terceiros, durante a execução do 
objeto deste Termo de Referência;

15.1.30. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
EBC, em Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ, em São Paulo/SP e em São Luis/MA, para im-
plantação da Solução de Exibidores;

15.1.31. Solicitar, em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumpri-
mento das suas obrigações contratuais;

15.1.32. Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências,  falhas  ou  irregularidades 
apontadas pela EBC na execução do objeto deste Termo de Referência, atendendo, com a 
diligência possível, às determinações da Comissão de Recebimento, voltadas ao sanea-
mento de faltas e correção de irregularidades verificadas;

15.1.33. Responder às notificações emitidas pela  EBC, dentro do prazo fixado nas res-
pectivas correspondências;

15.1.34. Fornecer à EBC, no início da vigência do instrumento contratual, relação com o 
nome, endereço e CPF dos empregados que atuarão nos serviços de montagem, instala-
ção, configuração, ativação e testes, treinamento, operação assistida e assistência técnica 
preventiva da Solução de Exibidores ofertada, a fim de que possam ter acesso aos locais 
de trabalho na EBC;
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15.1.35. Instruir os seus empregados para circularem nas dependências da EBC, exclusi-
vamente nos locais onde serão montados, instalados, configurados, ativados, integrados e 
testados os equipamentos que integram a Solução, inclusive o treinamento e a assistência 
técnica preventiva;

15.1.36. Recrutar e manter, em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, 
os empregados e contratados necessários à perfeita execução do objeto deste Termo de 
Referência, devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, ainda, que o 
cumprimento das obrigações venha a ocorrer aos sábados, domingos e feriados, se neces-
sário, com a prévia autorização da EBC;

15.1.37. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte os equipa-
mentos, acessórios e softwares que integram a Solução de Exibidores em que se verifi-
quem danos em decorrência do transporte ou defeito de qualquer natureza, bem como pro-
videnciar a substituição dos mesmos, dentro dos prazos previstos no item 8 e no subitem 
14.2.1 deste Termo de Referência, nas situações e momentos para as quais foram estabe-
lecidos, contados da data de notificação que lhe for entregue oficialmente, por fax, e-mail 
ou carta;

15.1.38. 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, sem ônus para a EBC;

15.1.39. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos equipa-
mentos, acessórios, softwares e materiais nos locais indicados para implantação da Solu-
ção de Exibidores;

16. DAS OBRIGAÇÕES DA EBC

16.1. Além de outras obrigações previstas neste Termo de Referência, a EBC obriga-se a:

16.1.1. Indicar os profissionais a serem treinados pelo Licitante Vencedor, a fim de que 
possam no futuro efetuar a manutenção preventiva e o acompanhamento da operação e 
monitoração da Solução de Exibidores;

16.1.2. Acompanhar  e  supervisionar  a  entrega,  instalação,  configuração,  ativação, 
integração e os testes da Solução de Exibidores, inclusive o treinamento e a operação 
assistida, por meio da Comissão designada para esse fim;

16.1.3. Designar empregado(s) que atuará (ão) como Cogestor(es) do contrato, que terá 
(ão)  a  responsabilidade  de  fiscalizar  a  acompanhar  o  cumprimento  das  obrigações 
estabelecidas neste Termo de Referência, durante o período de garantia;

16.1.4. Comunicar  ao  Licitante  Vencedor  quaisquer  ocorrências  relacionadas  com  o 
fornecimento da Solução de Exibidores;

16.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Licitante Vencedor;

16.1.6. Assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pelo Licitante Vencedor ao 
local de entrega, de instalação, de configuração, de ativação, de integração e de testes da 
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Solução de Exibidores, inclusive do treinamento, da operação assistida e da assistência 
técnica preventiva;

16.1.7. Designar os membros da Comissão de Recebimento a que se refere o subitem 
14.2 deste  Termo  de  Referência  para  supervisionar  o  fornecimento,  instalação, 
configuração,  ativação,  integração  e  teste  da  Solução  de  Exibidores,  inclusive  o 
treinamento e a operação assistida, conforme o caso, verificando se todas as obrigações 
estão sendo cumpridas, e a contento, emitindo os Termos de Recebimento Provisórios e / 
ou  Definitivos,  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;

16.1.8. Disponibilizar a energia elétrica para alimentação da Solução de Exibidores e 
acessórios,  baseada  nas  informações  de  dimensionamento  que  serão  enviadas, 
juntamente com os diagramas, pelo Licitante Vencedor;

16.1.9. Rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  a  Solução  de  Exibidores entregues  em 
desacordo com o objeto licitado, emitindo o respectivo termo de rejeição.

17. DA VISTORIA PRÉVIA

17.1. Os Licitantes deverão vistoriar previamente os locais de entrega, instalação, configuração, 
ativação, integração e testes da Solução de Exibidores objeto deste Termo de Referência e seus 
anexos, de modo a serem conferidas medidas, características e condições para o fornecimento e 
execução  dos  serviços,  pelas  quais  o  Licitante  assumirá  total  concordância,  não  sendo 
admitidos,  em  hipótese  alguma,  alegações  posteriores  de  desconhecimento  das  condições, 
quantitativos ou dificuldades técnicas não previstas.

17.1.1. As vistorias deverão ser realizadas nas dependências da EBC, em Brasília/DF, 
no Rio de Janeiro/RJ, em São Paulo/SP e em São Luis/MA, conforme o caso.

17.2. Os Licitantes devem agendar visita técnica com:

17.2.1. PARA OS LOTES 01 E 02

17.2.1.1. Em Brasília/DF: Sr. Heitor Luiz Gomes de Castro, Gerente Executivo 
de Engenharia de Rádio e Televisão Substituto, fone: (0xx61) 3799-5470, nos 
horários de 9h00 as 12h00 e 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da abertura da licitação;

17.2.1.2. No Rio de Janeiro/RJ: Sr. Wagner Victória, Gerente de Engenharia 
de Televisão, fone: (0xx21) 2117-6206, e/ou Sr. Jorge Varella, Coordenador de 
Prospecção, fone: (0xx21) 2117-6705 nos horários de 9h00 as 12h00 e 14h00 às 
17h00, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima  de 03 (três) dias 
úteis da abertura da licitação;

17.2.1.3. Em São Paulo/SP: Sr. José Antônio Garcia, Gerente de Engenharia 
de Televisão, fone: (0xx11) 3231-3911, e/ou Sr. Adriano Adorian, Coordenador 
de Multimeios, fone: (0xx11) 3545-3074, nos horários de 9h00 as 12h00 e 14h00 
às 17h00, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima de 03 (três) dias 
úteis da abertura da licitação;
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17.2.1.4. Em São Luis/MA: Sr.  Carlos  Pamplona  Girardi,  Coordenação  de 
Manutenção de  Televisão,  fone: (0xx98) 9973-1979, nos horários de 9h00 as 
12h00 e 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima 
de 03 (três) dias úteis da abertura da licitação.

17.3. Ao comparecer ao local para efetuar a visita,  o profissional indicado deverá apresentar 
cédula de  identidade  profissional  emitida  pelo  CREA,  ou  documento  oficial  de  identidade 
acompanhado  de  comprovante  de  qualificação  profissional,  juntamente  com  uma  carta  de 
apresentação da empresa, devidamente assinada pelo seu representante legal.

17.4. O  Termo  de  Vistoria,  constante  do  Encarte  F,  impossibilitará  sob  qualquer  hipótese, 
reclamações posteriores do Licitante,  quanto às condições dos locais  onde será implantada a 
Solução de Exibidores objeto deste Termo de Referência.

17.5. Com  relação  às  integrações  da  Solução  de  Exibidores  de  controles  mestres  e  de 
produção e jornalismo informamos os dados dos fornecedores/desenvolvedores dos sistemas 
legados da  EBC:  TECNET (Sistema MAM EBC)  – Sr. Hermenegildo Antunes, telefone (0xx11) 
4152-0039;  AVID  Technology  (Sistema  INews)  –Sr.  Guilherme  Silva  (CIS  Group  Corp)  – 
guilherme@cisgroup.tv,  e  pela  EBC  (Sistema  iAcervo)  –  Sr.  Fábio  Viviani  Ferraz,  Gerente 
Executivo de Inovação, fone: (0xx21) 2117-6705;

18. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

18.1. A implantação da Solução de Exibidores e acessórios, objeto deste Termo de Referência, 
serão acompanhados e fiscalizados por representantes de comissão de empregados instituída 
pela EBC, por meio de portaria.

18.2. A  fiscalização  será  exercida  no  interesse  da  EBC e  não  exclui  nem  reduz  a 
responsabilidade do Licitante Vencedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades 
e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade de seus empregados.

18.3. No caso  de  alguns  dos serviços  não estarem em conformidade  com o previsto  neste 
Termo de Referência, o representante da  EBC impugnará as respectivas etapas, discriminando 
por  meio de Termo de Rejeição as falhas  ou irregularidades  encontradas,  ficando o  Licitante 
Vencedor,  com o recebimento  do termo,  cientificado das irregularidades  apontadas e  de que 
estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.

18.4. Ao Licitante Vencedor caberá sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as 
etapas impugnadas à nova verificação da Fiscalização da EBC.

18.5. Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado apresentado na 
fase de habilitação,  em atendimento  ao  prescrito  neste  Termo de Referência,  por  outro  com 
experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por 
escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se 
apresenta,  e  incluirá  a  indicação  do  novo  profissional  com  o  respectivo  acervo  técnico,  e 
acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a sua efetivação, 
a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela Fiscalização da EBC.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL
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19.1. Para  segurança  do  integral  cumprimento  do  Contrato,  inclusive  multa  eventualmente 
aplicada, será exigido do Licitante Vencedor garantia, a seu critério, no prazo de até 10 (dez) dias 
corridos a contar da assinatura do contrato, em qualquer das modalidades previstas no § 1º, art. 
56 da Lei nº 8.666 de 1993, nas seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;

b) Fiança bancária;

c) Seguro-garantia.

19.2. A garantia será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total global do Contrato.

19.3. A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem da Gerência Executiva Financeira da 
EBC.

19.4. Se o  valor  da  garantia  for  utilizado  total  ou  parcialmente  em pagamento  de  qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, o Licitante Vencedor deverá proceder à respectiva 
reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pela EBC, 
mediante ofício entregue contra recibo.

19.5. A garantia somente será restituída ao Licitante Vencedor após o integral cumprimento de 
todas as obrigações contratuais § 4º, art. 56 da Lei nº 8.666 de 1993.

20. DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1. O Licitante Vencedor deverá:

20.1.1. Assumir  inteira  responsabilidade  pelas  condições  de  segurança, higiene  e 
medicina do trabalho em conformidade com a legislação vigente;

20.1.2. Responsabilizar-se  pelos  encargos  referentes  a  acidentes,  que  possam  ser 
vítimas seus empregados, na forma da legislação em vigor;

20.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes a acidentes de trabalho, 
periculosidade, insalubridade e contra incêndio;

20.1.4. Responsabilizar-se  pelo  fornecimento  de  EPI’s  (Equipamentos  de  Proteção 
Individual) aos seus empregados, de modo a atender plenamente todas as necessidades 
de  segurança  na  execução  dos  serviços  e  fornecimento  e  instalação  da  Solução  de 
Exibidores.

21. DAS PENALIDADES

21.1. Pelo  descumprimento  de quaisquer  condições  previstas  neste Termo de Referência,  o 
Licitante Vencedor sujeitar-se-á às seguintes sanções, a critério da EBC:

21.1.1. Advertência por escrito;
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21.1.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

21.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

21.1.4. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato;

21.1.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cumulada com 
rescisão contratual;

21.1.6. 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 até 
05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e demais 
cominações legais;

21.2. 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, 
obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

21.3. 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, cobrada judicialmente.

21.4. 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.

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.

22. DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO

22.1. A EBC constituirá Comissão de empregados, com, no mínimo, 03 (três) membros, que terá 
a responsabilidade de:

1. Emitir os Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, ou de Rejeição, no prazo de 
até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de cumprimento das etapas de entre-
ga, instalação,  configuração, ativação, integração, testes, e treinamento do conjunto de 
equipamentos e softwares para implantação da Solução de Exibidores das emissoras de 
televisão da EBC, situadas em Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ, em São Luís/MA e em 
São Paulo/SP;

b) O Termo de Rejeição mencionado no subitem 18.2 será emitido quando constatado 
o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições previstas neste 
Termo de Referência e conterá a análise da situação, eventuais problemas com os equipa-
mentos e os serviços que devem ser executados ou refeitos, devendo o Licitante Vencedor 
efetuar todas as correções e complementações indicadas pela Comissão, no prazo estabe-
lecido no Termo de Rejeição, que não poderá ser superior ao prazo fixado para a conclu-
são dos serviços e / ou fornecimento de equipamentos;
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c) Caso o Licitante Vencedor não cumpra o determinado no Termo de Rejeição ou no 
prazo estipulado, a Comissão elaborará relatório informando o ocorrido e indicará a penali-
dade a ser aplicada, caso caiba;

d) Não tendo sido verificadas anormalidades na implantação da Solução de Exibido-
res ofertada e / ou sanados todos os problemas detectados, a EBC emitirá os pertinentes 
Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo.

23. DA OPERAÇÃO ASSISTIDA

23.1. O Licitante Vencedor após cumprimento da etapa de treinamento de que trata o item 19 
deste Termo de Referência, deverá realizar operação assistida em Brasília/DF, por um período 
de 03 (três) meses, visando o correto funcionamento dos equipamentos que integram a Solução 
de Exibidores. Deverá assegurar a colocação em funcionamento das instalações, garantindo a 
transferência de domínio técnico e operacional para as equipes de trabalho da EBC.

23.2. A operação assistida deverá acontecer de segunda a sexta-feira, com  06 (seis) horas 
diárias,  e  ser  coordenada  por  técnicos  com  experiência  comprovada  nos  equipamentos  e 
sistemas  fornecidos  respondendo  tanto  pela  parte  técnica,  quanto  pela  parte  operacional  do 
sistema.

23.3. O técnico do Licitante Vencedor poderá:

a) ser eventualmente convocado para serviço fora dos dias úteis  até o limite de 30 
(trinta) dias excepcionais, sem ônus adicionais para a EBC;

b) Realizar  funções  operacionais  como  alocação  de  volumes  e  alteração  de 
configurações;

c) Realizar o entendimento primário das necessidades da EBC relativas à Solução de 
Exibidores, onde não for possível atendê-las com recursos da EBC, auxiliar o processo de 
solicitação, pela EBC, para contratação de serviços complementares;

d) Garantir coleta de dados de desempenho;

e) Realizar  análise  preliminar  de desempenho de I  /  O relativas  à  infraestrutura  de 
armazenamento;

f) Ser  responsável  por  centralizar  tecnicamente  o  processo  de  administração  e 
escalada de problemas por meio das estruturas apropriadas;

g) Realizar  planejamento  preliminar  de  crescimento  da  Solução antecipando  as 
demandas de armazenamento e processamento relativas à infraestrutura;

h) Realizar processo de controle e validação de mudanças referentes à infraestrutura 
do sistema;

i) Acompanhar  a  operação  da  Solução e  sugerir  medidas  corretivas,  bem como a 
correção de vícios operacionais.
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24. DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento será efetuado, por ordem bancária, até o 5o (quinto) dia útil, após emissão 
dos  Termos  de  Recebimento  Provisório  e/ou  Definitivo,  mediante  a  apresentação  da  Nota 
Fiscal/Fatura, que será atestada pelos membros da Comissão constituída pela EBC para esse fim, 
obedecido ao cronograma de pagamento estabelecido no Encarte D deste Termo de Referência.

24.2. O pagamento  somente será efetuado se cumpridas,  pelo  Licitante  Vencedor,  todas as 
condições  estabelecidas  neste  Termo  de  Referência,  com  a  efetiva  entrega,  instalação, 
configuração,  ativação,  integração  e  testes  da  Solução  de  Exibidores  e,  ainda,  o 
treinamento e a operação.

25. DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

25.1. 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.

25.2. 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 Coordenação de Protocolo, situada no Edifício Supercenter Venâncio 2000, SCS - 
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B60, 1o Piso Inferior, em Brasília/DF, CEP 70.333-900, 
Sede  Administrativa  da EBC, em  até 02 (dois)  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.

25.3. Fazem parte deste Termo de Referência  os seguintes  anexos:  Encarte A: Modelo  de 
Proposta para Cotação de Preços; Encarte B: Cronograma de Entrega e Execução; Encarte C: 
Cronograma de Recebimento Provisório e/ou Definitivo; Encarte D: Cronograma de Pagamentos; 
Encarte E: Declaração de Responsabilidade Técnica; e Encarte F: Modelo de Termo de Vistoria.

25.4. Este Termo de Referência é parte integrante da Requisição de Material e / ou Serviço da 
Diretoria de Suporte e Operações no 139/2011, de 05 de julho de 2011.
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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ENCARTE A

MODELO DE PROPOSTA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Objeto:  Contratação de empresa especializada para  fornecimento  de Solução de Exibidores 
de áudio e  vídeo para controles mestres com automação da exibição local  e remota e 
Solução de Exibidores para exibição de áudio e vídeo para produção e jornalismo com 
automação da exibição,  incluindo  instalação,  configuração,  ativação,  integração,  treinamento, 
operação assistida e assistência técnica preventiva,  destinadas às emissoras de Televisão da 
EBC,  situadas nas cidades de Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ, em São Luís/MA e em São 
Paulo/SP.

Data da abertura: 27/12/2011

LOTE 01: SOLUÇÃO DE EXIBIDORES E AUTOMAÇÃO 
PARA CONTROLES MESTRES DE TELEVISÃO

Item Descrição
Marca, 

Modelo e 
Referência

Qtd Valor 
Unitário Valor Total

01
Solução  de  Exibidores  e  Automação 
para  controles  mestres  para  EBC,  em 
Brasília/DF.

01

1.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros) 

01

2
Solução de exibidores e automação de 
controle mestre da EBC para o Rio de 
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

02

2.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros)

02

03
Sistema de  infraestrutura,  sistemas de 
exibidores  e  automação  de  controle 
mestre para São Luís.

01

3.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros)

01

04 Solução compacta de exibidores e auto-
mação para controles mestres 03

4.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros).

03

05
Solução de contingência de exibidores e 
automação para controles mestres para 
a TV Brasil Rede

01

5.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros).

01

VALOR TOTAL DO LOTE 01
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LOTE 02: SOLUÇÃO DE EXIBIDORES E AUTOMAÇÃO PARA PRODUÇÃO E JORNALISMO.

Item Descrição Marca/Modelo Qtd Unitário Total

01

Sistema  compacto  de  exibidores  e 
automação  de produção  da  EBC  para 
as  praças  de  Brasília  (03),  Rio  de 
Janeiro (03), São Luis (01) e São Paulo 
(02)

9

1.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros).

9

VALOR TOTAL DO LOTE 02

DETALHAMENTO DO VALOR TOTAL GLOBAL OFERTADO

Lote Descrição Valor Total

01 Solução  de  Exibidores  e  Automação  para  Controles  Mestres  de 
Televisão

02 Solução de Exibidores e Automação para Produção e Jornalismo

VALOR TOTAL GLOBAL (Somatório do Lote 01 + Lote 02)

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

Das Declarações e documentos:

a) Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos, tais 
como:  salário,  ônus  tributários,  fiscais,  parafiscais,  trabalhistas  e  sociais,  seguro,  transporte, 
equipamentos,  softwares,  acessórios,  materiais,  serviços,  montagem,  instalação,  ativação, 
configuração, integração, testes, garantia, inclusive a desmontagem, montagem e transporte dos 
equipamentos, softwares, acessórios e materiais integrantes da Solução de Exibidores para fins 
de reparos durante o período de garantia, treinamento, operação assistida, assistência técnica 
preventiva  a  ser  prestada durante  o  período  de garantia  e  demais  despesas  necessárias  ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos;

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 V, 
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do Edital;

c) Termo  de  Vistoria,  de  acordo  com  o  modelo  constante  do Encarte  F do  Termo  de 
Referência, Anexo I deste Edital;

d) Declaração expressa de que os equipamentos e hardwares que integram a  Solução de 
Exibidores proposta 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 compatíveis

e) Declaração  de  que  fornecerá  todo  e  qualquer  acessório  e  serviço  não  previsto  nas 
especificações,  mas  que  se  façam necessários  ao  correto  funcionamento  dos  equipamentos, 
sistemas e funcionalidades que integram a Solução de Exibidores, exigidas no item 5 do Termo 
de Referência, Anexo I deste Edital;

f) Declaração  de  que  os  materiais  necessários  aos  serviços  que  viabilizem  a  instalação 
integral da  Solução de Exibidores e que não estejam claramente especificados e cotados na 
proposta  serão  considerados  como  parte  integrante  dos  serviços  de  instalação,  inclusive  o 
treinamento;

g) Declaração  expressa  se  comprometendo  a  efetuar  a  substituição  imediata  de  todo  e 
qualquer equipamento da  Solução de Exibidores que durante o período de garantia venha a 
apresentar defeito;

h) Declaração de que só substituirá materiais, peças e componentes, por produtos novos e 
originais, não recondicionados, recomendados pelo fabricante;

i) Declaração  de  que  durante  a  vigência  da  garantia  efetuará  todas  as  atualizações  e 
correções  de  firmware,  hardware  e  software  dos  equipamentos  integrantes  da  Solução  de 
Exibidores, sem ônus para a EBC;

j) Declaração de que durante o período de garantia, as despesas com o transporte para o 
atendimento das condições previstas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, correrão por 
conta do Licitante Vencedor, não cabendo à EBC quaisquer ônus;

k) Declaração  de  que  promoverá  treinamento  técnico  e  operacional  aos  empregados 
designados pela EBC e realizará a operação assistida , em conformidade com o estabelecido nos 
itens13 e 23 do Termo de Referência, Anexo I, deste Edital;

l) Declaração  de  que  será  responsável  e  observará  na  montagem e  integração  total  da 
Solução de Exibidores os seguintes tópicos:  a) Esboço, diagramação, diagrama unifilar, vídeo, 
áudio, controle e dados; b) Mapas de cabos de: vídeo, áudio, controle e dados; c) Identificação de 
cabos,  patches  e  racks;  d)  Verificação  e  listagem  de  todos  os  equipamentos  fornecidos;  e) 
Instalação -  infraestrutura,  racks,  consoles  e equipamentos;  f)  Lançamento  de cabos -  vídeo, 
áudio,  controle e rede;  g)  Cabeamento e interligações - instalação de patches de vídeo e de 
áudio; h) Configuração de todos os equipamentos; i) Integração, afinação e testes do sistema; j) 
Treinamento de profissionais da EBC; k) Operação assistida; e l) Assistência técnica preventiva;

m) Declaração de que fornecerá todos os consoles, quando for o caso, os cabos, conectores 
e ferramentas, destinados à montagem e distribuição dos equipamentos e softwares que integram 
a Solução de Exibidores definida no Termo de Referência, Anexo I deste Edital;

n) Declaração de que entre os sócios que integram a composição societária do Licitante não 
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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;

o) 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;

p) Declaração  de  que  está  legalmente  estabelecido  e  que  explora  ramo  de  atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste Edital e seus Anexos;

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:

Endereço:
Telefone / Fax:
E-mail:

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

_______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)

(Identificação Completa)
(no do RG)

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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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ENCARTE B

CRONOGRAMA DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO

Descrição Duração Responsabilidade

Início da Vigência do Instrumento Contratual D Licitante Vencedor / EBC

Elaboração e entrega do Projeto (Critical  Design 
Review  -  CDR)  –  subitem  9.1.1  do  Termo  de 
Referência

D + 20 Licitante Vencedor

Produção da lista de minutas e ações de revisão 
(Equipe de Gerenciamento do Projeto do Licitante 
Vencedor)

D + 35 Licitante Vencedor

Análise e aprovação do CDR D + 50 EBC

Entrega  das  Soluções  de  Exibidores e 
Automação  para  controles  mestres  de 
Televisão  e  de  Produção  e  Jornalismo,  para 
uso nas dependências  da  EBC,  em Brasília/DF, 
no Rio de Janeiro/RJ, em São Paulo/SP e em São 
Luis/MA,  incluindo  instalação,  configuração, 
ativação,  integração,  treinamento  técnico  e 
operacional aos empregados da EBC.

D + 180 Licitante Vencedor

Realização da Operação Assistida D + 270 Licitante Vencedor

Observação: D = data de início da vigência do instrumento contratual.
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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ENCARTE C

CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Lote Descrição Evento Termo
01 Fornecimento de  Solução de 

Exibidores e  Automação 
para  controles  mestres  de 
Televisão,  para  uso  nas 
dependências  da  EBC,  em 
Brasília/DF,  no  Rio  de 
Janeiro/RJ, em São Paulo/SP 
e em São Luis/MA,  incluindo 
instalação,  configuração, 
ativação,  integração, 
treinamento,  operação 
assistida e assistência técnica 
preventiva.

Após entrega da  Solução de 
Exibidores nos  locais  de 
destino.

Recebimento Provisório, ou 
de Rejeição, emitido em até 
15 (quinze) dias úteis

Após  instalação, 
configuração,  ativação, 
integração  e  realização  dos 
respectivos  testes  funcionais 
da Solução de Exibidores.

Recebimento  Provisório, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis

Após  realização  do 
treinamento  aos  empregados 
da EBC.

Recebimento  Provisório, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis

Após realização da operação 
assistida  (período  de  três 
meses).

Recebimento  Definitivo, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis

02 Fornecimento de  Solução de 
Exibidores  e  Automação 
para  Produção  e  Jornalismo, 
para  uso  nas  dependências 
da  EBC,  em  Brasília/DF,  no 
Rio de Janeiro/RJ, e em São 
Paulo/SP,  incluindo 
instalação,  configuração, 
ativação,  integração, 
treinamento,  operação 
assistida e assistência técnica 
preventiva.

Após entrega da Solução  de 
Exibidores  nos  locais  de 
destino.

Recebimento Provisório, ou 
de Rejeição, emitido em até 
15 (quinze) dias úteis

Após instalação, configuração 
e  realização  dos  respectivos 
testes  funcionais  da  Solução 
de Exibidores.

Recebimento  Provisório, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis

Após  realização  do 
treinamento  aos  empregados 
da EBC.

Recebimento  Provisório, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis

Após realização da operação 
assistida.

Recebimento  Definitivo, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis
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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ENCARTE D

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

Lote Descrição Condições de pagamento

01 e 
02

Fornecimento  de  Solução  de 
Exibidores e Automação para 
controles  mestres  de 
Televisão  e  de  Produção  e 
Jornalismo,  para  uso  nas 
dependências  da  EBC,  em 
Brasília/DF,  no  Rio  de 
Janeiro/RJ, em São Paulo/SP e 
em  São  Luis/MA,  incluindo 
instalação,  configuração, 
ativação,  integração, 
treinamento, operação assistida 
e  assistência  técnica 
preventiva.

1a Parcela:  Após 
entrega da  Solução de 
Exibidores,  no  seu 
destino.

70%  (setenta  por  cento)  do 
valor  total  da  Solução  de 
Exibidores,  mediante  emissão 
de  Termo  de  Recebimento 
Provisório.

2a Parcela:  Após 
instalação, 
configuração,  ativação, 
integração  e  realização 
dos  respectivos  testes 
funcionais  da  Solução 
de Exibidores

20% (vinte por cento) do valor 
total  da  Solução  de 
Exibidores,  após a instalação, 
configuração,  ativação, 
integração  e  realização  dos 
respectivos  testes  funcionais, 
mediante emissão de Termo de 
Recebimento Provisório.

3a Parcela:  Após 
realização  do 
treinamento  aos 
empregados da EBC.

5% (cinco por cento) do valor 
total  da  Solução  de 
Exibidores,  mediante  a 
emissão  do  Termo  de 
Recebimento Provisório.

4a Parcela:  Após 
realização  da operação 
assistida.

5% (cinco por cento)  do valor 
total  da  Solução  de 
Exibidores,  mediante  a 
emissão  do  Termo  de 
Recebimento Definitivo.
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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ENCARTE E

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PARA O LOTE 01

Em atendimento ao disposto nos subitens 7.3 e 7.4 do Termo de Referência, o Licitante 
________________________________  DECLARA que é responsável  técnico pela montagem, 
instalação,  configuração,  ativação,  integração  e  testes  da  Solução  de  Exibidores,  a  serem 
instalados nas emissoras da EBC, em Brasília/RJ, no Rio de Janeiro/RJ, em São Luís/MA e em 
São Paulo/SP, o profissional abaixo indicado:

Nome do responsável técnico:
Número do CREA:
Assinatura do responsável técnico:

e / ou

PARA O LOTE 02

Em atendimento ao disposto nos subitens 7.3 e 7.4 do Termo de Referência, o Licitante 
________________________________  DECLARA que é responsável  técnico pela montagem, 
instalação,  configuração,  ativação,  integração  e  testes  da  Solução  de  Exibidores,  a  serem 
instalados nas emissoras da EBC, em Brasília/DF), no Rio de Janeiro/RJ e em São Paulo/SP, o 
profissional abaixo indicado:

Nome do responsável técnico:
Número do CREA:
Assinatura do responsável técnico:
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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ENCARTE F

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

PARA O LOTE 01

Nome do licitante: ______________________________________________________

A _____________________________________________________, por meio de seu 
representante legal,  efetuou vistoria nos locais destinados à instalação, configuração, ativação, 
integração e testes da  Solução de Exibidores de controles mestres, inclusive o treinamento 
técnico, a operação assistida e a realização de assistência técnica preventiva, a serem instalados 
nas  emissoras  da  EBC,  em Brasília/DF,  no  Rio  de  Janeiro/RJ,  em São  Luís/MA e  em  São 
Paulo/SP, com o objetivo de conhecer o local e suas interconexões e demais itens porventura 
necessários à vistoria, para participação na licitação em referência, conforme prevê o item 17 do 
Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Declaramos  ainda  que,  referente  às  integrações  da  Solução  de  Exibidores  de 
controles mestres com os sistemas legados da EBC, esta empresa se reuniu com os fabricantes 
dos sistemas indicados pela  EBC, não havendo qualquer impedimento técnico / comercial que 
inviabilize a referida integração.

A  empresa  declara  que  todas  as  dúvidas  foram  sanadas,  não  havendo  nenhum 
comentário ou dúvida com relação às condições dos ambientes onde serão instaladas a Solução 
de Exibidores.

Em _____/_____/2011.

___________________________________
Representante da Empresa 

___________________________________
Representante da EBC

PARA O LOTE 02

Nome do licitante: ______________________________________________________

A _____________________________________________________, por meio de seu 
representante legal,  efetuou vistoria nos locais destinados à instalação, configuração, ativação, 
integração  e  testes  da  Solução  de  Exibidores  de  produção  e  jornalismo,  inclusive  o 
treinamento  técnico,  a  operação assistida  e  a realização  de assistência  técnica  preventiva,  a 
serem  instalados  nas  emissoras  da  EBC,  em  Brasília/DF,  no  Rio  de  Janeiro/RJ  e  em  São 
Paulo/SP, com o objetivo de conhecer o local e suas interconexões e demais itens porventura 
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necessários à vistoria, para participação na licitação em referência, conforme prevê o item 17 do 
Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Declaramos  ainda  que,  referente  às  integrações  da  Solução  de  Exibidores  de 
produção e  jornalismo com os sistemas legados da  EBC,  esta empresa se reuniu  com os 
fabricantes  dos  sistemas  indicados  pela  EBC,  não  havendo  qualquer  impedimento  técnico  / 
comercial que inviabilize a referida integração.

A  empresa  declara  que  todas  as  dúvidas  foram  sanadas,  não  havendo  nenhum 
comentário ou dúvida com relação às condições dos ambientes onde serão instaladas a Solução 
de Exibidores.

Em _____/_____/2011.

___________________________________
Representante da Empresa 

___________________________________
Representante da EBC

OBSERVAÇÃO: 

a) As visitas deverão ser realizadas em até  03 (três) dias úteis antes da data e horário 
marcados para a abertura do pregão.  Por ocasião das visitas o Licitante deverá apresentar o 
Termo de Vistoria, que será assinado por empregado da EBC;

b) As vistorias deverão ser realizadas nas dependências da EBC, em Brasília/DF, no Rio de 
Janeiro/RJ, em São Paulo/SP e em São Luis/MA, conforme o caso;

c) Os Licitantes  deverão agendar  as visitas  nos horários  de 9h00 às 12h00 e 14h00 às 
17h00, de segunda a sexta-feira Para isso, poderão manter contato com os Técnicos da EBC 
indicados no subitem 17.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

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 Presencial/SRP nº 082/2011, 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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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

(Razão Social do Licitante).........................................., inscrita no CNPJ no.........................., por 
intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.(a.)............................................,  portador(a)  da 
Carteira  de  Identidade  nº  .............................  e  do  CPF 
no ................................................DECLARA,  para fins do disposto no subitem 4.4 do Edital,  do 
Pregão Presencial/SRP nº 082/2011, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 
lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar no 123, de 2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4o do art. 
3o da Lei Complementar supracitada.

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

_______________________________________
(Nome e Assinatura do Representante Legal)

(Identificação Completa)
(Nº do RG do declarante)
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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ANEXO IV

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, em qualquer trabalho 

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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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ANEXO V

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 6.1.3 do  Edital  do  Pregão Presencial/SRP nº 
082/2011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a  proposta  apresentada  para  participar  do  Pregão  Presencial/SRP  nº 
082/2011 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 Presencial/SRP nº 
082/2011, 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 Presencial/SRP nº 082/2011 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 Presencial/SRP nº 082/2011 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)
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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2011

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos ..........  dias do mês de ...............................  de 2011, a  EMPRESA BRASIL DE 
COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Empresa Pública Federal, criada pelo Decreto nº 6.246, de 24 de 
outubro de 2007 e alterações pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, nos termos da 
Lei nº 11.652, de 07 de abril de 2008, estabelecida no SCS Quadra 08, Edifício Super Center 
Venâncio 2.000, Bloco “B-50/B-60”,  1º subsolo, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.168.704/0001-42  e  Inscrição  Estadual  nº  07.507.191/001-01,  doravante  denominada 
simplesmente “EBC”, neste ato representada, nos termos do inciso XXI do artigo 17 do Estatuto 
Social  da  Empresa,  aprovado  pelo  Decreto  nº  6.689,  de  11/12/2008,  por  Delegação  de 
Competência  do  Diretor-Presidente,  por  meio  da  Portaria  Diretoria-Presidente  nº  375,  de 
02/12/2011,  por  seu  Diretor  de  Administração  e  Finanças,  VIRGILIO  SIRIMARCO,  brasileiro, 
casado, administrador, residente e domiciliado em Brasília-DF, portador da Carteira de Identidade 
nº  1.226.260 –  SSP/MG,  inscrito  no CPF/MF sob o nº  284.379.776-49,  e  por  seu Diretor  de 
Suporte  e  Operações,  ROBERTO  GONTIJO  DE  AMORIM,  brasileiro,  divorciado,  radialista, 
residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade n° 556.573 -  
SSP/DF  e inscrito  no  CPF/MF n°  023.363.751-68,  lavra  a  presente ATA  DE  REGISTRO  DE 
PREÇOS  referente  ao Pregão  Presencial/SRP  nº  082/2011,  que  objetiva  a  contratação  de 
empresa especializada para  fornecimento  de Solução de Exibidores de áudio e vídeo para 
controles mestres com automação da exibição local e remota e Solução de Exibidores para 
exibição de áudio e vídeo para produção e jornalismo com automação da exibição, incluindo 
instalação,  configuração,  ativação,  integração,  treinamento,  operação  assistida  e  assistência 
técnica  preventiva,  destinadas  às  emissoras  de  Televisão  da  EBC,  situadas  nas  cidades  de 
Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ, em São Luís/MA e em São Paulo/SP, objeto do Processo nº 
001354/2011, observados as especificações, os preços, os quantitativos e o Licitante classificado 
na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Trata  a  presente  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS da  contratação  de  empresa 
especializada para fornecimento de Solução de Exibidores de áudio e vídeo para controles 
mestres com automação da exibição local e remota e Solução de Exibidores para exibição 
de  áudio  e  vídeo  para  produção  e  jornalismo  com  automação  da  exibição,  incluindo 
instalação,  configuração,  ativação,  integração,  treinamento,  operação  assistida  e  assistência 
técnica  preventiva,  destinadas  às  emissoras  de  Televisão  da  EBC,  situadas  nas  cidades  de 
Brasília/DF,  no Rio  de Janeiro/RJ,  em São Luís/MA e em São Paulo/SP, de acordo com as 
quantidades e especificações a seguir estabelecidas.

1.2. Os  Lotes  abaixo  especificados,  no  valor  total  global  de  R$  __________,  ___  (por 
extenso),  foram  adjudicados  ao  Licitante  .............................................................,  situado 
à ........................................................................., em ...................................., inscrito no CNPJ/MF 
sob  o  nº  ........................................,  representado  neste  ato  pelo(a)  Sr.(a) 
...............................................,  portador(a)  do  RG  nº  ....................................  e  CPF 
nº ..................................... .
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LOTE 01: SOLUÇÃO DE EXIBIDORES E AUTOMAÇÃO 
PARA CONTROLES MESTRES DE TELEVISÃO

Item Descrição
Marca, 

Modelo e 
Referência

Qtd Valor 
Unitário Valor Total

01
Solução  de  Exibidores  e  Automação 
para  controles  mestres  para  EBC,  em 
Brasília/DF.

01

1.1 Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros) 

01

2 Solução de exibidores e automação de 
controle mestre da EBC para o Rio de 
Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

02

2.1 Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros)

02

03 Sistema de  infraestrutura,  sistemas de 
exibidores  e  automação  de  controle 
mestre para São Luís.

01

3.1 Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros)

01

04 Solução compacta de exibidores e auto-
mação para controles mestres

03

4.1 Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros).

03

05 Solução de contingência de exibidores e 
automação para controles mestres para 
a TV Brasil Rede

01

5.1 Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros).

01

VALOR TOTAL DO LOTE 01

LOTE 02: SOLUÇÃO DE EXIBIDORES E AUTOMAÇÃO PARA PRODUÇÃO E JORNALISMO.

Item Descrição Marca/Modelo Qtd Unitário Total

01

Sistema  compacto  de  exibidores  e 
automação  de produção  da  EBC  para 
as  praças  de  Brasília  (03),  Rio  de 
Janeiro (03), São Luis (01) e São Paulo 
(02)

9

1.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da  EBC,  Materiais,  Acessórios,  dentre 
outros).

9

VALOR TOTAL DO LOTE 02
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DETALHAMENTO DO VALOR TOTAL GLOBAL OFERTADO

Lote Descrição Valor Total

01 Solução  de  Exibidores  e  Automação  para  Controles  Mestres  de 
Televisão

02 Solução de Exibidores e Automação para Produção e Jornalismo

VALOR TOTAL GLOBAL (Somatório do Lote 01 + Lote 02)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. Os preços ofertados pelo Licitante signatário da presente Ata de Registro de Preços, são 
os  constantes  na  Cláusula  Primeira,  de  acordo  com  a  respectiva  classificação  no  Pregão 
Presencial/SRP nº 082/2011.

2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do  Pregão Presencial/SRP nº 082/2011, que a 
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

2.3. Em  cada  fornecimento,  o  preço  unitário  a  ser  pago  será  o  constante  da  proposta 
apresentada no  Pregão Presencial/SRP nº 082/2011, pelas empresas detentoras da presente 
Ata, as quais também a integram.

2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da 
data  de  homologação  do  Pregão  Presencial/SRP  nº  082/2011 com  início  em  _____  de 
______________  de  2011  e  término  em  _____  de  ______________  de  2011,  enquanto  a 
proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 
3.931, de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 2002.

2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a EBC não será obrigada 
a adquirir as  Soluções de Exibidores relacionados na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo 
Sistema  de  Registro  de  Preços,  podendo  fazê-lo  através  de  outra  licitação  quando  julgar 
conveniente,  sem  que  caiba  recurso  ou  indenização  de  qualquer  espécie  aos  Licitantes 
vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 
tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Poderá  utilizar-se  da  Ata  de  Registro  de  Preços qualquer  órgão  ou  entidade  da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 3.931, de 2001, 
alterado pelo Decreto nº 4.342, de 2002.
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3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer  uso  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  deverão  manifestar  seu  interesse  junto  ao  órgão 
gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Licitantes e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida à ordem de classificação.

3.2.1. Caberá  aos  Licitantes,  observadas  as  condições  estabelecidas  nesta  Ata  de 
Registro de Preços,  optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente 
dos  quantitativos  registrados  em Ata,  desde  que  este  fornecimento  não prejudique  as 
obrigações anteriormente assumidas. 

3.3. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  a  que  se  refere  esta  cláusula  não  poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de 
Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO DE ENTREGA E DO TREINAMENTO

4.1. As  Soluções  de  Exibidores  deverão  ser  entregues  nas  dependências  da  EBC,  em 
Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ, em São Paulo/SP e em São Luis/MA, nos endereços indicados 
no item 12 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 082/2011, 
no prazo de, no máximo, 270 (duzentos e setenta) dias corridos, a contar da data de início da 
vigência do instrumento contratual, em consonância com o cronograma de entrega e execução 
previsto no Encarte B do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão anteriormente citado.

4.2. Os  equipamentos,  softwares,  acessórios  e  materiais  que  integram  a  Solução  de 
Exibidores deverão ser novos e de primeiro uso, fabricados em série e entregues devidamente 
acondicionados, em caixas lacradas, de forma a permitir a completa segurança no transporte.

4.3. Os  equipamentos,  softwares,  acessórios  e  materiais  que  integram  a  Solução  de 
Exibidores deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e do Termo de Garantia, 
onde constem o número da nota fiscal, o número de série, a data de emissão, a descrição básica 
dos equipamentos e o período da garantia.

4.4. O  recebimento  dos  equipamentos,  softwares,  acessórios  e  materiais  que  integram  a 
Solução de Exibidores será processado por Comissão constituída pela EBC, com no mínimo 03 
(três) membros, que terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, instalação, 
configuração,  ativação,  integração,  e  testes da  Solução de Exibidores,  verificar  se todas as 
obrigações foram cumpridas e de emitir os Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, ou 
de Rejeição, conforme o caso, formalizando os eventuais pedidos de aplicação de penalidades ao 
Licitante  Vencedor,  no caso de descumprimento,  e efetuando os respectivos atestos  na Nota 
Fiscal/Fatura para pagamento.

4.4.1. Para  efetuar  os  testes  que  se  fizerem  necessários  e  emitir  os  Termos  de 
Recebimento Provisório e/ou Definitivo,  ou de Rejeição,  a Comissão a que se refere o 
subitem 4.4 adotará os prazos previstos no Encarte C do Termo de Referência, Anexo I 
do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 082/2011.

4.5. A EBC poderá aceitar a entrega parcelada dos equipamentos que integram a Solução de 
Exibidores, devendo, para cada entrega, ser emitida a respectiva Nota Fiscal/Fatura específica, 
desde que a entrega de todos os itens que integram a  Solução sejam fornecidos, instalados, 
configurados, ativados, integrados e testados no prazo máximo previsto nos  subitem 4.1 desta 
Cláusula, devendo ser emitidos os Termos de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, de acordo 
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com  o  previsto  no  Termo  de  Referência,  Anexo  I do  Edital  do  Pregão  Presencial/SRP  nº 
082/2011.

4.6. No caso  de  rejeição  de  qualquer  fase  de  implantação  da  Solução  de  Exibidores,  a 
Comissão constituída pela EBC, emitirá Termo de Rejeição com análise do problema e indicará a 
penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o Licitante Vencedor deverá substituir os 
equipamentos,  os softwares,  os acessórios e os materiais integrantes da  Solução,  ou serviço 
rejeitado,  por  outro  que  atenda  plenamente  às  exigências  deste  Edital  e  seus  anexos,  não 
podendo esse prazo ser superior ao previsto no subitem 4.1 desta Cláusula, a contar da data de 
recebimento da comunicação efetuada pela EBC, devendo o novo equipamento, o novo software, 
o novo acessório e o novo material ser entregue, ou serviço ser executado, sem qualquer ônus 
para esta última, condicionado ao saneamento da situação a emissão dos pertinentes Termos de 
Recebimento.

4.6.1. A rejeição também poderá ocorrer quanto ao treinamento técnico e operacional, 
e  a  operação  assistida,  obrigando-se  o  Licitante  Detentor  da  Ata,  nestes  casos,  ao 
refazimento do procedimento, aplicando-se todas as demais condições estabelecidas no 
subitem 4.6 desta Cláusula.

4.7. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte da  EBC ou que não possam ser 
considerados como de responsabilidade do Licitante Detentor da Ata, não serão considerados 
para efeito da contagem do prazo máximo para entrega,  montagem, instalação,  configuração, 
testes e, inclusive a operação assistida quanto aos equipamentos objeto do Edital  do  Pregão 
Presencial/SRP nº 082/2011.

4.8. O  Licitante  Detentor  desta  Ata  deverá  promover  treinamento  visando  preparar  os 
empregados indicados pela  EBC de acordo com as exigências estabelecidas  no  item 13 do 
Termo de Referência,  Anexo I do Edital  do  Pregão Presencial/SRP nº 082/2011,  bem como 
realizar a operação assistida de que trata o item 23 do referido Termo de Referência.

4.9. Será  de  responsabilidade  do  Licitante  Detentor  desta  Ata  os  custos  relativos  ao 
treinamento,  tais  como: diárias,  passagens,  locomoção e alimentação do instrutor,  inclusive  o 
fornecimento de todo material didático pedagógico necessário e os certificados aos profissionais 
indicados pela EBC.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA

5.1. O Licitante Detentor da Ata deverá garantir o perfeito funcionamento das das Soluções de 
Exibidores, contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, sem quaisquer 
ônus adicionais para a EBC, por um período de, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses, a contar 
da  data  de  emissão  do  Termo de  Recebimento  Definitivo,  devendo  satisfazer  aos  requisitos 
previstos nos itens 8 e 10 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial/SRP 
nº 082/2011.

5.2. Durante o período de garantia  as despesas com o transporte para o atendimento das 
exigências contidas nos  itens 8 e 10  do Termo de Referência, Anexo I do Edital  do  Pregão 
Presencial/SRP nº 082/2011, correrão às expensas exclusivas do Licitante Detentor da Ata, não 
cabendo à EBC quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
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6.1. O pagamento será efetuado, por ordem bancária, até o 5o (quinto) dia útil,  após emissão 
dos  Termos  de  Recebimento  Provisório  e/ou  Definitivo,  mediante  a  apresentação  da  Nota 
Fiscal/Fatura, que será atestada pelos membros da Comissão constituída pela  EBC  para esse 
fim,  obedecido  ao  cronograma  de  pagamento  estabelecido  no  Encarte  D  do  Termo  de 
Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 082/2011.

6.2. O pagamento somente será efetuado se cumpridas,  pelo Licitante Vencedor,  todas as 
condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial/SRP nº 082/2011 e seus anexos, com 
a efetiva entrega,  instalação, configuração, ativação, integração e testes da Solução de 
Exibidores e, ainda, o treinamento e a operação assistida, objeto da licitação.

6.3. Para execução do pagamento de que trata o  subitem 6.1,  desta Cláusula  o Licitante 
Detentor da Ata 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,  em 
Brasília/DF no CNPJ nº 09.168.704/0001-42, no Rio de Janeiro no CNPJ nº 09.168.704/0002-23, 
em  São  Paulo/SP  no  CNPJ  nº  09.168.704/0003-04,  em  São  Luis/MA  no  CNPJ  nº 
09.168.704/0006-57,  informando  o  número  de  sua  conta  bancária,  o  nome  do  Banco  e  a 
respectiva Agência.

6.4. Caso o Licitante Detentor da Ata 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.

6.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o documento será devolvido ao Licitante Detentor da Ata 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.

6.6. Não será efetuado qualquer  pagamento ao Licitante Detentor da Ata enquanto houver 
pendência  de liquidação  de obrigação  financeira,  em virtude de penalidade  ou inadimplência 
contratual.

6.7. O  pagamento  de  que  trata  o  subitem  6.1 desta  Cláusula  estará  condicionado  à 
comprovação  da  regularidade  do  Licitante  Detentor  da  Ata  no  Sistema  de  Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta “on line” ou por meio de certidões 
expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas.

6.8. O  Licitante  Detentor  da  Ata  ficará  sujeito  à  suspensão  do  pagamento  da  Nota 
Fiscal/Fatura, no caso de descumprimento do subitem 6.7 desta Cláusula, até que seja sanada a 
pendência,  mediante  apresentação  do  documento  comprobatório  da  regularidade  do  registro 
verificado.

6.9. No caso do subitem 6.8 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 
(trinta)  dias,  contados  de  sua  notificação,  para  regularizar  sua  situação  ou  apresentar 
justificativa, a ser avaliada pela EBC, sob pena de aplicação das sanções previstas no subitem 
10.1, respeitado o disposto no subitem 10.4 da Cláusula Décima.

6.10. 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.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

7.1. O Licitante Detentor da Ata é obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta Ata, mesmo que a entrega, instalação, configuração, ativação, integração e destes 
deles esteja prevista para data posterior a seu vencimento.

7.2. Se a qualidade  dos equipamentos,  softwares,  acessórios  e materiais  que integram as 
Soluções de Exibidores entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital que 
precedeu  a  presente  Ata,  serão  adotados  os  procedimentos  previstos  no  subitem  4.6 da 
Cláusula Quarta.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1. Cumprir  fielmente  as  demais  obrigações  estabelecidas  no  item  15 do  Termo  de 
Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 082/2011, além daquelas previstas 
nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA EBC

9.1. As obrigações da EBC estão estabelecidas no item 16 do Termo de Referência, Anexo I 
do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 082/2011.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Após assinatura da  Ata de Registro de Preços e assinatura do instrumento contratual 
pelo Licitante Detentor da Ata, 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, instalação, configuração, ativação, integração e testes da Solução de Exibidores, 
de  que  trata  a  presente  Ata  de  Registro  de  Preços,  inclusive  o  treinamento,  a  operação 
assistida e a garantia, o Licitante Detentor da Ata sujeitar-se-á, a critério da EBC, às seguintes 
sanções previstas no item 21 do Termo de Referência, Anexo I e da Minuta de Contrato, Anexo 
VII do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 082/2011.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA REVISÃO DOS PREÇOS

11.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas no art. 12 do Decreto nº 3.931, de 2001.

11.2. O preço  registrado  poderá  ser  revisto  em decorrência  de  eventual  redução  daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das Soluções, devidamente comprovado, 
cabendo a  EBC,  por meio do empregado designado gestor da Ata, promover as necessárias 
negociações junto às empresas vencedoras.

11.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o gestor da Ata deverá:
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a) convocar a empresa vencedora visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado;

b) frustrada  a  negociação,  a  empresa  vencedora  será  liberada  do  compromisso 
assumido;

c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.

11.4. Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  a  empresa 
vencedora, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, 
o gestor da Ata poderá:

a) liberar  a  empresa  vencedora  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e

c) não havendo êxito  nas negociações,  o gestor  da Ata procederá a revogação da 
mesma e a adoção das medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. As Soluções de Exibidores, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos 
por Comissão constituída pela EBC para tal fim.

12.2. O Licitante Detentor da Ata é responsável pelo perfeito acondicionamento e transporte dos 
itens que integram as Soluções de Exibidores.

12.3. Os  equipamentos,  softwares,  acessórios  e  materiais  que  integram  as  Soluções  de 
Exibidores deverão ser novos de primeiro uso, fabricados em série e entregues pelo Licitante 
Detentor  da  Ata,  devidamente  acondicionados,  em  caixas  lacradas,  de  forma  a  permitir  a 
completa segurança no transporte e que cheguem em condições normais de utilização nos locais 
de destino, acompanhados da Nota Fiscal/Fatura.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA  -  DO  CANCELAMENTO  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE 
PREÇOS.

13.1. O Licitante Detentor da Ata terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio 
de processo administrativo específico:

13.1.1. A pedido do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, quando:

a) comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da presente Ata;

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a 
perfeita  execução  da  Ata,  decorrentes  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior 
devidamente comprovado; ou,
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c) o  seu  preço  registrado  se  tornar,  comprovadamente,  inexeqüível  em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo 
do material.

13.1.2. Por iniciativa da EBC, por razões de interesse público devidamente motivadas e 
justificadas, assegurado o contraditório e ampla defesa, bem assim quando o Licitante 
Detentor da Ata:

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;

b)  não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

c) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório;

d)  não  comparecer  ou  se  recusar  a  retirar,  no  prazo  estabelecido,  os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço, ou

f) incorrer  em  qualquer  hipótese  de  inexecução  total  ou  parcial  das 
condições estabelecidas na  Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela 
decorrentes.

13.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a EBC por intermédio do gestor 
da Ata fará o devido apostilamento na mesma, informando ao Licitante Detentor da Ata a nova 
ordem de registro.

13.3. A  comunicação  do  cancelamento  do  preço  registrado,  será  feita  por  intermédio  de 
correspondência, mediante recibo, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 
registro de preços.

13.4. A solicitação  do  Licitante  Detentor  da  Ata  para  cancelamento  dos  preços  registrados 
deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à EBC a aplicação 
das penalidades previstas na Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

14.1. As contratações do objeto da presente  Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
caso a caso, mediante a formalização de instrumento contratual, conforme Minuta constante no 
Anexo II do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 082/2011.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Integram esta Ata,  o Edital  do  Pregão Presencial/SRP nº  082/2011 e  a proposta  do 
Licitante que apresentou os menores preços na etapa de lances.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
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16.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília/DF, 
para  dirimir  toda  e  qualquer  questão  decorrente  desta  licitação  e  da  Nota  de  Empenho, 
renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasília/DF, _____ de __________________ de 2011.

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC
Contratante

VIRGILIO SIRIMARCO ROBERTO GONTIJO DE AMORIM
Diretor de Administração e Finanças

Por delegação de competência conferida pela
Portaria Diretoria–Presidente nº 375, de 

02/12/2011

Diretor de Suporte e Operações

LICITANTE VENCEDOR

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

1ª ______________________________________2ª ___________________________________
NOME:...................................................................NOME:
CPF:......................................................................CPF
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PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 082/2011

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A. – EBC, Empresa Pública Federal, criada 
pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007 e alterações pelo Decreto nº 
6.689, de 11 de dezembro de 2008, nos termos da Lei nº 11.652, de 07 de abril 
de 2008, estabelecida no SCS, Quadra 08, Lote s/n, loja 1, 1º subsolo, Bloco B-
50,  Ed.  Venâncio  2000,  Brasília-DF,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº 
09.168.704/0001-42, doravante denominada simplesmente  Contratante (EBC), 
neste ato representada, nos termos do inciso XXI do artigo 17 do Estatuto Social 
da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11/12/2008,  por seu Diretor-
Presidente,  Nelson  Breve  Dias,  brasileiro,  casado,  jornalista,  portador  da 
Carteira de Identidade nº 12.385.958-X - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 
313.077.791-15, e por seu Diretor de Suporte e Operações, Roberto Gontijo de 
Amorim,  brasileiro, divorciado, radialista, portador da Carteira de Identidade n° 
556.573  -  SSP/DF  e  do  CPF/MF  n°  023.363.751-6,  ambos  residentes  e 
domiciliados em Brasília/DF.

Contratada: [Nome da Empresa], com sede no [Endereço], na cidade de [Cidade/UF], inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº [número], doravante denominada simplesmente Contratada 
(Nome  da  Empresa),  neste  ato  representada  por  seu  [cargo],  [Nome  do 
Representante], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], residente e domiciliado 
na  cidade  de  [Cidade/UF],  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  [número]  – 
[Órgão Expedidor] e do CPF/MF nº [número].

Entre  as  partes  acima  qualificadas,  é  celebrado  o  presente  Contrato  de 
Fornecimento de Solução de Exibidores de Áudio e Vídeo, mediante as seguintes Cláusulas e 
condições:

Cláusula Primeira: Do Objeto e do Fundamento Legal

1.1. Pelo presente Instrumento de Contrato, a Contratada (Nome da Empresa) obriga-se, perante 
à Contratante (EBC), a fornecer Solução de Exibidores de Áudio e Vídeo para controles mestres 
com automação da exibição local e remota e  Solução de Exibidores para exibição de áudio e 
vídeo para produção e jornalismo com automação da exibição, incluindo instalação, configuração, 
ativação,  integração,  treinamento,  operação  assistida,  suporte  técnico  e  assistência  técnica 
preventiva,  destinadas  às  emissoras  de  Televisão  da  Contratante  (EBC),  situadas  em 
Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Luís/MA e São Paulo/SP, de acordo com as quantidades e as 
especificações estabelecidas nos Anexos I e II deste Contato.

1.1.1. Fica estabelecido que a referência ao conjunto de elementos que compõem o objeto 
deste Contrato será simplesmente Solução.

1.2. A presente contratação encontra fundamento no disposto no Regulamento Simplificado para 
Contratação de Serviços e Aquisições de Bens pela Contratante (EBC), aprovado pelo Decreto 
nº  6.505,  de 2008,  na Lei  nº 10.520,  de 2002,  no Decreto nº 3.555,  de 2000,  alterado pelos 
Decretos nos 3.693, de 2000 e 3.784, de 2001, no Decreto no 3.931, de 2001 e Decreto nº 4.342, 
de 2002, e,  no que couber, no disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, com suas alterações posteriores.
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Cláusula Segunda: Da Vinculação

2.1. Este Contrato está vinculado ao Processo nº 1354/2011 e à Proposta da Contratada (Nome da 
Empresa), datada de ___/___/_____, que o integram como se nele transcritos, informando-o, salvo 
quando com ele incompatíveis ou conflitantes.

2.2. São anexos a este Contrato:

- ANEXO I :Descrição do Objeto;
- ANEXO II :Execução do Projeto;
- ANEXO III :Cronograma de Entrega e de Execução;
- ANEXO IV :Cronograma de Recebimento Provisório e Definitivo;
- ANEXO V :Composição dos Preços;
- ANEXO VI :Cronograma de Pagamentos;
- ANEXO VII :Proposta da Contratada (Nome da Empresa).

Cláusula Terceira: Do Prazo e do Local de Entrega

3.1. A Solução deverá ser entregue nas dependências da Contratante (EBC), em Brasília/DF, no 
Rio de Janeiro/RJ, em São Paulo/SP e em São Luis/MA, nos endereços a seguir indicados, no 
prazo de,  no máximo,  270 (duzentos e setenta) dias corridos, a contar da data de início da 
vigência deste Contrato.

Item Emissora Endereço
01 TV Brasil em Brasília/DF SRTVS, Quadra 701, Edifício EBC, em Brasília/DF.

02 TV  Brasil  no  Rio  de 
Janeiro/RJ Avenida Gomes Freire, no 474, Centro, no Rio de Janeiro/RJ.

03 TV Brasil no Maranhão/MA Rua Armando Vieira da Silva,  no 126,  Bairro Fátima, em São 
Luís/MA.

04 TV Brasil em São Paulo/SP Avenida Mofarrej, no 1.200, Vila Leopoldina, em São Paulo/SP.

3.1.1. Dentro do prazo previsto no item 3.1. a  Contratada (Nome da Empresa) deverá 
promover o treinamento técnico e operacional dos empregados da Contratante (EBC), de 
acordo com o previsto na Cláusula Quinta, bem como a Operação Assistida, prevista na 
Cláusula Sexta.

3.1.2. A Contratada (Nome da Empresa) deverá comunicar à Contratante (EBC) a data 
prevista  para  a  entrega  da  Solução,  para  que  sejam  mobilizados  os  empregados 
designados para integrar a Comissão referida na Cláusula Nona e a equipe técnica a ser 
treinada.

3.2. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte da  Contratante (EBC) ou que não 
possam ser considerados como de responsabilidade da  Contratada (Nome da Empresa), não 
serão  considerados  para  efeito  da  contagem  do  prazo  máximo  para  entrega,  montagem, 
instalação, configuração, testes, treinamento e operação assistida.

3.3. Os equipamentos,  softwares, acessórios e materiais que integram a  Solução, deverão ser 
novos e de primeiro uso, fabricados em série e entregues devidamente acondicionados, em caixas 
lacradas, de forma a permitir a completa segurança no transporte.
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3.4. A Contratada (Nome da Empresa) deverá fornecer todo e qualquer acessório e serviço não 
previsto  nas  especificações,  mas  que  se  façam  necessários  ao  correto  funcionamento  da 
Solução, dos equipamentos, sistemas e funcionalidades previstas neste Contrato.

3.5. A  Contratada  (Nome  da  Empresa) é  responsável  pelo  perfeito  acondicionamento  dos 
equipamentos, softwares, acessórios e materiais que integram a Solução de modo que cheguem 
em condições normais de utilização no local de destino.

3.6. Os equipamentos,  softwares, acessórios e materiais que integram a  Solução,  deverão ser 
entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e do Termo de Garantia, onde conste o número 
da Nota Fiscal, o número de série, se houver, a data de sua emissão, a descrição básica e o 
período da garantia.

3.6.1. Fica esclarecido que o Termo de Garantia mencionado no item 3.6.,  refere-se à 
garantia de fábrica, não eximindo a Contratada (Nome da Empresa) do cumprimento da 
garantia estipulada na Cláusula Sétima deste Contrato.

3.7. A Contratante (EBC) poderá aceitar a entrega parcelada dos equipamentos que integram a 
Solução,  devendo,  para cada entrega,  ser  emitida  Nota  Fiscal/Fatura  e  respectivo  Termo de 
Recebimento Provisório, Definitivo ou de Rejeição.

3.7.1. No caso de entrega parcelada, a Contratada (Nome da Empresa) cumprir o prazo 
previsto no item 3.1. desta Cláusula.

1. Cláusula Quarta: Da Montagem e Instalação

4.1. A Contratada (Nome da Empresa) deverá observar os seguintes aspectos na montagem e 
integração total da Solução:

a) esboço, diagramação, diagrama unifilar, vídeo, áudio, controle e dados;
b) mapas de cabos de vídeo, áudio, controle e dados;
c) identificação de cabos, patches e racks;
d) verificação e listagem de todos os equipamentos fornecidos;
e) instalação da infraestrutura, racks, consoles e equipamentos;
f) lançamento de cabos de vídeo, áudio, controle e rede;
g) cabeamento e interligações da instalação de patches de vídeo e de áudio;
h) configuração de todos os equipamentos;
i) integração, afinação e testes do sistema;
j) treinamento de profissionais da Contratante (EBC);
k) operação assistida;
l) assistência técnica preventiva.

4.2. A Contratada (Nome da Empresa) deverá fornecer todos os consoles, quando for o caso, os 
cabos,  conectores  e  ferramentas  destinadas  à  montagem e  distribuição  dos  equipamentos  e 
softwares definidos neste Contrato.

Cláusula Quinta: Do Treinamento

5.1. A  Contratada  (Nome da  Empresa) deverá  dar  treinamento  em manutenção  preventiva, 
manutenção corretiva e operação da Solução, contemplando ingest, automação e gerenciamento 
do sistema, para até  40 (quarenta) empregados da  Contratante (EBC), estimando-se  10 (dez) 
empregados por localidade.
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5.1.1. O treinamento deverá ser ministrado em até 10 (dez) dias corridos após a emissão 
do Termo de Recebimento  Provisório  relativo à conclusão da instalação,  configuração, 
ativação, integração e testes da Solução, e ser efetuado nas instalações da Contratante 
(EBC), em cada local especificado no item 3.1. da Cláusula Terceira, em horário comercial 
e em dias úteis, de segunda a sexta feira, com carga horária mínima de  40 (quarenta) 
horas.

5.2. Será  de  responsabilidade  da  Contratada  (Nome  da  Empresa) os  custos  relativos  ao 
treinamento,  tais  como  diárias,  passagens,  locomoção  e  alimentação  do(s)  instrutor(es),  e  o 
fornecimento de todo material didático-pedagógico necessário.

5.3. A  Contratada (Nome da Empresa) deverá fornecer,  às suas expensas,  o certificado de 
conclusão a cada um dos empregados participantes do treinamento.

Cláusula Sexta: Da Operação Assistida

6.1. A Contratada (Nome da Empresa), após cumprimento da etapa de treinamento de que trata 
a Cláusula  Quinta  deste Contrato,  deverá  realizar  operação assistida  em Brasília/DF,  por  um 
período de 03 (três) meses, visando o correto funcionamento dos equipamentos que integram a 
Solução,  devendo  assegurar  a  colocação  em  funcionamento  das  instalações,  garantindo  a 
transferência  de  domínio  técnico  e  operacional  para  as  equipes  de  trabalho  da  Contratante 
(EBC).

6.1.1. A operação assistida deverá ocorrer de segunda a sexta feira, com duração de 06 
(seis)  horas diárias,  e ser coordenada por técnico(s)  com experiência comprovada nos 
equipamentos e sistemas fornecidos, respondendo tanto pela parte técnica, quanto pela 
parte operacional do sistema.

6.1.2. Caberá  ao(s)  técnico(s)  da  Contratada  (Nome  da  Empresa) nas  atividades 
inerentes à operação assistida:

a) ser eventualmente convocado(s) para serviço em dias não úteis, até o limite de 
30 (trinta) dias excepcionais, sem ônus adicionais para a Contratante (EBC);
b) realizar  funções  operacionais  como  alocação  de  volumes  e  alteração  de 
configurações;
c) realizar  o  entendimento  primário  das  necessidades  da  Contratante  (EBC) 
relativas à Solução, onde não for possível atendê-las com recursos da Contratante 
(EBC);
d) auxiliar no processo de solicitação, pela Contratante (EBC), de contratação de 
serviços complementares, caso necessário;
e) garantir coleta de dados de desempenho;
f) realizar análise preliminar de desempenho de I/O relativas à infraestrutura de 
armazenamento;
g) ser  responsável  pela  centralização  técnica  do processo de administração  e 
escalada de problemas por meio das estruturas apropriadas;
h) realizar planejamento preliminar de crescimento da  Solução, antecipando as 
demandas de armazenamento e processamento relativas à infraestrutura;
i) realizar  processo  de  controle  e  validação  de  mudanças  referentes  à 
infraestrutura do sistema;
j) acompanhar  a  operação  da  Solução,  sugerindo  medidas  corretivas  e  a 
correção de vícios operacionais.

2. Cláusula Sétima: Da Garantia e do Suporte Técnico
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7.1. A  Contratada  (Nome  da  Empresa) deverá  garantir  todos  os  componentes  da 
Solução, inclusive os serviços de configuração e instalação dos equipamentos, incluído suporte 
técnico contra defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, sem qualquer ônus 
para a Contratante (EBC), fazendo correções e atualizações por um período de, no mínimo, 36 
(trinta e seis) meses, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a ser 
emitido pela Comissão indicada no item 9.1. da Cláusula Nona, após a execução da etapa de 
instalação, configuração e realização dos respectivos testes funcionais e operação assistida da 
Solução.

7.2. No  caso de  ocorrência,  durante  o  período  de  garantia,  de  defeito  ou pane  de  qualquer 
natureza na Solução, a Contratante (EBC) solicitará a abertura de chamado técnico, por meio de 
telefone, fac-símile ou e-mail.

7.3. Para o atendimento técnico, a Contratada (Nome da Empresa) emitirá Ordem de Serviço, 
onde deverão constar, no mínimo, os seguintes dados:

a) hora do início do atendimento;
b) item revisado, consertado ou substituído;
c) diagnósticos técnicos dos problemas que possam ter ocasionado o defeito na peça, 
no componente, no equipamento ou nos serviços de instalação e configuração;
d) hora do término do atendimento;
e) orientação de procedimentos preventivos a serem adotados, caso seja necessário, 
a fim de evitar-se a ocorrência de defeitos similares.

7.4. Durante o período de garantia a  Contratada (Nome da Empresa) deverá  manter suporte 
técnico, assegurando prazos de atendimento compatíveis com a instalação, ou seja,  24 (vinte e 
quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana.

7.4.1. A Contratada (Nome da Empresa), deverá possuir suporte técnico remoto e on-site 
para os softwares, durante o período de garantia, assegurando:

a) para  os  chamados de alta  severidade (ambiente  inoperante):  atendimento  24 
(vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, com tempo de atendimento de 
até  02  (duas)  horas,  assistindo  remotamente  e,  se  necessário,  no  local,  o  uso  e  a 
instalação  dos  softwares ofertados,  fornecendo  orientações  para  diagnóstico  de 
problemas e ajuda na interpretação de traces, dumps e logs;
b) para os demais casos: atendimento em horário comercial, ou seja, das 08h00h às 
18h00h, de segunda a sexta-feira, horário de Brasília, com tempo de atendimento de até 
04 (quatro) horas, assistindo remotamente e, se necessário, no local, o uso e a instalação 
dos  softwares,  fornecendo  orientações  para  diagnóstico  de  problemas  e  ajuda  na 
interpretação de traces, dumps e logs.

7.4.1.1. Em qualquer das situações indicadas nas alíneas “a” e “b” do subitem 7.4.1., 
deverão ser fornecidas informações sobre correções, ou a própria correção.

7.4.1.2. Nos  casos  de  defeitos  não  conhecidos,  a  documentação  recebida  da 
instalação como, por exemplo,  traces, dumps e logs,  deverão ser encaminhadas aos 
laboratórios dos produtos a fim de que sejam fornecidas as devidas soluções.

7.5. A  Contratada  (Nome da  Empresa) deverá  garantir,  em casos  de  inoperância,  total  ou 
parcial, da Solução, o atendimento on-site ao chamado técnico no prazo máximo de 04 (quatro) 
horas, a contar da hora de abertura do respectivo chamado, devendo estar incluído nesse prazo o 
tempo de deslocamento até ao local onde está instalada a Solução.
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7.5.1. A  solução do problema detectado deverá ocorrer  no prazo máximo de  08 (oito) 
horas, a contar da abertura do respectivo chamado.

7.5.2. Caso o defeito apresentado não seja de simples solução e não seja possível a sua 
correção no prazo estabelecido no subitem 7.5.1.,  a  Contratada (Nome da Empresa) 
deverá entregar outro equipamento com configurações iguais  ou superiores em até  24 
(vinte e quatro) horas após a abertura do chamado.

7.5.3. A revisão de consertos/reparos considerados falhos, incompletos ou insatisfatórios 
deverá ocorrer no prazo máximo de 08 (oito) horas, a contar da hora de recebimento da 
comunicação efetuada pela Contratante (EBC).

7.5.4. Nos casos em que o defeito apresentado durante o período de garantia não puder 
ser  solucionado  nas  dependências  da  Contratante  (EBC),  a  Contratada  (Nome  da 
Empresa) poderá retirar e transportar o equipamento, a peça, ou componente para sua 
fábrica/oficina,  somente  após  autorização  da  Contratante  (EBC),  sem  prejuízo  das 
condições  e  prazos  estabelecidos  neste  Contrato,  devendo  oferecer,  temporariamente, 
equipamento, peça ou componente similar ao removido e em condições de operação.

7.5.5. A substituição de materiais,  peças e componentes, somente poderá ser feita por 
produtos novos e originais, não recondicionados, recomendados pelo fabricante.

7.5.6. As despesas com a desmontagem, montagem, substituição de peças, componentes 
ou de equipamentos,  substituição de  softwares,  atualizações  e  correções de  firmware, 
hardware e  software dos equipamentos integrantes da  Solução,  correrão por conta da 
Contratada (Nome da Empresa), não cabendo à Contratante (EBC) quaisquer ônus.

7.6. Durante  o  período de garantia,  a  Contratada (Nome da Empresa),  por  meio  de equipe 
técnica  qualificada,  deve  fazer,  em  intervalos  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  corridos,  uma 
checagem periódica preventiva na Solução, em um total previsto de 02 (duas) checagens anuais.

7.6.1. O primeiro atendimento para checagem periódica preventiva deverá ocorrer em até 
90 (noventa) dias corridos após emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Solução.

7.6.2. Durante  a  checagem  periódica  preventiva,  a  Contratada  (Nome  da  Empresa) 
deverá elaborar e entregar à Contratante (EBC) relatório técnico que deverá conter:

a) medidas realizadas;
b) itens revisados, consertados ou substituídos;
c) hora do início do atendimento;
d) diagnósticos técnicos de eventuais problemas que possam ter ocasionado defeitos ou 

a  iminência  de  ocorrência  de  defeitos  tanto  dos  serviços  quanto  das  peças, 
componentes, hardware e software;

e) orientação  de  procedimentos  preventivos  a  serem  adotados  a  fim  de  evitar-se  a 
ocorrência de defeitos similares na Solução.

7.6.3. Caso seja verificada alguma anormalidade durante a checagem periódica preventiva, 
a Contratada (Nome da Empresa) deverá providenciar a substituição de todas as partes 
danificadas ou com funcionamento comprometido, atualizando  softwares nos quais seja 
necessário, assumindo os custos decorrentes.

7.6.4. Em casos excepcionais, a critério da Contratante (EBC), o prazo para checagens 
periódicas preventivas poderá ser revisto e ocorrer com intervalo menor que 180 (cento e 
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oitenta)  dias  corridos,  não  podendo,  contudo,  ultrapassar  a  quantidade  de  02  (duas) 
checagens anuais.

7.6.5. A correção de serviços considerados falhos, incompletos ou insatisfatórios durante a 
checagem periódica preventiva, deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas,  contadas  a  partir  da  hora  de  recebimento  da  comunicação  efetuada  pela 
Contratante (EBC).

Cláusula Oitava: Da Segurança e Medicina do Trabalho

8.1. A Contratada (Nome da Empresa) deverá:

8.1.1. assumir inteira responsabilidade pelas condições de segurança, higiene e 
medicina do trabalho, em conformidade com a legislação vigente;

8.1.2. responsabilizar-se  pelos  encargos referentes  a  acidentes,  que possam 
vitimar seus empregados, na forma da legislação em vigor;

8.1.3. responsabilizar-se por todas as despesas inerentes a acidentes de traba-
lho, periculosidade, insalubridade e contra incêndio;

8.1.4. responsabilizar-se pelo fornecimento de EPI’s (Equipamentos de Proteção 
Individual)  aos  seus  empregados,  de  modo  a  atender  plenamente  todas  as 
necessidades  de  segurança  na  execução  dos  serviços  e  fornecimento  e 
instalação da Solução.

Cláusula  Nona:  Do  Recebimento,  da  Comissão  de  Recebimento  e  do(s)  Gestor(es)  e 
Cogestor(es)

9.1. O recebimento  da Solução será processado por  Comissão constituída pela  Contratante 
(EBC), com, no mínimo, 03 (três) membros, e que terá as seguintes responsabilidades:

a) fiscalizar e acompanhar a entrega, instalação, configuração, ativação, integração e 
os testes, inclusive o treinamento técnico e a operação assistida;
b) verificar se todas as obrigações foram cumpridas;
c) emitir  os  Termos  de  Recebimento  Provisório  e/ou  Definitivo,  ou  de  Rejeição, 
conforme o caso;
d) formalizar eventuais pedidos de aplicação de penalidades à Contratada (Nome da 
Empresa), no caso de descumprimento;
e) efetuar os respectivos atestos na Nota Fiscal/Fatura para pagamento.

9.1.1. O recebimento do objeto deste Contrato dar-se-á:

χ) Provisoriamente,  após a entrega, instalação, configuração, ativação, integração, 
testes da Solução, inclusive com a realização do treinamento das equipes;

δ) Definitivamente, após a realização da operação assistida, de que trata a Cláusula 
Sexta, de forma que fique comprovado o pleno funcionamento da Solução.

9.1.2. Para  efetuar  os  testes  que  se  fizerem  necessários  e  emitir  os  Termos  de 
Recebimento  Provisório,  Definitivo  ou  de  Rejeição,  a Comissão  adotará  os  prazos 
previstos no Anexo VI a este Contrato.
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9.2. No caso de rejeição de qualquer fase de implantação da Solução, a Comissão emitirá Termo 
de Rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o 
prazo  em  que  a  Contratada  (Nome  da  Empresa) deverá  substituir  os  equipamentos,  os 
softwares, os acessórios e os materiais integrantes da Solução, por outro que atenda plenamente 
às exigências deste Contrato, ou refazer o serviço rejeitado, não podendo esse prazo ser superior 
ao previsto no item 3.1. da Cláusula Terceira, a contar da data de recebimento da comunicação 
efetuada  pela  Contratante  (EBC),  devendo  o  novo  equipamento,  o  novo  software,  o  novo 
acessório e o novo material ser entregue, ou serviço a ser executado, sem qualquer ônus para 
esta última, condicionada a emissão dos pertinentes Termos de Recebimento ao saneamento da 
situação.

9.2.1. A rejeição também poderá ocorrer quanto ao treinamento técnico e operacional e a 
Operação Assistida, obrigando-se a  Contratada (Nome da Empresa), nestes casos, ao 
refazimento do procedimento, aplicando-se todas as demais condições estabelecidas no 
item 9.2. desta Cláusula.

9.2.2. Caso a Contratada (Nome da Empresa) não cumpra o determinado no Termo de 
Rejeição ou no prazo estipulado, a Comissão elaborará relatório informando o ocorrido e 
indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba.

9.3. Não tendo sido verificadas anormalidades na implantação da Solução e/ou sanados todos os 
problemas  detectados,  a  Contratante  (EBC) emitirá  os  pertinentes  Termos  de  Recebimento 
Provisório e/ou Definitivo.

9.4. Contratante (EBC)  designará empregado(s) que atuará(ão) como Gestor(es) e Cogestor(es) 
do Contrato  e que terá(ão)  a responsabilidade  de fiscalizar  e acompanhar  o cumprimento das 
obrigações estabelecidas neste Contrato, durante o período de garantia e de suporte técnico.

9.5. A Comissão e os Cogestor(es) deverão comunicar à Contratada (Nome da Empresa) todas 
e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da Solução.

9.6. Os prazos contratuais só poderão ser prorrogados, a critério da Contratante (EBC), desde 
que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 8666, de 1993, 
devendo ser devidamente registrados no Processo nº 1354/2011 ou em outro a ele vinculado, com 
aprovação da autoridade responsável.

9.7. Quaisquer  exigências  da  fiscalização,  inerentes  ao  objeto  deste  Contrato,  deverão  ser 
prontamente atendidas pela  Contratada (Nome da Empresa),  sem ônus para a  Contratante 
(EBC).

9.8. A fiscalização será exercida no interesse da  Contratante (EBC) e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada (Nome da Empresa), inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da Contratante (EBC).

Cláusula Décima: Do Preço e das Condições de Pagamento

10.1. Pelo  fornecimento,  instalação,  configuração,  ativação,  integração  e  testes  da Solução, 
inclusive  com  o  treinamento  técnico  e  a  operação  assistida,  a  Contratante (EBC) pagará  à 
Contratada (Nome da Empresa) o valor total fixo e irreajustável de R$ __________ (________), 
conforme composição de preços constante do Anexo V a este Contrato.

10.1.1. Será de responsabilidade da Contratada (Nome da Empresa) os custos relativos 
ao  treinamento,  tais  como:  diárias,  passagens,  locomoção  e  alimentação  do(s) 
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instrutor(es), inclusive o fornecimento de todo material didático pedagógico necessário e os 
certificados aos profissionais indicados pela Contratante (EBC).

10.1.2. Durante o período de garantia, as despesas com o transporte para o atendimento 
das exigências contidas neste Contrato, correrão às expensas exclusivas  da Contratada 
(Nome da Empresa), não cabendo à Contratante (EBC) quaisquer ônus.

10.1.3. Todos os materiais necessários aos serviços que viabilizem a instalação integral da 
Solução e  que não estejam claramente especificados,  serão considerados como parte 
integrante desses serviços, inclusive o treinamento.

10.2. O pagamento será efetuado por ordem bancária, até o 5  o   (quinto) dia útil   após emissão dos 
Termos  de  Recebimento  Provisório  e/ou  Definitivo,  mediante  a  apresentação  da  Nota 
Fiscal/Fatura, que será atestada pelos membros da Comissão constituída pela Contratante (EBC) 
para  esse  fim,  obedecido  ao  cronograma  de  pagamento  estabelecido  no  Anexo  VI  a  este 
Contrato.

10.2.1. A  Nota  Fiscal/Fatura  deverá  conter,  obrigatoriamente,  a  discriminação  dos 
Equipamentos, o número do Contrato a que se refere e os valores unitários e totais.

10.2.2. Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a Contratada (Nome da 
Empresa) deverá fazer constar das Notas Fiscais/Faturas correspondentes, emitidas sem 
rasura, em letra legível, em nome da  Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, os 
números de inscrição da empresa no CNPJ/MF, respectivamente:

- em Brasília/DF: CNPJ/MF nº 09.168.704/0001-42;
- no Rio de Janeiro: CNPJ/MF nº 09.168.704/0002-23;
- em São Paulo/SP: CNPJ/MF nº 09.168.704/0003-04;
- em São Luis/MA: CNPJ/MF nº 09.168.704/0006-57.

10.2.2.1. A  Contratada (Nome da Empresa) deverá indicar  no documento fiscal de 
cobrança o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.

10.2.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o referido documento será devolvido à  Contratada (Nome da Empresa) para 
medidas saneadoras, ficando o pagamento pendente até que o problema seja resolvido, não 
podendo, essa situação, acarretar qualquer ônus para a Contratante (EBC).

10.2.4. Nos preços estão incluídos todos os custos necessários ao cumprimento integral do 
objeto deste Contrato.

10.2.5. No momento do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, a Contratante (EBC) efetuará a 
retenção  dos  valores  cabíveis  e  o  devido  recolhimento,  na  forma  prevista  em  lei  e 
respectiva regulamentação pela autoridade competente.

10.2.6. Caso  seja  optante  pelo  Sistema  Integrado  de  Pagamento  de  Impostos  e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, a Contratada 
(Nome da Empresa) 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.

10.2.7. O  pagamento  dos  valores  de  que  trata  esta  Cláusula  estará  condicionado  à 
comprovação de regularidade da Contratada (Nome da Empresa) por meio de consulta on 
line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou por meio das 
certidões expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas.
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10.2.8. O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pela  Contratada (Nome da 
Empresa),  todas  as  condições  estabelecidas  neste  Contrato,  com  a  efetiva  entrega, 
instalação, configuração, ativação, integração e testes da Solução e, ainda, o treinamento 
e a operação assistida.

10.2.9. Não  será  efetuado  qualquer  pagamento  à  Contratada  (Nome  da  Empresa) 
enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade 
ou inadimplência contratual, podendo os valores correspondentes a essas pendências ser 
deduzidos dos valores a serem recebidos pela Contratada (Nome da Empresa).

10.2.10. A  omissão  de  qualquer  despesa  ou  custo  necessário  à  perfeita  execução  do 
objeto deste Contrato será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não 
podendo a Contratada (Nome da Empresa) pleitear acréscimos a qualquer título.

10.2.11. O  número  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  -  CNPJ 
indicado  nos  faturamentos  da  Contratada  (Nome da  Empresa) deverá  ser  o  mesmo 
indicado em sua qualificação no preâmbulo deste Contrato.

10.3. 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.

Cláusula Décima Primeira: Dos Recursos Orçamentários

11.1.  As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento  correrão  à  conta  de  recursos 
alocados no Orçamento Geral da União para o exercício de ______, à Unidade Orçamentária 20415 
– EBC, assim especificados:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
Nota de Empenho:
Emissão:
Valor:

Cláusula Décima Segunda: Da Garantia Contratual

12.1. Para  segurança  do integral  cumprimento  deste  Contrato,  inclusive  multa  eventualmente 
aplicada, será exigida garantia da Contratada (Nome da Empresa), no prazo de até 10 (dez) dias 
corridos a contar da assinatura deste Instrumento, em qualquer das modalidades previstas no §1º, 
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, nas seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública  , devendo este ter sido emitido sob a 
forma escritural,  mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado  pelo  Banco  Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) s  eguro-garantia  ;
c) fiança bancária  .

12.1.1. A garantia será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total global do Contrato.

12.2. A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem da Gerência Executiva de Orçamento e 
Finanças da Contratante (EBC).
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12.3. Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado  total  ou  parcialmente  em  pagamento  de  qualquer 
obrigação, inclusive indenização a terceiros, a Contratada (Nome da Empresa) deverá proceder 
à respectiva reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada 
pela Contratante (EBC), mediante ofício entregue contra recibo.

12.4. A  garantia  somente  será  restituída à  Contratada (Nome da Empresa) após o  integral 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, conforme previsto no §4º, art. 56 da Lei nº 8.666 
de 1993.

12.4.1. A garantia contratual deverá ser mantida, inclusive, durante o período de garantia e de 
suporte técnico, a que se refere a Cláusula Sétima deste Contrato.

Cláusula Décima Terceira: Do Prazo e da Rescisão

13.1. O presente Contrato terá início em ____/____/_____ e término em ____/____/_____, incluso 
neste período  o prazo de entrega,  montagem, instalação,  configuração,  ativação,  integração e 
testes da  Solução, com o treinamento técnico e operação assistida, bem como a emissão dos 
Termos de Recebimento Provisório e Definitivo.

13.1.1. Fica desde já estabelecido que os direitos e obrigações assumidos no presente 
Contrato produzirão seus efeitos após o término do prazo de vigência indicado no item 
13.1., inclusive e especialmente no que se refere à garantia contratual prevista na Cláusula 
Décima Segunda e garantia e suporte técnico, referidos na Cláusula Sétima.

13.2. O presente Contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral e escrito da Contratante (EBC), pelos motivos enumerados no 
inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, de 1993;
b) 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;
c) por acordo entre as partes e sem ônus para ambas, mediante comunicação prévia 
com  antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias  do  seu  vencimento,  desde  que  haja 
conveniência para a Contratante (EBC);
d) judicialmente, nos termos da legislação.

Cláusula Décima Quarta: Das Obrigações da Contratada

14.1. Além de outras obrigações previstas neste Contrato, a  Contratada (Nome da Empresa) 
obriga-se a:

14.1.1. manter, durante todo o período da prestação dos serviços, as mesmas condições 
de habilitação, qualificação e de regularidade jurídico-fiscal exigidas para a contratação;

14.1.2. responsabilizar-se  pelo  fiel  cumprimento  das  condições  estabelecidas  neste 
Contrato, não sendo admitidas quaisquer modificações sem a aprovação da Contratante 
(EBC);

14.1.3. entregar,  montar,  instalar,  configurar,  ativar,  integrar e testar  a  Solução e seus 
componentes, deixando-os em perfeitas condições de funcionamento e uso, cabendo à 
Contratante (EBC) verificar se essas condições estão de acordo com o estabelecido neste 
Contrato, as quais deverão permanecer durante toda a sua vigência;
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14.1.4. fornecer  a  Solução atendendo  integralmente  às  suas  características, 
responsabilizando-se por todas as conexões, materiais, componentes, acessórios e mão 
de obra, necessários ao seu bom funcionamento;

14.1.5. assegurar  a  completa  compatibilidade  dos  equipamentos  ofertados,  caso 
contenham componentes  oriundos  de mais  de um fabricante,  e  sua total  garantia  nos 
termos exigidos nesta contratação;

14.1.6. assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários ao cumprimento integral 
do objeto deste Contrato;

14.1.7. dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos equipamen-
tos, acessórios, softwares e materiais nos locais indicados para implantação da Solução;

14.1.8. executar diretamente o fornecimento, montagem, instalação, ativação, integração e 
testes dos equipamentos, acessórios e softwares que integram a Solução, inclusive o trei-
namento técnico e operacional e a assistência técnica preventiva, sem transferência de 
responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Contratante (EBC);

14.1.9. atender rigorosamente ao prazo de entrega,  de instalação,  de configuração,  de 
ativação,  de  integração  e  dos  testes  da  Solução e  treinamento  aos  empregados  da 
Contratante (EBC);

14.1.10. efetuar, às suas expensas, todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto deste Contrato;

14.1.11. refazer os serviços rejeitados pela Contratante (EBC) devido ao uso de materiais 
que não sejam qualificados como de primeira qualidade, bem como refazer os serviços 
considerados como mal executados, com o emprego de materiais a serem aprovados pela 
Contratante (EBC), com mão de obra qualificada e antecedência necessária para que não 
venham a prejudicar o andamento cronológico dos serviços, arcando a Contratada (Nome 
da Empresa) com o ônus decorrente do fato;

14.1.12. reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte os equipamen-
tos, acessórios e softwares que integram a Solução em que se verifiquem danos em de-
corrência do transporte ou defeito de qualquer natureza, bem como providenciar a substi-
tuição dos mesmos, dentro dos prazos previstos neste Contrato, nas situações e momentos 
para as quais foram estabelecidos, contados da data de notificação que lhe for entregue ofi-
cialmente, por fax, e-mail ou carta;

14.1.13. providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apon-
tadas pela  Contratante (EBC) na execução do objeto deste Contrato, atendendo, com a 
diligência possível, às determinações da Comissão de Recebimento, voltadas ao sanea-
mento de faltas e correção de irregularidades verificadas;

14.1.14. executar,  sempre  que  necessário,  os  serviços  ou  reparos  com  continuidade, 
inclusive aos sábados, domingos e feriados;

14.1.15. manter  os  locais  afetados pela  execução  dos serviços  em perfeito  estado de 
limpeza;

14.1.16. apresentar à Contratante (EBC), em até 10 (dez) dias úteis, a contar do início da 
vigência deste Contrato, os documentos a seguir citados:
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a) cronograma  detalhado  da  instalação   contendo  datas  previstas  para  entrega, 
instalação,  configuração,  ativação,  integração  da  Solução e  acessórios,  testes  e 
entrada em funcionamento;

b) cronograma de treinamento  , acompanhado do conteúdo programático, elaborado em 
consonância com as exigências estabelecidas neste Contrato;

14.1.17. apresentar à Contratante (EBC), em até 05 (cinco) dias úteis, após a conclusão 
dos serviços de instalação, configuração, testes e ativação da Solução e acessórios, a do-
cumentação técnica a seguir descrita:

a) manuais de operação e de manutenção  , preferencialmente em idioma português ou 
inglês;

b) diagrama unifilar definitivo;  

14.1.18. realizar  o  treinamento  técnico  e  operacional  dos  empregados da Contratante 
(EBC) de acordo com as exigências estabelecidas neste Contrato e fornecer o certificado 
de conclusão aos participantes;

14.1.19. executar todos os trabalhos utilizando mão de obra técnica qualificada, devendo a 
Contratada (Nome da Empresa) estar  ciente das normas técnicas correspondentes a 
cada fornecimento a que se refere este Contato;

14.1.20. recrutar e manter, em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os 
empregados e contratados necessários à perfeita execução do objeto deste Contrato, devi-
damente uniformizados e identificados por meio de crachá, inclusive quando o cumprimen-
to das obrigações ocorrer aos sábados, domingos e feriados;

14.1.21. garantir que todos os empregados envolvidos no fornecimento dos equipamentos, 
acessórios e softwares que integram a Solução, especialmente na montagem, instalação, 
configuração, ativação, integração, testes, treinamento e assistência técnica preventiva, te-
nham qualificação técnica necessária, devendo ser realizados e utilizados todos os proce-
dimentos e equipamentos de segurança adequados;

14.1.22. fornecer à  Contratante (EBC) com a antecedência necessária,  relação com o 
nome, endereço e CPF dos empregados que atuarão nos serviços de montagem, instala-
ção, configuração, ativação e testes, treinamento e assistência técnica preventiva da Solu-
ção, a fim de que possam ter acesso aos locais;

14.1.23. instruir os seus empregados para circularem nas dependências da  Contratante 
(EBC) exclusivamente nos locais onde serão montados, instalados, configurados, ativados, 
integrados e testados os equipamentos que integram a  Solução, bem como realizado o 
treinamento e executados os serviços de operação assistida e assistência técnica preventi-
va;

14.1.24. manter, constantemente, representante no local de implantação da Solução, que 
será o responsável técnico pela fiscalização e acompanhamento da montagem, da instala-
ção, da configuração, da ativação, da integração e dos testes dos equipamentos que a in-
tegram e que assuma, perante a Comissão de Recebimento da Contratante (EBC), a res-
ponsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne neces-
sária, sendo que esse representante deverá ser um dos profissionais indicados pela Con-
tratada (Nome da Empresa) na fase de habilitação;
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14.1.25. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
Contratante (EBC) em Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ, em São Paulo/SP e em São 
Luis/MA, para implantação da Solução;

14.1.26. encaminhar proposta escrita à  Contratante (EBC), no caso de necessidade de 
substituição de profissional detentor de atestado apresentado na fase de habilitação, prévia 
a esta contratação,  fundamentando e instruindo o pedido com as provas necessárias à 
comprovação da situação.

14.1.26.1. A indicação do novo profissional, deverá ser acompanhada do respectivo 
acervo técnico e da baixa da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do 
profissional que está sendo substituído;

14.1.26.2. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e 
aprovada  pela  Contratante  (EBC),  somente  admitindo-se  a  substituição  por 
profissional com experiência equivalente ou superior;

14.1.27. responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus sócios, empregados e 
prepostos, ainda que involuntariamente, às instalações do prédio, mobiliários, máquinas, 
equipamentos  e  demais  bens  da  Contratante  (EBC) ou  de  propriedade  de  terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento da Solução, compreendendo: 
o fornecimento, a montagem, desmontagem, a instalação, a configuração, a integração, os 
testes e ativação dos equipamentos, o treinamento, operação assistida, assistência técnica 
preventiva e a garantia, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou ao acompanhamento pela Contratante (EBC);

14.1.28. responsabilizar-se, desde que verificada culpa ou dolo, pelo pagamento de quais-
quer valores referentes a taxas, multas, encargos, juros moratórios ou quaisquer outras 
despesas imputadas à  Contratante (EBC) em decorrência de atos praticados por seus 
empregados ou sob sua responsabilidade;

14.1.29. responsabilizar-se, com exclusividade, pela defesa contra todas as reclamações 
judiciais  ou extrajudiciais  e arcar  com os ônus decorrentes dos prejuízos  que possam 
ocorrer  em consequência do fornecimento,  objeto deste Contrato, por sua culpa ou de 
seus  empregados  ou  prepostos,  e  que  venham a  ser  argüidos  por  terceiros  contra  a 
Contratante (EBC), eximindo-se esta de qualquer relação empregatícia com os envolvidos 
no fornecimento;

14.1.30. solicitar, em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumpri-
mento das suas obrigações contratuais;

14.1.31. prestar  todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem solicitados  pela  Contratante 
(EBC), cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

14.1.32. responder às notificações emitidas pela Contratante (EBC), dentro do prazo fixa-
do nas respectivas correspondências;

14.1.33. disponibilizar número telefônico, fax, e-mail ou outro meio hábil para comunicação 
pela Contratante (EBC) disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia;

14.1.34. colocar seu corpo técnico à disposição da  Contratante (EBC) para orientação 
quanto à execução dos serviços, sempre que solicitado;
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14.1.35. comunicar  imediatamente  à  Contratante  (EBC) quaisquer  problemas  que 
ocorram  com  os  equipamentos  e/ou  serviços,  bem  como  relativos  ao  transporte  e 
montagem destes, que venham a causar transtorno à execução do objeto deste Contrato;

14.1.36. sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante (EBC), 
prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados e se obrigando atender prontamente às 
reclamações formuladas, sem ônus para a Contratante (EBC);

14.1.37. assumir  a  responsabilidade  pelos  entendimentos  comerciais  entre  os 
fornecedores da Contratante (EBC) dos sistemas MAM Tecnet, iAcervo e Inews, no que 
tange a homologação das integrações.

Cláusula Décima Quinta: Das Obrigações da Contratante (EBC)

15.1. Além de outras obrigações previstas neste Contrato, a Contratante (EBC) obriga-se a:

15.1.1. indicar os profissionais a serem treinados pela Contratada (Nome da Empresa), a 
fim de que possam, no futuro, efetuar a manutenção preventiva e o acompanhamento da 
operação e monitoração da Solução;

15.1.2. acompanhar  e  supervisionar  a  entrega,  instalação,  configuração,  ativação, 
integração  e  os  testes  da  Solução,  inclusive  o  treinamento,  por  meio  da  Comissão 
designada para esse fim;

15.1.3. comunicar à Contratada (Nome da Empresa) quaisquer ocorrências relacionadas 
com o fornecimento da Solução;

15.1.4. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada (Nome da Empresa);

15.1.5. assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela  Contratada (Nome da 
Empresa) ao local de entrega, de instalação, de configuração, de ativação, de integração 
e de testes da Solução, inclusive durante o treinamento, operação assistida e manutenção 
preventiva;

15.1.6. designar  os  membros  da  Comissão  de  Recebimento  e  o(s)  Gestor(es)  e 
Cogestor(es) a que se refere a Cláusula Nona deste Contrato ;

15.1.7. disponibilizar energia elétrica para alimentação da Solução e acessórios, baseada 
nas informações de dimensionamento que serão enviadas, juntamente com os diagramas, 
pela Contratada (Nome da Empresa);

15.1.8. rejeitar,  no  todo  ou  em  parte,  a  Solução entregue  em  desacordo  com  as 
especificações constantes deste Contrato, emitindo o respectivo Termo de Rejeição.

Cláusula Décima Sexta: Das Penalidades

16.1. Pelo  descumprimento  ou cumprimento  irregular  de  quaisquer  condições  previstas  neste 
Contrato, a  Contratada (Nome da Empresa) sujeitar-se-á às seguintes sanções, a critério da 
Contratante (EBC):

a) advertência por escrito;

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato;
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c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

d) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato;

e) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, cumulada com 
rescisão contratual;

f) 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, 2002, pelo prazo de 
até  05  (cinco)  anos,  sem  prejuízo  das  multas  previstas  neste  Contrato  e  demais 
cominações legais.

16.2. As  penalidades  descritas  no  item 16.1.  desta  Cláusula  podem ser  aplicadas  isolada  ou 
cumulativamente, a critério da Contratante (EBC), após análise das circunstâncias que ensejarem 
sua aplicação e serão, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF.

16.3. As  importâncias  decorrentes  das  multas  não  recolhidas  nos  prazos  determinados  nas 
notificações serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à Contratada (Nome da 
Empresa) ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

16.4. A  imposição  das penalidades  previstas  neste  item não exime a  Contratada (Nome da 
Empresa) do cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para 
repassar ou ressarcir eventuais danos causados à Contratante (EBC).

16.5. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a 
apresentação de defesa prévia pela Contratada (Nome da Empresa), no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data em que for comunicada pela Contratante (EBC).

Cláusula Décima Sétima: Da Novação e Responsabilidades

17.1. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, tanto pela 
Contratante (EBC) quanto pela  Contratada (Nome da Empresa), de direito ou faculdade que 
lhes  assistam  o  presente  Contrato,  ou  a  concordância  com  o  atraso  no  cumprimento  das 
obrigações, 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 Contrato.

17.2. As  partes  responderão  por  perdas  e  danos  pelo  inadimplemento  de  suas  obrigações 
contratuais, além de outras cominações definidas na legislação em vigor.

Cláusula Décima Oitava: Da Subcontratação, Fusão, Cisão ou Incorporação

18.1. A execução do objeto deste Contrato somente poderá ser subcontratado mediante prévia e 
expressa  aprovação  da  Contratante  (EBC),  quer  quanto  à  qualificação  técnica  da  empresa 
indicada  pela  Contratada  (Nome  da  Empresa),  quer  quanto  aos  tipos  e  volumes  dos 
fornecimentos a serem subcontratados.

18.2. Nenhuma subcontratação isentará a Contratada (Nome da Empresa) de quaisquer de suas 
responsabilidades ou obrigações, sendo esta responsável perante a Contratante (EBC) por todos 
os atos ou omissões dos subcontratados, bem como por atos de pessoas direta ou indiretamente 
por eles empregadas.
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18.3. A Contratada (Nome da Empresa) exigirá que cada um de seus subcontratados esteja de 
acordo com os termos deste Contrato, e também em fazer constar de seus contratos que todos os 
itens são passíveis de fiscalização pela Contratante (EBC).

18.4. Não poderá a subcontratação criar qualquer relação contratual entre a Contratante (EBC) e 
os  subcontratados,  ficando  a  Contratada  (Nome  da  Empresa) como  única  e  exclusiva 
responsável por todos os atos e omissões daqueles.

18.5. A fusão, cisão ou incorporação da Contratada (Nome da Empresa) só serão admitidas, para 
os fins deste Instrumento, com o consentimento prévio e por escrito da Contratante (EBC) e desde 
que não afetem a boa execução do Contrato.

Cláusula Décima Nona: Das Disposições Gerais

19.1. Qualquer  medida que implique alteração dos direitos e/ou obrigações aqui  pactuadas só 
poderá ser adotada mediante autorização por escrito da Contratante (EBC), e será ratificada por 
meio de Termo Aditivo a este Contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as 
ocorrências futuras.

19.2. A  Contratada  (Nome  da  Empresa) fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições 
contratuais,  os acréscimos ou supressões do valor  inicial  contratado,  nos termos e percentuais 
estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais.

Cláusula Vigésima: Da Publicação

20.1. A  Contratante  (EBC) providenciará  a  publicação  de  extrato  resumido  do  presente 
Instrumento no Diário Oficial da União - D.O.U., conforme estabelecido no “caput” do art. 20 do 
Decreto nº 3.555, de 2000.

Cláusula Vigésima Primeira: Do Foro

21.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir 
questões decorrentes deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Cláusulas e 
condições aqui pactuadas, as partes assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual  
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília,        de                            de 2011.

Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC
2.1.1.1.1.1.1.1. Contratante
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Nelson Breve Dias Roberto Gontijo de Amorim
Diretor-Presidente Diretor de Suporte e Operações

Nome da Empresa
2.1.1.1.1.1.1.2. Contratada

2.1.1.1.1.1.1.3. Nome do Representante

2.1.1.1.1.1.1.4. Cargo

Testemunhas:

1) 2)
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ANEXO I

2.2.

2.2.1.1.1.1.1.

1. Descrição do Objeto

1.1. Solução de Exibidores e Automação para Controles Mestres

1.1.1. Principais Características do Sistema:

1.1.1.1. Solução  de  Exibidores  para  controles  mestres com  automação  da 
exibição local e remota, composta por  hardware e softwares compatíveis entre si, 
pois trabalharão integrados.

1.1.1.2. Integração com solução de MAM (Media Asset Management) legado que 
fará  a  ingestão  e  codificação  prévia  de  conteúdos,  indexação  com inserção  de 
metadados e montagem de grades de programação, antes de serem carregados 
nos servidores exibidores, objeto deste Contrato.

1.1.1.3. A automação deve ser de plataforma aberta com capacidade de integração 
com equipamentos de fornecedores de sistema broadcast.

1.1.1.4. Todos os conjuntos de hardwares necessários para funções consideradas 
críticas  nos  sistemas  devem  possuir  dois  ou  mais  hardwares que  suportem 
funcionamento  redundante  e  em paralelo,  de  maneira  que  na  ausência  de  um 
hardware responsável  por  um  serviço  crítico,  a  redundância  funcione 
automaticamente.

1.1.1.5. Sistema sem ponto único de falha (No Single Point Of Failure) preparado 
com redundância física de hardware de todas as partes componentes do sistema 
(fontes  de  alimentação,  fans,  switches,  etc)  e  redundância  de  base  de  dados 
(Database).

1.1.1.6. Deve permitir a operação remota do play-list visando a “afinação” (ajuste de 
horário à previsão da grade de programação da emissora) por programa, ou seja, 
acertar os horários de exibição de cada programa levando em consideração tempo 
de cada programa, intervalos de inserções institucionais, vinhetas, dentre outros.

1.1.1.7. O sistema deve funcionar com compressão de vídeo XDCAM HD Long Gop 
à  taxa  de  50Mbps.  Já  os  servidores  devem  suportar  também  outros  codecs 
“Broadcast”,  sem  compressão  ou  transcodificação.  (XDCAM  35,  DV25,  DV50, 
MPEG2 são mandatórios).

1.1.1.8. Os servidores devem garantir suporte aos invólucros “wrappers” MXF Opt 
1a, MXF OP-Atom, AVI, MOV, sem compressão ou transcodificação.

1.1.1.9. Capacidade  de  geração  de  relatórios  on  line e  impressos  com  a 
possibilidade de exibição das seguintes informações:  listagem de identificadores 
dos  programas  codificados,  listagem  dos  vídeotapes  codificados,  grade  de 
programação com horário preciso de veiculação,  inclusive do que já foi  exibido, 
relação de veiculação por nome, identificador de programa ou tempo dos vídeos em 
determinado período de tempo.
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1.1.1.10. Criação de relatórios para deleção de vídeos armazenados no servidor de 
vídeo.

1.1.1.11. Capacidade de comando de operação por atalhos via teclado.

1.1.1.12.  Gerenciamento  de  Cotas  (Workspace)  do  sistema de  armazenamento 
centralizado  (Storage),  atribuindo  volumes  virtuais  preestabelecidos  para  cada 
projeto  e/ou grupo de usuários,  que poderão ser  alterados sob demanda pelos 
administradores do sistema.

1.1.1.13. Permitir fluxo de trabalho do tipo “Play-While-Transfer”, onde os usuários 
poderão iniciar a exibição do material editado mesmo durante a transferência do 
mesmo ainda em andamento para o Sistema Exibidor.

1.1.1.14. Capacidade de mudança imediata na exibição, mediante intervenção do 
operador.

1.1.1.15. Possibilidade de codificação, visualização prévia e exibição de vídeos nos 
formatos 4:3 e 16:9 com controle da razão de aspecto e inserção de barras verticais 
(pillarbox) e horizontais (letterbox). Utilizar automação da padronização AFD (Active 
Format Descriptio) para up conversão.

1.1.1.16. Recurso para  assistir  sempre que necessário  o  que está armazenado 
(preview).

1.1.1.17. Proteção de dados tipo RAID5 ou superior nos sistemas de armazena-
mento centralizados (Storages).
1.1.1.18. Sistema Integrado com topologia do tipo SAN (Storage Area Network), ou 
seja,  o  volume  de  armazenamento  centralizado  (Storage)  é  montado  nos  PCs 
clientes como um disco local, com Qualidade de Serviço (QoS) e Gerenciamento de 
Banda (Bandwidth).  Não serão aceitos sistemas baseados em topologia  do tipo 
NAS (Network Attached Storage) onde o volume de armazenamento centralizado 
(Storage) é montado como um disco mapeado de rede, ou em topologia distribuída 
do tipo “Push-Pull”, baseado em discos locais em cada PC cliente.

1.1.1.19. Automação  com  suporte  para  protocolos  de  rede  padrão,  tais  como 
TCP/IP, fornecendo capacidade de gerenciar  play-lists, de programação e outras 
operações, mantendo a visibilidade de sua operação de play-out de locais remotos. 
Deve  garantir  a  interoperabilidade  das  redes  como  permitir  a  expansão  das 
operações em plataformas alternativas.

1.1.1.20.  Funcionamento  com  Sinais  Banda  Base  nos  padrões:  HD  (High 
Definition):  1.5Gbps,  1080i@29.97fps;  SD  (Standard  Definition):  270Mbps, 
525i@29.97fps;  Audio  Embedded  (HD  e  SD):  48Ksps,24  bits;  AES  (Discreto): 
48Ksps, 24bits; Time Code: 29.97fps, Drop Frame (DF).

Observação: Será função da solução de MAM (Media Asset Management) legada 
concentrar em um único catálogo todo o conteúdo disperso nos vários servidores 
da rede para troca e movimentação de conteúdo entre as praças e servidores de ví-
deo.

1.1.2. Das Características Técnicas de cada Praça
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1.1.2.1.  Solução de Exibidores e automação para controles mestres para a 
Contratante (EBC) em Brasília/DF

1.1.2.1.1. O sistema principal de exibição será instalado em Brasília/DF, utili-
zando os servidores de áudio e vídeo, desenhados para funcionar 07 (sete) 
dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (trezentos e sessen-
ta e cinco) dias por ano.

1.1.2.1.2. Boot drive e fontes redundantes.

1.1.2.1.3. Suporte à conversão up, em tempo real, na exibição de mídias 
SD/HD, ou seja, por exemplo, ao se chamar uma mídia SD, em um canal de 
play-out HD, a up-conversão deverá ser feita em tempo real no momento da 
exibição.

1.1.2.1.4. Tecnologia para proteção dos discos. Essa tecnologia deverá per-
mitir que até 02 (dois) discos por RaidSet sejam perdidos sem prejuízo do 
funcionamento do sistema. Adicionalmente deverá ser previsto mais 01 (um) 
storage para espelhamento do sistema, com possibilidade de gravação si-
multânea de conteúdo nos 02 (dois) storages.

1.1.2.1.5. Multiviewer integrado - cada servidor deverá ter uma porta DVI 
para ser utilizada como multiviewer, para monitoração dos canais de ingest 
e play-out em banda-base, ou Multiviewer externo - cada servidor deverá 
ter um multiviewer externo compatível com o sistema, para monitoração dos 
canais de ingest e play-out em banda-base.

1.1.2.1.6. Suporte a  ingest por FTP automatizado ou manual em caso de 
contingência, sem prejuízo da capacidade do número de canais banda-base 
e capacidade de gerenciamento e transferência automática de arquivos en-
tre exibidores e entre praças em caso de contingência.

1.1.2.1.7. Integração com o sistema de servidores central da  Contratante 
(EBC) para recebimento de conteúdo a partir da integração entre os siste-
mas legados: MAM Tecnet (Media Asset Management), iAcervo (sistema ge-
renciador de roteiro de programação e opec) e Inews (sistema gerenciador 
de telejornalismo).

1.1.2.1.8. Capacidade de intercâmbio em tempo real de entrada e saída de 
informações em formato XML de metadados, dados, relatórios técnicos, re-
latórios de exibição, roteiros e grades de exibição, alarmes, confirmações, 
simulações, catálogos de acervo e demais dados de intercambio necessári-
os ao funcionamento do Sistema de Automação e de Exibição com os siste-
mas legados.

1.1.2.1.9. Capacidade de intercâmbio em tempo real de entrada e saída de 
arquivos de áudio e vídeo em pasta assistida (Watch Folder) com os siste-
mas legados.

1.1.2.1.10. Toda a montagem deve obedecer o padrão de cores de cabo, 
padrão de etiquetas de cabo e de diagramação estabelecidos pela Contra-
tante (EBC).
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1.1.2.1.11. Todos os distribuidores, modulares, processadores, modulares, 
acessórios e periféricos necessários para o perfeito funcionamento do Siste-
ma de Automação e de Exibição com os sistemas legados devem estar in-
clusos no projeto.

O sistema proposto deverá possuir:
k) 03  (três)  portas  de  ingest em  HD-SDI,  com  respectivas  portas  de 
monitoração;
l) 01 (uma) porta de ingest em HD-SDI para prover redundância montada em 
gabinete independente dos demais;
m) 07 (sete) portas para exibição configuradas para HD-SDI,  para exibição 
dos  canais  (TV  Brasil  Rede,  TV  Brasil  Local,  TV  Brasil  WEB,  TV  Brasil 
Internacional Região 01 (America Latina, Caribe, Estados Unidos e Canadá), TV 
Brasil Internacional Região 02 (Africa e Europa), TV Brasil Internacional Região 
03 (Japão, Asia e Oceania) e TV Nacional Brasil - NBR);
n) 02  (duas)  portas  para  exibição  configuradas  para  HD-SDI  para  prover 
redundância montada em gabinetes independentes dos demais, para os canais 
(portas) de exibição acima;
o) 02 (dois) conjuntos separados e independentes de raid sets espelhados de 
discos, com capacidade útil de 5,5 TeraBytes (200 horas) cada, considerando o 
formato  XDCAM  HD  50  utilizado  na  Contratante  (EBC) atualmente.  Essa 
capacidade  poderá  ser  aumentada  dependendo  da  necessidade  inicial  da 
Contratante (EBC);
p) 02 (dois) servidores externos para ingest e transferências de arquivo FTP, 
cada um configurado para 1 Gbps (total de 2 Gbps, podendo ser aumentado 
caso desejado) com capacidade de FTP automatizado ou manual em caso de 
contingência;
q) Transmissão  de  pontos  de  inserção  (IN POINT,  OUT POINT e  demais 
sinalizações) automatizados de áudio e vídeo para redes de televisão a cabo, 
DTH e outras, simultaneamente no padrão SCTE-35 e no padrão DTMF TONES. 
A transmissão  deve  ser  configurável  ao vivo  e  transmitida  independente  por 
cada canal de exibição;
r) Capacidade de ajuste de pontos de exibição de entrada e saída das mídias 
de áudio e vídeo inseridas no sistema com precisão de Frames. Deve possibilitar 
o apagamento ou não dos ajustes de entrada e saída da mídia com possibilidade 
de edição simples (cortes) destes pontos de áudio e vídeo;
s) Sistema de hardware e software automatizado de controle de qualidade de 
áudio  e  vídeo  para  todos  os  canais,  com  análise  de  compressão  e  demais 
parâmetros  de  áudio  e  vídeo  antes  da  distribuição  do  conteúdo,  análise  em 
tempo real de gravação do vídeo em arquivo, análise nas fases de gravação e 
de exibição, análise em conteúdos misturados em HD e SD, emissão em tempo 
real de relatórios, emissão de alarmes e sinalização diretamente no conteúdo 
conforme "presets" definidos, capacidade de processamento de áudio multicanal, 
processamento de loudness multicanal e processamento de vídeo para correção 
das imperfeições conforme "presets" definidos;
t) Todas as portas acima deverão ser controladas pela automação, conforme 
descrito abaixo:

Sistema de automação de play-out da exibição de controles mestres para a 
Contratante (EBC) em Brasília/DF, com as seguintes funções primárias:
l) Automação para múltiplos canais de televisão com capacidade de validar 
vários play-lists e conteúdos. Deve permitir alterações e atualizações em tempo 
real. Deve estar habilitada para controle de ingest. Deve permitir monitoração re-
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mota dos vários canais  via LAN ou WEB. Deve fazer os registros das trans-
missões. Deve permitir vários níveis de redundância com disponibilidade total. 
Controle de todos os dispositivos do sistema. Transferência e conversão de múl-
tiplos formatos de arquivo;
m) Importação automática de arquivos de tráfego, a partir de interface basea-
da em WebService, a partir da integração com sistema legado (iAcervo), para 
carregamento das listas de exibição;
n) Controlar as listas e a sequência de eventos por meio de terminais relacio-
nados a cada canal. Cada terminal deverá ter a possibilidade de controlar 1 ou 
as listas de programação de cada canal;
o) Capacidade de adição de novas funcionalidades, atualizações de  softwa-
res e diagnóstico com o sistema em funcionamento sem necessidade de parali-
sação do sistema;
p) A automação deve ter uma janela onde é possível realizar atividades como 
a comutação de um roteador de áudio e vídeo, a ativação de um servidor de ví-
deo e até mesmo a ativação de um sinal GPI;
q) A automação deverá permitir e gerenciar diálogo de arquivos de áudio e ví-
deo via pasta assistida (Watch Folder) e diálogo de dados e informações por 
XML com os sistemas legados;
r) A automação deve ainda permitir a realização de operações simultâneas 
como gravação, a comutação de roteadores de áudio e vídeo de diferentes desti-
nos ou sincronizar os dispositivos de streaming;
s) A automação deve ter uma janela de configuração para permitir a coloca-
ção de conteúdos adicionais  sobre o vídeo original,  como logotipos,  gráficos, 
branding e outras atividades adicionais de efeitos especiais com controle inde-
pendente por saída. O Sistema Channel Branding deverá estar incluso no proje-
to para cada saída de exibidor;
t) A automação deve permitir a interrupção da transmissão de um programa 
para entrar com um evento importante ou notícias ao vivo e, logo em seguida, 
voltar para o programa no mesmo ponto em que foi interrompido;
u) Quando um programa ou um comercial ou item de intervalo é lançado em 
um play-list o sistema deverá carregá-lo para dentro do servidor exibidor associ-
ado a esse play-list a partir da integração com os sistemas legados: MAM Tecnet 
(Media Asset Management), iAcervo (sistema gerenciador de roteiro de progra-
mação e opec) e Inews (sistema gerenciador de telejornalismo);
v) Todos os conjuntos de hardwares necessários para funções consideradas 
críticas nos sistemas devem possuir dois ou mais hardwares que suportem funci-
onamento  redundante  e  em  paralelo,  de  maneira  que  na  ausência  de  um 
hardware responsável por um serviço crítico a redundância funcione automatica-
mente.

O  sistema  de  automação  de  play-out deverá  conter  os  seguintes 
componentes:
e) 07 (sete) estações para controle dos canais e controles mestres locais;
f) 05 (cinco) estações de controle de play-out, para controlar as 04 (quatro) 
cidades remotamente (DF, MA, RJ e SP), caso necessário. Essas estações de 
controle de  play-out deverão ter a opção de controlar uma cidade ou todas ao 
mesmo  tempo.  O  disparo  para  reprodução  dos  play-outs deverá  estar 
sincronizado com a programação e sincronizado com o vídeo. A transmissão de 
áudio e vídeo da programação é via satélite e o sinal para disparo do play-out 
deverá ser transmitido, via satélite, juntamente com a programação;
g) 01 (um) banco de dados com hardware e software redundantes;
h) 01  (um)  par  de  device-servers,  equipamento  responsável  por  todas  as 
operações.  O  modelo  cotado  deverá  ter  redundância  total  do  sistema,  com 
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capacidade de comutação do principal para o reserva sem intervenção humana.

Observação:
f) A  competência  de  intercâmbio  de  conteúdo  entre  praças  será  do 
sistema MAM EBC;
g) Incluir todos os hardwares, softwares e acessórios dos PC’s necessários à 
operacionalização da solução proposta incluindo os servidores necessários para 
rodar o software de movimentação de mídia;
h) A Contratante (EBC) no DF adquiriu e está colocando em operação uma 
matriz de 128 x 128 marca Harris, e cinco master control marca Harris, modelo 
ICOM - Master para os canais de Brasília;
i) A partir da infraestrutura oferecida e verificada a partir da vistoria técnica, 
todos os demais equipamentos e acessórios necessários à perfeita operação do 
sistema deverão estar incluídos na proposta.
j) A montagem  deve  obedecer  ao  padrão  de  cores  de  cabo,  padrão  de 
etiquetas de cabo e de diagramação estabelecidos pela Contratante (EBC).

1.1.2.2.  Solução  de  Exibidores  e  automação  de  controle  mestre  da 
Contratante  (EBC) para o  Rio  de  Janeiro  (RJ)  e  São  Paulo, com  os 
seguintes itens para cada praça:

1.1.2.2.1. Sistema  de  servidores  redundantes  e  espelhados,  com 
capacidade líquida de 70 (setenta) horas em XDCAM 50 Mbps, cada, com a 
seguinte configuração:

e) 01  (uma)  porta  de  ingest em  HD-SDI,  com  respectivas  portas  de 
monitoração (Preview);

f) 01  (uma)  porta  de  ingest em  HD-SDI  para  prover  redundância 
montada em gabinete independente;

g) 02  (duas)  portas  para  exibição  configuradas  para  HD-SDI,  para 
exibição dos canais TV Brasil  Local e EBC - Serviços. Todos os canais 
deverão estar configurados para HD-SDI;

h) 02 (duas) portas para exibição, configuradas para HD-SDI, para prover 
redundâncias montadas em gabinetes independentes dos demais para os 
canais (portas) de exibição acima;

1.1.2.2.2. Sistema de automação com capacidade de  ingest local e 
exibição da lista de programação de cada canal (TV Brasil e EBC - 
Serviços, se for o caso), composto de 01 (um) data-base redundante, 
02 (duas) estações de captura e 02 (duas) estações para controle 
dos play-lists;

1.1.2.2.3. Boot drive e fontes redundantes;

1.1.2.2.4. Tecnologia  para  proteção  dos  discos.  Esta  tecnologia 
deverá permitir que até 02 (dois) discos por RaidSet sejam perdidos 
sem prejuízo do funcionamento do sistema. Adicionalmente deverá 
ser  previsto  mais  01  (um)  conjunto  separado  de  storage para 
espelhamento do sistema, com possibilidade de gravação simultânea 
de conteúdo nos 02 (dois) storages;
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1.1.2.2.5. Multiviewer integrado - cada servidor deverá ter uma porta 
DVI  para  ser  utilizada  como  multiviewer,  para  monitoração  dos 
canais de ingest e play-out em banda-base; ou Multiviewer externo - 
cada servidor deverá ter um  multiviewer externo compatível com o 
sistema, para monitoração dos canais de ingest e play-out em banda-
base;

1.1.2.2.6. Integração  com  o  sistema  de  servidores  central  da 
Contratante  (EBC) para  recebimento  de  conteúdo  a  partir  da 
integração  entre  os  sistemas  legados:  MAM Tecnet  (Media  Asset 
Management),  iAcervo  (sistema  gerenciador  de  roteiro  de 
programação  e  opec)  e  Inews  (sistema  gerenciador  de 
telejornalismo);

1.1.2.2.7. A  automação  deverá  permitir  e  gerenciar  diálogo  de 
arquivos locais de áudio e vídeo via pasta assistida (Watch Folder) e 
diálogo de dados e informações por XML com os sistemas legados;

1.1.2.2.8. Toda a montagem deve obedecer ao padrão de cores de 
cabo, padrão de etiquetas de cabo e de diagramação estabelecidos 
pela Contratante (EBC);

1.1.2.2.9. Todos  os  distribuidores,  modulares,  processadores, 
modulares,  acessórios  e  periféricos  necessários  ao  perfeito 
funcionamento  do  Sistema  de  Automação  e  de  Exibição  com  os 
sistemas legados devem estar inclusos no projeto.

Observações:
a) Na TV Brasil  Rio,  a  Contratante  (EBC) adquiriu  e  está  colocando  em 
operação uma matriz de 64 x 64 marca Miranda, modelo Nvision e um master 
control marca Harris, modelo ICOM - Master para a TV Brasil Rio;
b) Na TV Brasil  São Paulo,  a  Contratante (EBC) tem em operação  uma 
matriz de 64 x 64 marca Thomson e um master control marca Thomson, modelo 
Maestro;
c) Incluir todos os hardwares, softwares e acessórios dos PC’s necessários à 
operacionalização da solução proposta incluindo os servidores necessários para 
rodar o software de movimentação de mídia;
d) O sistema deverá permitir  o disparo dos blocos de inserções locais  via 
comando  remoto  da  estação  geradora  (EBC  Brasília).  O  disparo  para 
reprodução  dos  play-outs deverá  estar  sincronizado  com  a  programação  e 
sincronizado com o vídeo. A transmissão de áudio e vídeo da programação é via 
satélite  e  o  sinal  para  disparo  do  play-out deverá  ser  recebido,  via  satélite, 
juntamente com a programação;
e) A partir da infraestrutura oferecida e verificada a partir da vistoria técnica, 
todos os demais equipamentos e acessórios necessários à perfeita operação do 
sistema deverão estar incluídos na proposta.

1.1.2.3. Sistemas de infraestrutura, sistemas de servidores de exibição e 
automação de controle mestre para São Luis (MA), com os seguintes itens:

1.1.2.3.1. 01  (um)  Sistema  de  roteador/matriz  de  áudio  e  vídeo,  inteiro 
redundante, capacidade 3 Gbps, com 32 (trinta e duas) entradas e 32 (trinta 
e duas) saídas, expansível a 64 (sessenta e quatro) entradas e 64 (sessenta 
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e quatro) saídas. Os sistemas deverão ser fornecidos com controles remotos 
independentes para todas as saídas;

1.1.2.3.2. Todos os sinais que entram e saem no router deverão passar por 
réguas de patches fornecidas pela Contratada (Nome da Empresa);

1.1.2.3.3. 04  (quatro)  Multiviewer interno  ou  externo,  com  saídas 
independentes  HD-SDI  ou  DVI,  sendo  uma  saída  para  cada  08  (oito) 
entradas do Sistema de Router descrito na letra “a”. Deverá estar incluso um 
monitor de vídeo full HD de 32 a 42 polegadas para cada monitoração de 
oito entradas;

1.1.2.3.4. 02  (dois)  Conjuntos  de  modulares  com  capacidade  3G  para 
conversão  e  demais  para  a  integração  do  conjunto  de  equipamentos 
propostos (tendo no mínimo 10 (dez) conversores de HD para SD e 10 (dez) 
conversores de SD para HD);

1.1.2.3.5. 01  (um)  conjunto  de  modulares,  com  capacidade  3G  para 
distribuição de áudio e vídeo com, no mínimo, 20 (vinte) modulares, para 
uso na distribuição e integração de sinais de outros serviços na emissora, 
com entradas e saídas via réguas de patches;

1.1.2.3.6. 02 (dois) Sistemas de processadores de vídeo, para sincronizar e 
processar os sinais de entrada do sistema, com entradas e saídas via régua 
de patches;

1.1.2.3.7. 01 (um) Sistema de master control, com painel de controle físico e 
também via  software.  Deverá  também estar  incluso  sistema de  channel  
branding interno ou externo, controlado pela automação;

1.1.2.3.8. 01 (um) Sistema de monitoração de áudio e vídeo para o master 
control com capacidade de monitoração de PGM, Preview, Estúdio, Sat 1 e 
Sat 2;

1.1.2.3.9. Sistema de geração de pulsos  e sinais  de testes redundantes, 
com change over;

1.1.2.3.10. Sistema de monitoração, com Jitter, Diagrama de Olho, Dolby e 
Analisador de LipSync;

1.1.2.3.11. Sistema  de  exibidores  de  áudio  e  vídeo  redundantes  e 
espelhados, com capacidade líquida de 30 (trinta) horas (XDCAM 50 Mbps) 
cada, com um ingest HD e respectivo canal de monitoração e um canal de 
redundância. Boot drive e fontes redundantes. Tecnologia para proteção dos 
discos. Esta tecnologia deverá permitir que até 02 (dois) discos por RaidSet 
sejam perdidos sem prejuízo do funcionamento do sistema. Adicionalmente 
deverá  ser  previsto  mais  01  (um)  conjunto  separado  de  storage para 
espelhamento  do sistema,  com possibilidade  de gravação  simultânea  de 
conteúdo nos 02 (dois) storages. Suporte a ingest por FTP automatizado ou 
manual em caso de contingência, sem prejuízo da capacidade do número de 
canais banda-base;
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1.1.2.3.12. Sistema  de  automação,  com  capacidade  de  ingest local  e 
exibição da lista de programação da TV Brasil local, compostos de 01 (um) 
database simples, 01 (uma) estação de captura e 01 (uma) estação para 
controle dos  play-lists. A automação deve ter uma janela de configuração 
para permitir a colocação de conteúdos adicionais sobre o vídeo original, 
como logotipos, gráficos,  branding e outras atividades adicionais de efeitos 
especiais. O Sistema Channel Branding deverá estar incluso no projeto;

1.1.2.3.13. Down-converter  da  saída  do  master  HD,  para  alimentar  os 
transmissores analógicos e digitais com a mesma programação.

Observações:
a) A solução proposta nesses sistemas deverá permitir que todos os sinais 
presentes em uma matriz  wide-band inteira redundante, selecionados na saída 
dessa matriz, estejam disponíveis no master control HD. A saída deste  master 
deverá ser down convertida para alimentar o canal do TX analógico;
b) A Contratada (Nome da Empresa) deverá prever o fornecimento de móveis 
técnicos, incluso uma bancada para controle mestre, um suporte para monitores 
de  vídeo  e  três  racks de  44U,  similares  aos  do  fabricante  ELLAN  e  quatro 
cadeiras giratórias profissionais para instalação nos controles mestres;
c) Além da operação local, o sistema deverá permitir o disparo dos blocos de 
inserções locais  via comando remoto da estação geradora (EBC Brasília).  O 
disparo  para  reprodução  dos  play-outs deverá  estar  sincronizado  com  a 
programação e em tempo com o vídeo.  A transmissão de áudio  e vídeo da 
programação  é  via  satélite  e  o  sinal  para  disparo  do  play-out deverá  ser 
recebido, via satélite, juntamente com a programação;

1.1.2.4. Sistemas compactos com infraestrutura e master control:

1.1.2.4.1.  Total de 3 (três) sistemas compactos com infraestrutura,  master 
control, exibidores de controle mestre áudio e vídeo e a automação, para 
utilização em emissoras remotas, testes e demonstrações, com os seguintes 
itens por sistema:

a) Sistema  compacto,  sendo  que  todo  o  sistema  deve  ser  fornecido 
instalado em  rack profissional  (19 polegadas de até 44 unidades de 
rack de altura);

b) Sistema de router compacto, inteiro redundante, 3 Gbps, com oito (oito) 
entradas  e  2  (duas)  saídas,  fornecidos  com  controles  remotos 
independentes para todas as saídas;

c) Todos  os  sinais  que  entram  e  saem  do  router deverão  passar  por 
réguas de patch fornecidas pela Contratada (Nome da Empresa);

d) Multiviewer interno ou externo, com saída HD-SDI ou DVI, sendo uma 
saída para cada 08 (oito) entradas do Sistema de  Router descrito na 
letra  “a”.  Deverá  estar  incluso  um  monitor  de  vídeo  full  HD  de  19 
polegadas interligado ao router;

e) Conjunto de modulares com capacidade 3G para distribuição de áudio 
e vídeo SDI,  conversão e demais  para a integração do conjunto  de 
equipamentos propostos;

f) Sistema de master control compacto HD, com painel de controle físico e 
também via software com capacidade de corte sincronizado do sinal de 
satélite  para  o  sinal  local.  Deverá  também estar  incluso  sistema de 
Channel Branding interno ou externo, controlado pela automação;

g) Sistema de monitoração de áudio e vídeo para o master control;
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h) Sistema de exibidores de áudio e vídeo redundantes e espelhados, com 
capacidade líquida de 20 (vinte) horas (XDCAM 50 Mbps) cada, com 
um  ingest HD  e  respectivo  canal  de  monitoração  e  um  canal  de 
redundância;

i) Sistema  de  automação,  controlado  e  sincronizado  pelo  sistema 
principal  de  Brasília,  com  capacidade  de  ingest local  e  exibição  e 
ajustes da lista de programação da TV Brasil local, compostos de 01 
(um)  database  simples,  01  (uma)  estação  de  captura  e  01  (uma) 
estação para controle dos play-lists;

j) Boot drive e fontes redundantes;
k) Tecnologia para proteção dos discos. Esta tecnologia deverá permitir 

que até 02 (dois) discos por RaidSet sejam perdidos sem prejuízo do 
funcionamento do sistema;

l) Suporte  a  ingest por  FTP  automatizado  ou  manual  em  caso  de 
contingência, sem prejuízo da capacidade do número de canais banda-
base.

Observações: 
b) O sistema deverá ter a capacidade de que todas as praças ingestem e 
controlem seus  play-lists localmente  ou  remotamente  via  Contratante  (EBC) 
Brasília;
b) Deverá  ser  considerada  na  proposta  uma  quantidade  de  modulares  e 
processadores suficientes para o sistema. Todos os routers, distribuidores SDI e 
processadores de vídeo deverão ser 3G por default;
c) O sistema deverá permitir  o disparo dos blocos de inserções locais  via 
comando  remoto  da  estação  geradora  (EBC Brasília).  O  disparo  para 
reprodução dos  play-outs deverá estar sincronizado com a programação e em 
tempo com o vídeo.  A transmissão de áudio  e vídeo da programação é via 
satélite  e  o  sinal  para  disparo  do  play-out deverá  ser  recebido,  via  satélite, 
juntamente com a programação.

1.1.2.5. Solução de contingência para controles mestres para a TV Brasil 
Rede

1.1.2.5.1. Será utilizado como contingência para o sistema principal de exibi-
ção da TV Brasil Rede a ser instalado em Brasília/DF, utilizando os servido-
res de áudio e vídeo, desenhados para funcionar 7 (sete) dias por semana, 
24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por 
ano;

1.1.2.5.2. Boot drive e fontes redundantes;

1.1.2.5.3. Suporte à conversão up, em tempo real, na exibição de mídias 
SD/HD ou seja, por exemplo, ao se chamar uma mídia SD, em um canal de 
play-out HD, a up-conversão deverá ser feita em tempo real no momento da 
exibição;

1.1.2.5.4. Tecnologia para proteção dos discos. Essa tecnologia deverá per-
mitir que até 02 (dois) discos por RaidSet sejam perdidos sem prejuízo do 
funcionamento do sistema. Adicionalmente deverá ser previsto mais 01 (um) 
storage para espelhamento do sistema, com possibilidade de gravação si-
multânea de conteúdo nos 02 (dois) storages;
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1.1.2.5.5. Multiviewer integrado - cada servidor deverá ter uma porta DVI 
para ser utilizada como multiviewer, para monitoração dos canais de ingest 
e play-out em banda-base ou Multiviewer externo - cada servidor deverá ter 
um multiviewer externo compatível com o sistema, para monitoração dos ca-
nais de ingest e play-out em banda-base;

1.1.2.5.6. Suporte a  ingest por FTP automatizado ou manual em caso de 
contingência, sem prejuízo da capacidade do número de canais banda-base;

1.1.2.5.7. Integração com o sistema de servidores central da  Contratante 
(EBC) para recebimento de conteúdo a partir da integração entre os siste-
mas legados: MAM Tecnet (Media Asset Management), iAcervo (sistema ge-
renciador de roteiro de programação e opec) e Inews (sistema gerenciador 
de telejornalismo).

O sistema proposto deverá possuir:

a) 01  (uma)  porta  de  ingest em  HD-SDI,  com  respectivas  portas  de 
monitoração;

b) 01 (uma) porta de ingest em HD-SDI para prover redundância montada 
em gabinete independente dos demais;

c) 01 (uma) porta para exibição configurada para HD-SDI, para exibição 
da TV Brasil Rede;

d) 01  (uma)  porta  para  exibição  configurada  para  HD-SDI  para  prover 
redundância montada em gabinete independente do canal  (porta) de 
exibição acima;

e) 02 (dois) conjuntos raid sets espelhados de discos, com capacidade útil 
de 75 horas cada, considerando o formato XDCAM HD 50 utilizado na 
Contratante  (EBC) atualmente.  Essa  capacidade  poderá  ser 
aumentada dependendo da necessidade inicial da Contratante (EBC);

f)01  (um)  servidor  externo  para  ingest e  transferências  de  arquivo  FTP, 
configurado para 1 Gbps, podendo ser aumentado caso desejado;

g) Transmissão de pontos de inserção (IN POINT, OUT POINT e demais 
sinalizações) automatizados de áudio e vídeo para redes de televisão a 
cabo, DTH e outras, simultaneamente no padrão SCTE-35 e no padrão 
DTMF  TONES.  A  transmissão  deve  ser  configurável  ao  vivo  e 
transmitida  independente  por  cada  canal  de  exibição,  principal  e  o 
redundante.

1.1.2.5.8. Todas as portas acima deverão ser controladas pela automação, 
conforme descrito abaixo:

Sistema de automação de play-out da exibição de contingência para a 
Contratante (EBC), com as seguintes funções primárias:

a) Automação para múltiplos canais de televisão com capacidade de vali-
dar vários  play-lists e conteúdos. Deve permitir alterações e atualiza-
ções  em tempo real.  Deve  estar  habilitada  para  controle  de  ingest. 
Deve permitir monitoração remota dos vários canais via LAN ou WEB. 
Deve fazer os registros das transmissões. Deve permitir vários níveis 
de redundância com disponibilidade total. Controle de todos os disposi-
tivos do sistema. Transferência e  conversão de múltiplos formatos de 
arquivo;
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b) Importação automática de arquivos de tráfego, a partir de interface ba-
seada em WebService, a partir da integração com sistema legado (iA-
cervo), para carregamento das listas de exibição;

c) Controlar as listas e a sequência de eventos por meio de terminais rela-
cionados a cada canal. Cada terminal deverá ter a possibilidade de con-
trolar 1 ou as listas de programação de cada canal;

d) Capacidade de  adição  de  novas  funcionalidades,  atualizações  de 
softwares e diagnóstico com o sistema em funcionamento sem necessi-
dade de paralisação do sistema;

e) A automação deve ter uma janela onde seja possível realizar atividades 
como a comutação de um roteador de áudio e vídeo, a ativação de um 
servidor de vídeo e até mesmo a ativação de um sinal GPI;

f)A automação deve ainda permitir a realização de operações simultâneas 
como gravação, a comutação de roteadores de áudio e vídeo de dife-
rentes destinos ou sincronizar os dispositivos de streaming;

g) A automação deve ter uma janela de configuração para permitir a colo-
cação de conteúdos adicionais sobre o vídeo original, como logotipos, 
gráficos, e outras atividades adicionais de efeitos especiais;

h) A automação deve permitir a interrupção da transmissão de um progra-
ma para entrar com um evento importante ou notícias ao vivo e, logo 
em seguida, voltar para o programa no mesmo ponto em que foi inter-
rompido;

i)Quando um programa ou um comercial ou item de intervalo é lançado em 
um play-list o sistema deverá carregá-lo para dentro do servidor exibi-
dor associado a esse play-list a partir da integração com os sistemas le-
gados: MAM Tecnet (Media Asset Management), iAcervo (sistema ge-
renciador de roteiro de programação e opec) e Inews (sistema gerenci-
ador de telejornalismo);

j)Todos os conjuntos de hardwares necessários para funções consideradas 
críticas nos sistemas devem possuir dois ou mais hardwares que supor-
tem funcionamento redundante e em paralelo, de maneira que na au-
sência de um hardware responsável por um serviço crítico a redundân-
cia funcione automaticamente.

O sistema de automação de play-out de contingência deverá conter os 
seguintes componentes:

a) 01  (uma)  estação  para  controle  dos  canais  de  exibição  e  controle 
mestre local;

b) O disparo  para  reprodução  dos  play-outs deverá  estar  sincronizado 
com a programação e em tempo com o vídeo. A transmissão de áudio e 
vídeo da programação é via satélite e o sinal para disparo do play-out 
deverá ser transmitido, via satélite, juntamente com a programação;

c) 01 (um) banco de dados com hardware e software redundante;
d) 01 (um) par de device-servers, equipamento responsável por todas as 

operações. O modelo cotado deverá ter redundância total do sistema, 
com  capacidade  de  comutação  do  principal  para  o  reserva  sem 
intervenção humana.

Observações:
a) Incluir todos os hardwares,  softwares e acessórios dos PC’s necessários à 
operacionalização da solução proposta incluindo os servidores necessários para 
rodar o software de movimentação de mídia;
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b) Essa solução deverá ser instalada em local ou praça a ser definida pela 
Contratante (EBC).

1.2. Sistema Compacto de Exibidores e automação de produção e jornalismo da 
Contratante (EBC)

1.2.1. O sistema compacto de exibidores e automação de produção será responsável pelo 
play-out de estúdio de produção, desenhados para funcionar nos telejornais e nos progra-
mas de estúdio ao vivo e/ou gravados, com sistema em hardware e software totalmente in-
dependentes do sistema de exibição de controle mestre;

1.2.2. Boot drive e fontes redundantes;

1.2.3. Tecnologia para proteção dos discos. Esta tecnologia deverá permitir  que até 02 
(dois) discos por RaidSet sejam perdidos sem prejuízo do funcionamento do sistema. Adi-
cionalmente deverá ser previsto mais 01 (um) conjunto separado de storage para espelha-
mento do sistema, com possibilidade de gravação simultânea de conteúdo nos 02 (dois) 
storages;

1.2.4. Suporte a  ingest por FTP automatizado ou manual em caso de contingência, sem 
prejuízo da capacidade do número de canais banda-base;

1.2.5. Capacidade de intercâmbio em tempo real de entrada e saída de arquivos de áudio 
e vídeo em pasta assistida (Watch Folder) com os sistemas legados;

1.2.6. Capacidade de intercâmbio em tempo real de informações, lista de reprodução, me-
tadados e rundown com o protocolo MOS do sistema gerenciador de telejornalismo;

1.2.7. Integração com o sistema de servidores central da Contratante (EBC) para recebi-
mento de conteúdo a partir da integração entre os sistemas legados: MAM Tecnet (Media 
Asset Management) e Inews (sistema gerenciador de telejornalismo);

1.2.8. Instalação de um sistema compacto independente para cada estúdio da Contratante 
(EBC) sendo que ao total são 03 (três) estúdios para Contratante (EBC) em Brasília, 03 
(três) estúdios para Contratante (EBC) no Rio de Janeiro/RJ, 2 (dois) estúdios para Con-
tratante  (EBC) em  São  Paulo/SP  e  01  (um)  estúdio  na Contratante  (EBC) em  São 
Luis/MA.

O sistema proposto deverá possuir:
j) 01 (uma) porta de ingest em HD-SDI para cada estúdio, com respectivas portas de 
monitoração;
k) 03  (três)  portas  para  exibição  para  cada  estúdio  configurada  para  HD-SDI,  para 
exibição dos canais de play-out;
l) Em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, 01 (uma) porta para exibição configuradas 
para HD-SDI para prover redundância montada em gabinetes independentes dos demais 
para os canais (portas) de exibição acima;
m) 01 (um)  conjunto  de  raid  sets espelhados  de discos,  com capacidade  útil  de 20 
(vinte) horas cada, considerando o formato XDCAM HD 50 utilizado na Contratante (EBC) 
atualmente. Essa capacidade poderá ser aumentada dependendo da necessidade inicial 
da Contratante (EBC);
n) Interface de operação instalada dentro das salas de cortes (Switchers) em desktop 
mostrando  a  lista  de  exibição  (rundown)  em tempo  real  (sincronizado  com  o  sistema 
gerenciador de telejornalismo);
o) Disparo a partir de operação e/ou sincronização com corte da mesa de vídeo;
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p) Possibilidade de ajuste de lista e sequência manualmente via operador na interface 
do desktop;
q) Quadro parado inicial para CUE do material em Preview;
r) Troughput de FTP de no mínimo 30Mbps.

1.2.9. Todas as portas acima deverão ser controladas pela automação, conforme descrito 
abaixo:

1.2.9.1. Sistema de automação simplificada para cada sistema compacto de 
exibidores de produção da Contratante (EBC) (play-out da produção), com as 
seguintes funções primárias:

a) Deve permitir alterações e atualizações em tempo real. Deve fazer os registros 
das transmissões e execuções;

b) Sistema de play-out multiformato, independente  da compressão dos arquivos 
de  vídeo,  seja  DV25/50/100,  MPEG-2  IBP  ou  I-frame,  MXF,  MPEG-4,  M-
JPEG , SD e HD. Todos os arquivos podem ser colocados no mesmo servidor 
exibidor, sem render ou processos de transcodificação de qualquer tipo, e deve 
ser compatível com os sistemas de edições não lineares mais populares como 
Final Cut, Adobe Premiere, Avid e GrassValley;

c) Controlar as listas e a sequência de eventos por meio de terminais relaciona-
dos a cada estúdio permitindo  ingest e playout de todos canais simultanea-
mente;

d) Sistema de play-out multiformato, independente  da compressão dos arquivos 
de  vídeo,  seja  DV25/50/100,  MPEG-2  IBP  ou  I-frame,  MXF,  MPEG-4,  M-
JPEG , SD e HD. Todos os arquivos podem ser colocados no mesmo servidor 
exibidor, sem render ou processos de transcodificação de qualquer tipo, e deve 
ser compatível com os sistemas de edições não lineares mais populares como 
Final Cut, Adobe Premiere, Avid e GrassValley;

e) Importação automática e online de arquivos de tráfego e de play-list de produ-
ção pelo sistema legado MAM Tecnet e I-News;

f) A automação deve permitir comunicação por XML das informações de entrada 
(como listagem do  play-list,  seqüência de eventos, solicitação de mídia não 
transferida, etc) e das informações de saída (como indicar o recebimento com-
pleto ou parcial do arquivo, indicar a execução completa ou parcial do arquivo 
e demais relatórios ou lista de tarefas executadas).

Observações:
a) A competência de intercâmbio de conteúdo entre o servidor central, servidor de 
edição e arquivo tape library será do sistema MAM EBC;
b) Incluir todos os hardwares, softwares e acessórios dos PC’s necessários à ope-
racionalização da solução proposta incluindo os servidores necessários para rodar 
o software de movimentação de mídia;
c) A partir da infraestrutura oferecida e verificada a partir da vistoria técnica, todos 
os demais equipamentos e acessórios necessários à perfeita operação do sistema 
deverão estar incluídos na proposta.

1.3. Principais Características e Requisitos Básicos para a Integração dos Lotes 01 e 
02:

1.3.1. Entende-se como Integração a comunicação técnico/operacional entre a solução de 
exibidores de áudio e vídeo e os sistemas legados que gerenciam a cadeia de produção 
audiovisual digital da Contratante (EBC);
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1.3.2. Os sistemas legados em questão são classificados em três áreas de atuação. A sa-
ber: 1ª) Gestão de Ativos de Mídias ou Media Asset Management (sistema  MAM EBC): 
Fornecedor TECNET; 2ª) Gestão de Roteiro de Programação e Grade Comercial ou OPEC 
(sistema iAcervo):  Fornecedor  EBC;  3ª)  Gestão  de  Telejornalismo  (INews):  fornecedor 
AVID;

1.3.3. Quanto ao Sistema Gerenciador de Ativos de Mídias (MAM EBC), que tem o direito 
do licenciamento do uso e código fonte adquiridos do fabricante e fornecedor TECNET 
Tecnologia, o mesmo tem o papel de gerenciar, entre outras, os processos de ingestão de 
arquivos digitais, fluxo de armazenamento e catalogação apoiado por metadados, proces-
so de transcodificação de formatos, gestão de acervos integrados aos fluxos de exibição 
de informação e processo de transcodificação de formatos, processos de auditoria e rastre-
amento de processos;

1.3.4. A integração entre a Solução de Exibidores de Áudio e Vídeo e o MAM EBC, resulta-
rá na maior segurança e acessibilidade aos dados armazenados, como também, sendo a 
Contratante (EBC) uma Empresa de múltiplas vertentes da comunicação (televisão, jorna-
lismo, impresso, rádios, web, mobiles, etc.), viabilizará a crossmedia a partir da exibição e 
programação de conteúdos de áudio e vídeo nativos da captação, por exemplo, de uma 
vertical que não seja a TV (exemplo: conteúdo ingestado por uma produção Web, em que 
o MAM EBC se encarrega de transcodificar, formando assim uma nova mídia que poderá 
ser acessada pela Solução Sistêmica de Automação de Rádios, através da interface de in-
tegração);

1.3.5. Quanto ao Sistema Gerenciador de Roteiros de Programação e Grade Comercial, 
que se trata de um sistema desenvolvido internamente pela Contratante (EBC), o mesmo 
tem o papel de elaborar o playlist de exibição que deverá ser exportado para o sistema exi-
bidor, cabendo ao mesmo (sistema exibidor) fazer o “pull” dos arquivos de vídeo, todos de 
forma automatizada, que se encontrão armazenados no repositório gerenciado pelo siste-
ma MAM EBC, ora descrito com NearLine;

1.3.6. Quanto ao Sistema Gerenciador de Telejornalismo, que se trata de um sistema pro-
prietário desenvolvido e distribuído pela Avid Technology, tem como papel elaborar o “es-
pelho” do telejornal (playlist de exibição) que deverá ser integrado ao sistema exibidor, ca-
bendo ao mesmo (sistema exibidor) fazer o “pull” dos arquivos de vídeo que se encontrão 
armazenados no repositório gerenciado pelo sistema MAM EBC, ora descrito com NearLi-
ne. Devido a criticidade da operação do telejornal, ressalta como requisito básico a comu-
nicação em tempo real na ordenação do espelho com o playlist de exibição;

1.3.7. Quanto a descrição da interface de integração (Solução de Exibição X Sistemas Le-
gados EBC) o sistema deverá estar apto para fornecer e receber informações através dos 
dois mecanismo universais de comunicação: Protocolo SOAP (web services) ou Protocolo 
MOS (Gateway) para integração com os sistemas legados da Contratante (EBC) (Geren-
ciador de ativos digitais MAM EBC, Gerenciador de Roteiro de Programação e Grade Co-
mercial e Gerenciador de Telejornalismo).
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ANEXO II

2.3.

1. Execução do Projeto

1.1. Revisão crítica de projeto: CDR (Critical Design Review)

1.1.1. Em  até  20  (vinte)  dias  corridos a  partir  do  início  da  vigência  do  instrumento 
contratual,  a  Contratada  (Nome  da  Empresa) deverá  elaborar  e  apresentar  à 
Contratante (EBC) uma revisão crítica de projeto (Critical Design Review - CDR), com o 
propósito de revisar as implementações de projeto e suas respectivas especificações. O 
processo  deverá  incluir  uma  revisão  da  arquitetura  do  sistema  e  especificações  das 
necessidades ambientais, mecânicas e elétricas para implementação do sistema. O CDR 
deverá incluir as seguintes documentações:

j) Sugestão de rack’s adequados para os equipamentos do sistema;
k) Posicionamento dos equipamentos nas elevações dos rack’s;
l) Projeto, especificação e diagramas detalhados de dados (Ethernet, FC-AL, etc.);
m) Projeto de integração (levantamento de requisitos técnicos e sistêmicos junto aos siste-
mas legados);
n) Protocolização das conexões do sistema, com identificação segmentada baseada nos 
diversos tipos de sinais;
o) Revisão das necessidades de cabeamento do sistema;
p) Revisão das necessidades de alimentação elétrica do sistema;
q) Revisão das necessidades de ar condicionado do sistema;
r) Revisão do cronograma de implantação do sistema.

1.1.2. A  equipe  de  gerenciamento  do  projeto  da  Contratada  (Nome  da  Empresa) 
produzirá e distribuirá aos responsáveis envolvidos uma lista de minutas e ações dessa 
revisão num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a conclusão do processo 
de  CDR.  Para  tanto,  a Contratante  (EBC) deverá  apresentar  seus  comentários  e 
solicitações  derivadas do CDR por  escrito  em um prazo máximo de  15 (quinze)  dias 
corridos, após a data de recebimento do CDR.

1.2. “Site preparation”

1.2.1. Com o recebimento do CDR, a Contratante (EBC) poderá providenciar o “Site Pre-
paration” do sistema.

1.2.2. A instalação “on site” só poderá ser iniciada após a entrega de todas as áreas técni-
cas relacionadas ao sistema, sob responsabilidade da Contratante (EBC).

1.2.3. Fazem parte do “Site Preparation” as seguintes tarefas:

e) Execução de todas as obras de infraestrutura (civil/elétrica/aterramento/ar condiciona-
do/acústica/hidráulica, etc.) para atender todas as requisições do CDR;
f) As áreas técnicas deverão ser entregues limpas, com todos os acabamentos finaliza-
dos (sem entulhos, poeiras, etc.);
g) As áreas técnicas deverão oferecer segurança para patrimônio (equipamentos) e equi-
pe de instalação;
h) As áreas técnicas deverão possuir pelo menos 01 (uma) linha telefônica com possibili-
dade de ligações de longa distância e 01 (uma) linha de dados para internet banda larga, 
para possibilitar a comunicação com o suporte dos fabricantes via VPN e/ou similar;
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1.3. Após o “Site Survey” de inspeção, a equipe de gerenciamento de projeto da Contrata-
da (Nome da Empresa) produzirá e distribuirá aos responsáveis envolvidos um relatório com lista 
de minutas e ações dessa inspeção num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a con-
clusão da vistoria. Para tanto, a Contratante (EBC) deverá apresentar seus comentários e solici-
tações derivadas desta por escrito em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a 
data de recebimento do relatório.

1.4. Instalação física

1.4.1. Com o término do “Site Preparation”, a equipe técnica da  Contratada (Nome da 
Empresa) poderá iniciar a instalação física do sistema.

1.4.2. Fazem parte da instalação física as seguintes tarefas:

λ) Aquisição e/ou fabricação dos  racks,  consoles e acessórios mecânicos necessários, 
atendendo a todas as requisições do CDR, quando for o caso;
µ) Posicionamento dos racks e consoles nas áreas técnicas;
ν) Interligação da alimentação e aterramento elétrico dos racks e consoles;
ο) Cabeamento estruturado para rede de dados certificado e finalizado, atendendo a to-
das as requisições do sistema;
π) Montagem mecânica dos equipamentos periféricos nos  racks e consoles conforme o 
CDR;
θ) Interligação da alimentação e aterramento elétrico dos equipamentos periféricos;
ρ) Interligação da rede de informática do sistema;
σ) Interligação intra-sistêmica Ethernet;
τ) Interligação intra-sistêmica FC-AL;
υ) Interligação inter-sistêmica com o cabeamento estruturado de dados;
ϖ) Teste e correções de todas as interligações intra-sistêmicas.

1.5. Configuração e testes do sistema (Commissioning)

1.5.1. A fase de configuração e testes será realizada em conjunto com todos os fabricantes 
e parceiros tecnológicos envolvidos, sendo coordenados pela equipe de gerenciamento de 
projeto da Contratada (Nome da Empresa) e Contratante (EBC).

1.5.2. Esta fase é composta pelas seguintes tarefas principais:

e) Instalação e configuração da infraestrutura lógica do sistema (Sistemas Operacionais, 
Banco de dados, Frameworks, Drivers, Aplicativos, etc.);

f) Integrações sistêmicas (homologação das interfaces de integração junto aos sistemas 
legados: MAM Tecnet, iAcervo e INews);

g) Alinhamento e configuração geral do sistema;

h) Teste de funcionalidade geral do sistema.

1.5.3. Após a conclusão dessa fase, a equipe de gerenciamento de projeto da Contratada 
(Nome da Empresa) emitirá documentação de aceitação técnica do sistema aos respon-
sáveis técnicos da Contratante (EBC), atestando e certificando a IMPLANTAÇÃO TÉCNI-
CA do sistema.

1.6. Treinamento do sistema
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1.6.1. A fase de treinamento do sistema será realizada em conjunto com todos os fabrican-
tes e parceiros tecnológicos envolvidos, sendo coordenados pela equipe de gerenciamento 
de projeto da Contratada (Nome da Empresa) e da Contratante (EBC);

1.6.2. Esta fase é composta pelas seguintes tarefas principais:

a) Apresentação do sistema aos responsáveis técnicos e operacionais do cliente;

b) Apresentação do fluxo de operação do sistema;

c) Treinamento de fluxo de operação do sistema;
d) Treinamentos específicos de operação;
e) Acompanhamento do star-up do sistema.

1.7. “As-Built” do sistema

1.7.1. Após a conclusão de todas as fases já descritas neste termo de referência, a equipe 
de gerenciamento de projeto da  Contratada (Nome da Empresa) revisará toda a docu-
mentação técnica do sistema;

1.7.2. Esta fase é composta das seguintes tarefas principais:

a) Revisão final de projeto e documentação (“As Built”);

b) Entrega da documentação revisada em mídia magnética (CDR) e 03 (três) cópias im-
pressas;

1.8. Suporte “on site”

1.8.1. Será iniciada a fase de suporte “on site” após o término do treinamento do sistema, 
com duração de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de emissão do Termo de Rece-
bimento Definitivo, conforme descrito neste Termo de Referência;

1.8.2. Cada uma das cidades, Brasília, Rio de Janeiro, São Luís e São Paulo, terá 01 (um) 
engenheiro técnico da Contratada (Nome da Empresa) para atendimento “on site” de Ní-
vel 01. Caso seja necessário, o engenheiro/técnico da Contratada (Nome da Empresa) 
irá acionar o suporte Nível 02 dos fabricantes;

1.8.3. Seguem a descrição dos suportes de níveis 01 e 02:

1.8.3.1. Suporte Nível 01:

i) Resposta ao chamado, abertura e registro do caso;
j) Resposta telefônica à Contratante (EBC) para investigações inici-
ais;
k) Acesso remoto para identificação da origem do problema relatado. 
Caso necessário, visita “on site” para investigação mais apurada de problemas 
mais severos e/ou complexos;
l) Identificação da origem do problema. Se o problema for relacionado 
a hardware, encaminhar para o fabricante e seu respectivo atendimento de su-
porte e/ou garantia;
m) Caso o problema seja relacionado aos  softwares dos fabricantes, 
transferir o chamado para os engenheiros de suporte Nível 02 dos fabricantes. 
A descrição do problema será relatada por e-mail ou fax;
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n) Acompanhamento e “follow up” da resolução de Nível 02;
o) Implementação dos patches e/ou workarounds fornecidos pelos en-
genheiros de suporte Nível 02 dos fabricantes;
p) Fechamento do caso ao término do problema e transmitir o conhe-
cimento do processo à Contratante (EBC).

1.8.3.2. Suporte Nível 02:

a) Abertura e registro do caso para histórico e consultas futuras;
b) Análise detalhada do problema por telefone;
c) Rotinas de diagnósticos avançados, via acesso remoto, com a possível in-

tervenção da equipe técnica da Contratante (EBC);
d) Tentativa de reprodução do problema no laboratório dos fabricantes ou no 

sistema da Contratante (EBC) (desde que esta atividade não piore a seve-
ridade do problema);

e) Identificação do módulo causador do problema;
f) Remotamente tomar as ações necessárias para normalizar as operações da 

Contratante (EBC). Quando as ações requererem alterações nas configu-
rações do sistema, o fabricante irá comunicar a equipe de suporte Nível 01 
da Contratada (Nome da Empresa) e/ou a equipe de suporte da Contra-
tante (EBC), pois haverá a necessidade de interrupção das operações nor-
mais;

g) Correção de  bugs e/ou elaboração de  patches e  workarounds e posterior 
documentação dos procedimentos de instalação;

h) Distribuição de novas versões e patches do software;
i) Instalação remota dos patches e/ou workarounds quando os procedimentos 

de instalação não estiverem devidamente documentados ou quando essa 
instalação for de alta complexidade que exija conhecimento de Nível 02 do 
sistema;

j) Fechamento do caso ao término do problema e transmissão do conheci-
mento do processo à Contratante (EBC).
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ANEXO III

Cronograma de Entrega e de Execução

Descrição Duração Responsabilidade

Início da Vigência do Contrato D
Contratada (Nome da Empresa)

Contratante (EBC)

Elaboração  e  entrega  do  Projeto  (Critical 
Design  Review  -  CDR)  –  subitem  9.1.1  do 
Termo de Referência

D + 20 Contratada (Nome da Empresa)

Produção  da  lista  de  minutas  e  ações  de 
revisão (Equipe de Gerenciamento do Projeto 
da Contratada (Nome da Empresa)

D + 35 Contratada (Nome da Empresa)

Análise e aprovação do CDR D + 50 Contratante (EBC)

Entrega  das  Soluções  de  Exibidores e 
Automação  para  controles  mestres  de 
Televisão e de Produção e Jornalismo, para 
uso  nas  dependências  da  EBC,  em 
Brasília/DF,  no  Rio  de  Janeiro/RJ,  em  São 
Paulo/SP  e  em  São  Luis/MA,  incluindo 
instalação, configuração, ativação, integração, 
treinamento  técnico  e  operacional  aos 
empregados da Contratante (EBC).

D + 180 Contratada (Nome da Empresa)

Realização da Operação Assistida D + 270 Contratada (Nome da Empresa)

Observação: D = data de início da vigência do Contrato
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ANEXO IV

Cronograma de Recebimento Provisório e Definitivo

Lote Descrição Evento Termo

01

Fornecimento de 
Solução de Exibidores 
e Automação para 
controles mestres de 
Televisão, para uso nas 
dependências da 
Contratante (EBC), em 
Brasília/DF, no Rio de 
Janeiro/RJ, em São 
Paulo/SP e em São 
Luis/MA, incluindo 
instalação, 
configuração, ativação, 
integração, 
treinamento, operação 
assistida e assistência 
técnica preventiva.

Após  entrega  da  Solução  de 
Exibidores nos locais de destino.

Recebimento  Provisório,  ou 
de Rejeição, emitido em até 
15 (quinze) dias úteis

Após  instalação,  configuração, 
ativação,  integração e realização 
dos respectivos testes funcionais 
da Solução de Exibidores.

Recebimento  Provisório, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis

Após  realização  do  treinamento 
aos empregados da  Contratante 
(EBC).

Recebimento  Provisório, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis

Após  realização  da  operação 
assistida (período de três meses).

Recebimento  Definitivo, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis

02

Fornecimento  de 
Solução de Exibidores 
e  Automação  para 
Produção  e  Jornalismo, 
para  uso  nas 
dependências  da 
Contratante (EBC),  em 
Brasília/DF,  no  Rio  de 
Janeiro/RJ,  e  em  São 
Paulo/SP,  incluindo 
instalação, 
configuração,  ativação, 
integração,  treinamento, 
operação  assistida  e 
assistência  técnica 
preventiva.

Após  entrega  da  Solução  de 
Exibidores nos locais de destino.

Recebimento  Provisório,  ou 
de Rejeição, emitido em até 
15 (quinze) dias úteis

Após  instalação,  configuração  e 
realização dos respectivos testes 
funcionais  da  Solução  de 
Exibidores.

Recebimento  Provisório, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis

Após  realização  do  treinamento 
aos empregados da  Contratante 
(EBC).

Recebimento  Provisório, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis

Após  realização  da  operação 
assistida.

Recebimento  Definitivo, 
emitido em até  15 (quinze) 
dias úteis
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2.4. ANEXO V

Composição dos Preços

LOTE 01
Solução de Exibidores e Automação para Controles Mestres de Televisão

Item Descrição
Marca, 

Modelo e 
Referência

Qtd. Valor 
Unitário Valor Total

01
Solução  de  Exibidores  e  Automação 
para  controles  mestres  para 
Contratante (EBC), em Brasília/DF.

01

1.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da Contratante  (EBC),  Materiais, 
Acessórios, dentre outros) 

01

02
Solução de exibidores e automação de 
controle  mestre  da Contratante  (EBC) 
para  o  Rio  de  Janeiro  (RJ)  (1)  e  São 
Paulo (SP) (1)

02

2.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da Contratante  (EBC),  Materiais, 
Acessórios, dentre outros)

02

03
Sistema  de  infraestrutura,  sistemas  de 
exibidores  e  automação  de  controle 
mestre para São Luís.

01

3.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da Contratante  (EBC),  Materiais, 
Acessórios, dentre outros)

01

04 Solução compacta de exibidores e auto-
mação para controles mestres 03

4.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da Contratante  (EBC),  Materiais, 
Acessórios, dentre outros).

03

05
Solução de contingência de exibidores e 
automação para controles mestres para 
a TV Brasil Rede

01

5.1
Integração (Serviços, Sistemas Legados 
da Contratante  (EBC),  Materiais, 
Acessórios, dentre outros).

01

Valor Total
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LOTE 02
Solução de Exibidores e Automação para Produção e Jornalismo

Item Descrição
Marca, 

Modelo e 
Referência

Qtd. Valor 
Unitário

Valor Total 
Estimado

01

Sistema  compacto  de  exibidores  e 
automação  de  produção  da 
Contratante  (EBC) para  as  praças 
de Brasília (03), Rio de Janeiro (03), 
São Luis (01) e São Paulo (02)

9

1.1
Integração  (Serviços,  Sistemas 
Legados  da Contratante  (EBC), 
Materiais, Acessórios, dentre outros).

9

Valor Total

Detalhamento do Valor Total Global

Lote 2.4.1. Descrição Valor Total

01 Solução de Exibidores e Automação para Controles Mestres de 
Televisão

02 Solução de Exibidores e Automação para Produção e Jornalismo

2.4.1.1.1.1. Va  
lor 
To
tal 
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ANEXO VI

Cronograma de Pagamentos

Lote Descrição Condições de pagamento

01 e 
02

Fornecimento  de 
Solução  de 
Exibidores e 
Automação  para 
controles mestres de 
Televisão  e  de 
Produção  e 
Jornalismo,  para  uso 
nas  dependências  da 
EBC,  em  Brasília/DF, 
no Rio  de Janeiro/RJ, 
em  São  Paulo/SP  e 
em  São  Luis/MA, 
incluindo  instalação, 
configuração, 
ativação,  integração, 
treinamento,  operação 
assistida e assistência 
técnica preventiva.

1a Parcela:  Após entrega 
da  Solução  de 
Exibidores,  no  seu 
destino.

70%  (setenta  por  cento)  do  valor 
total  da  Solução  de  Exibidores, 
mediante  emissão  de  Termo  de 
Recebimento Provisório.

2a Parcela:  Após 
instalação,  configuração, 
ativação,  integração  e 
realização  dos 
respectivos  testes 
funcionais da Solução de 
Exibidores

20% (vinte por cento)  do valor  total 
da  Solução  de  Exibidores,  após  a 
instalação,  configuração,  ativação, 
integração  e  realização  dos 
respectivos  testes  funcionais, 
mediante  emissão  de  Termo  de 
Recebimento Provisório.

3a Parcela:  Após 
realização do treinamento 
aos empregados da EBC.

5% (cinco por cento) do valor total da 
Solução  de  Exibidores,  mediante  a 
emissão  do  Termo  de  Recebimento 
Provisório.

4a Parcela:  Após 
realização  da  operação 
assistida.

5% (cinco por cento) do valor total da 
Solução  de  Exibidores,  mediante  a 
emissão  do  Termo  de  Recebimento 
Definitivo.
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ANEXO VII

PROPOSTA DA CONTRATADA (Nome da Empresa)
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