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EDITAL 

(Processo nº 71/2019) 
 

MODALIDADE: PREGÃO Nº 08/2019 
FORMA: PRESENCIAL 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  
AQUISIÇÃO: POR ITEM 

 
PREÂMBULO 
A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria – RS (CMVSM), no uso de suas 
atribuições legais, determinou ao PREGOEIRO, designado através da Portaria nº 73/2019 (Anexo X), 
tornar público para conhecimento de quaisquer interessados, que, na data, horário e local a seguir 
indicados, será realizada Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo de MENOR PREÇO 
POR ITEM, para aquisição de equipamentos para a TV Câmara, equipamentos de fotografia para 
a Diretoria de Comunicação e de monitoração de TV para o Plenário da Casa Legislativa, 
conforme Termo de Referência (Anexo II). Este processo Licitatório prevê, no que se refere a todos os 
itens que compõem seu objeto, a participação exclusiva de Microempreendedores Individuais, 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e outras que eventualmente venham a se 
enquadrar nos mesmos benefícios legais, conforme legislação vigente. O presente processo 
licitatório obedecerá integralmente à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ao Decreto Municipal 
n° 072/2015, de 03 de agosto de 2015, que institui a modalidade Pregão no Município de Santa Maria, 
bem como às demais normas federais e municipais pertinentes ao assunto, no que couberem, em 
especial à Lei Federal n° 8.666/93, à Lei Complementar Federal nº 123/2006, com as alterações da Lei 
Complementar Federal nº 147/2014, e à Lei Municipal nº 5.245 de 05 de novembro de 2009. 
 
1 – DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES, PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO 
 
LOCAL: Plenarinho da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, sito à Rua Vale Machado, nº 
1415, Centro, CEP 97010-530, Santa Maria – RS. 
 
DIA: 05/08/2019.  
 
HORÁRIO: 14:00 HORAS. 
 
1.1 Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 
referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Câmara Municipal 
de Vereadores de Santa Maria que se seguir, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário.  
 
1.2 No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito a: 
1.2.1 credenciamento dos representantes; 
1.2.2 consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNEP); 
1.2.3 recebimento dos envelopes de proposta e documentação; 
1.2.4 abertura dos envelopes de proposta dos licitantes; 
1.2.5 abertura do envelope de documentação do licitante com proposta vencedora. 
 
1.3 As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação na página web, no endereço 
www.camara-sm.rs.gov.br, com pelo menos 01 (um) dia de antecedência, salvo com referência 
àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, fac-símile ou outro similar, aos 
representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a: 
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1.3.1 habilitação ou inabilitação do licitante; 
1.3.2 julgamento das propostas; 
1.3.3 resultado de impugnação ou recurso porventura interposto; 
1.3.4 resultado de julgamento deste Pregão. 
 
1.4 A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste Edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em 
participar do certame em até 02 (dois) dias úteis que antecederem a data estabelecida no preâmbulo 
deste instrumento convocatório para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes da Proposta e 
Documentação. 
 
1.5 A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será divulgada mediante 
publicação de nota na página web da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, no endereço 
www.camara-sm.rs.gov.br, menu “Licitações”, cabendo aos interessados acessá-la. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos para a TV Câmara, equipamentos 
de fotografia para a Diretoria de Comunicação e de monitoração de TV para o Plenário da Casa 
Legislativa, conforme Termo de Referência (Anexo II), sendo sua aquisição do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM.  
2.1.1 São partes integrantes deste objeto as demais condições e especificações diluídas neste Edital e 
seus anexos. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar deste Pregão empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento 
no Brasil, que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto, desde que, 
EXCLUSIVAMENTE, sejam Microempreendedores Individuais, Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte ou outras que eventualmente venham a se enquadrar nos mesmos benefícios legais, nos termos 
do art. 48, I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e art. 36 da Lei Municipal nº 5.245/2009. 
 
3.2 NÃO poderão participar deste Pregão as empresas que: 
3.2.1 Encontrem-se em processo de falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução 
ou liquidação; 
3.2.2 Estejam cumprindo sanção de suspensão do direito de licitar ou de declaração de inidoneidade 
imposta pela Administração Pública, entendida esta como Administração Direta e Indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade 
jurídica de direito privado, sob controle do Poder Público e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas; 
3.2.3 Constem no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), cujas consultas serão promovidas em atenção ao Ofício DCF 
n° 44/2017 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul – TCE-RS, caso em que terão suas propostas 
integralmente desclassificadas; 
3.2.4 Sejam reunidas em consórcio ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição, quando estejam participando concomitantemente nos 
mesmos itens do processo licitatório; 
3.2.5 Sejam estrangeiras e não funcionem regularmente no País; 
3.2.6 Estejam proibidas por lei. 
 
3.3 Os proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital e seus anexos, sem poder 
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do 
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integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer 
alegações. 
 
3.4 A participação neste Pregão importa ao Proponente a irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente edital e seus anexos, bem como a observância dos regulamentos, normas e 
técnicas aplicáveis. 
 
3.5 O proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de 
sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório. 
 
3.6 O Poder Legislativo Municipal de Santa Maria reserva o direito de revogar a presente licitação por 
razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, sem que caiba 
direito indenizatório a quaisquer dos licitantes. 
 
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 O Proponente 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 seu representado, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 
4.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de procuração com firma 
reconhecida (Anexo IX), desde que constem poderes para formular ofertas e lances de preços, 
bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Sendo 
sócio(a), proprietário(a), dirigente ou assemelhado da empresa proponente, seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em nome da empresa, deverão estar expressamente dispostos no 
Estatuto ou Contrato Social. 
 
4.3 A não apresentação de documento que credencie o(a) representante, não desclassificará ou 
inabilitará o Licitante, mas impedirá que o(a) representante se manifeste e responda em seu nome. 
 
4.4 É facultado ao Licitante o direito de não estar presente na sessão pública de Licitação, devendo, 
para tanto, enviar, se for o caso, a declaração de enquadramento como Microempreendedor 
Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo III), conforme item 4.9, em 
envelope separado da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação. 
 
4.5 Apresentar cópia de Documento de Identidade do representante, sócio(a), proprietário(a), diretor(a) 
da empresa ou equivalente que venha participar do certame. 
 
4.6 Apresentar cópia do Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente, em vigor, devendo 
estarem acompanhados de todas as alterações efetuadas ou da consolidação respectiva. 
 
4.7 Apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos habilitatórios (Anexo 
VIII). A ausência deste documento impede a empresa de participar do certame. 
  
4.8 Para os Licitantes com representantes na sessão pública, os documentos solicitados nos itens 4.5, 
4.6 e 4.7 deverão constar FORA do envelope da documentação e ser entregues ao Pregoeiro, que fará 
o credenciamento dos participantes.  
 
4.9 Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para 
assegurarem o estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e na Lei Municipal nº 
5.245/2009, que instituem, respectivamente, o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 
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Pequeno Porte e a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual, deverão apresentar para o Pregoeiro, no ato da abertura do 
procedimento licitatório (credenciamento), declaração de enquadramento como 
Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo III), 
devidamente assinada pelo responsável pela sua contabilidade ou documento fornecido pela Junta 
Comercial (com validade de 90 dias).  
 
4.10 Caso algum dos documentos solicitados esteja dentro do envelope da documentação ou da 
proposta, o Pregoeiro poderá solicitar que o representante abra o envelope e retire o documento, 
lacrando-o logo em seguida. 
 
4.11 Somente será efetivado o credenciamento dos Licitantes que não estejam listados no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
(CNEP). 
 
4.12 A partir do término do credenciamento dos Licitantes por parte do Pregoeiro, não serão mais 
admitidos novos proponentes, dando-se início à sessão do certame. 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
5.1 A Proposta de Preços e a Documentação que a instruir, deverão ser apresentadas, 
impreterivelmente, até o dia, hora e local já fixados no início deste Edital, em 02 (dois) envelopes (da 
proposta e da habilitação), devidamente fechados e rubricados no fecho. 
 
5.2 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação do Licitante retardatário, a não ser na 
qualidade de ouvinte. 
 
5.3 Os documentos emitidos através da internet não necessitam de autenticação, ficando sujeitos à 
verificação por parte do Pregoeiro. 
 
5.4 Poderão ser feitas autenticações de documentos, diretamente no órgão licitante, pela Comissão 
Permanente de Licitações, preferencialmente até o último dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes. 
 
5.5 Os Licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope de 
Documentação, ou os que os apresentarem irregulares, em desacordo ao estabelecido neste Edital, 
serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
5.6 A abertura dos envelopes da Proposta e da Documentação será realizada em sessão pública, da 
qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, consignando, se for o caso, os registros 
efetuados pelos representantes legais dos Licitantes presentes. 
5.6.1 Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer manifestação deverá ser motivada e 
feita no ato da sessão pelos representantes legais dos Licitantes presentes. 
5.6.2 A desclassificação da proposta do Licitante importa preclusão do seu direito de participar das 
fases subsequentes. 
 
5.7 Todas as propostas e os documentos da proposta vencedora serão rubricados pelo Pregoeiro e 
pelos representantes legais dos Licitantes presentes na sessão que assim o desejarem, devendo, para 
tal, dirigirem-se à mesa do Pregoeiro. 
 
5.8 Após o credenciamento não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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5.9 É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente nos envelopes das propostas ou da documentação.  
 
5.10 O Pregoeiro poderá desconsiderar excessos de formalismos que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
5.11 Primeiramente serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, que serão 
lidas para todos os presentes, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica por parte do Pregoeiro 
e equipe de apoio. Os interessados que desejarem conferir as propostas dos demais licitantes deverão 
dirigir-se à mesa do Pregoeiro. 
 
5.12 Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa frontal, as seguintes informações: 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 01 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
FONE/FAX/E-MAIL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

FONE/FAX/E-MAIL  
 

 
6 - DA PROPOSTA 
 
6.1 A Proposta contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na seguinte forma: 
6.1.1 Em original, constar 01 (uma) via impressa em papel, em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, apresentada digitalizada ou datilografada, redigida com clareza, 
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas; devidamente datada e assinada pelo representante 
legal em sua última folha e rubricada nas demais. 
6.1.2 Fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social do Licitante, nome do signatário, 
o CNPJ, número(s) de telefone(s), de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP. 
6.1.3 O licitante deverá cotar o valor em reais, com até duas casas decimais (R$ 0,00), expresso em 
algarismos e, de preferência, por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência. O preço 
proposto deverá contemplar todas as despesas necessárias à execução do contrato, custos 
administrativos, comissões, lucro, leis sociais, tributos, impostos, taxas, emolumentos, serviços de 
terceiros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, transporte, seguros, licenças, enfim, tudo que se fizer 
necessário à perfeita execução do objeto licitado, mesmo que não especificado neste edital, bem ainda, 
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 
6.1.4 A omissão da resposta de qualquer dos quesitos de avaliação, tais como, informações técnicas 
ou outra documentação que comprove a veracidade da informação, poderá implicar sumária 
desclassificação da proposta. 
6.1.5 Deverá constar na proposta o nome do representante da empresa que firmará contrato com a 
Administração, bem como o nº do RG, CPF, endereço do representante legal e cargo ocupado.  
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6.2 A simples apresentação da proposta, por si só, implicará plena aceitação, por parte do licitante, de 
todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 
 
6.3 Poderão ser apresentadas quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou 
convenientes. 
 
6.4 Apresentar a marca e o modelo cotados, que deverão ser os mesmos itens a serem entregues, caso 
a proposta venha a ser a vencedora, sob pena de recusa do recebimento do item, nos termos do Art. 
55, XI, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 As Propostas serão julgadas e adjudicadas POR ITEM, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
 
7.2 Conforme incisos VI e VII, do art. 11, do Decreto Municipal n° 072/2015, de 03 de agosto de 2015, 
o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor 
da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.  
7.2.1 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas acima, o pregoeiro classificará os autores das melhores propostas, até o máximo de três, para 
que ofereçam novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
7.2.2 Havendo empate na classificação da terceira melhor proposta, todos os licitantes dessas 
propostas serão convocados a oferecer lances verbais. 
7.2.3 Aos proponentes proclamados conforme o item acima será oportunizado nova disputa, por meio 
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, começando pelo proponente que 
ofertou o maior valor e os demais em ordem decrescente de valor. 
 
7.3 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
sanções administrativas constantes neste Edital. 
7.4 Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo 
critério do MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
7.5 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do Licitante que 
a tiver formulado. 
 
7.6 Se a oferta não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda a todas as exigências, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e o processo 
encaminhado à autoridade superior para homologação e adjudicação do objeto definido neste Edital e 
seus anexos. 
 
7.7 Para efeitos da Lei Complementar Federal nº 123 consideram-se Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte a Sociedade Empresária, a Sociedade Simples e o Empresário a que se refere o art. 
966 da Lei Federal nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme legislação vigente. 
 
7.8 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 Licitantes presentes, ressaltando-
se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 
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7.9 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das 
exigências deste Edital, observadas as demais disposições deste instrumento. 
 
7.10 Os preços finais propostos serão considerados completos e suficientes para a execução do 
Contrato, objeto desta Licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional 
quando devida a erro ou má interpretação de parte do Licitante. 
 
8 - DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 
8.1 A Proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data prevista no início 
deste Edital para o recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 
 
8.2 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da 
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Câmara Municipal de Vereadores 
de Santa Maria, esta poderá solicitar prorrogação geral da validade referida a todos os Licitantes 
classificadas, por igual prazo, no mínimo. 
 
8.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem 
solicitação ou convocação de que tratam os itens 8.1 e 8.2 deste Edital, respectivamente, os Licitantes 
ficam liberados dos compromissos assumidos. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 Qualquer documento apresentado na fase do credenciamento será considerado como já 
apresentado, para fins de habilitação. 
 
9.2 Para fins de Habilitação Jurídica deverá ser apresentado, conforme o caso: 
 
9.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
 
9.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de 
eleição de seus administradores; ou 
 
9.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, com indicação dos sócios 
responsáveis pela administração; ou 
 
9.2.4 Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, em 
vigência, quando a atividade assim o exigir. 
 
9.2.5 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
9.2.6 O licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, que não foi declarado inidôneo e que 
inexiste fato que possa impedir sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual, 
caso venha a ser contratado pela Câmara Municipal de Santa Maria, conforme modelo de declaração 
(Anexo VI). 
 
9.2.7 O licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, o cumprimento do disposto no art. 27, V 
da Lei n° 8.666/93, conforme modelo de declaração (Anexo VII). 
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9.2.8 Apresentar Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação, expedida pelo 
distribuidor do foro da comarca da sede da pessoa jurídica, ou, no caso de empresa individual, certidão 
negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, que terá a validade de 90 
(noventa) dias após sua emissão. 
 
9.3 Para verificação da Regularidade Fiscal e Trabalhista deverá ser apresentado: 
 
9.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
9.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município através de alvará (de localização 
ou de funcionamento) relativo ao domicílio ou sede do cadastro, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 
 
9.3.3 Prova de regularidade para com os Tributos Federais - certidão negativa de débito ou positiva 
com efeitos de negativa, relativamente a débitos de tributos e contribuições federais e dívida ativa da 
União. 
 
9.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual – certidão negativa de débito ou positiva 
com efeitos de negativa – do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei. 
 
9.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal – certidão negativa de débito ou positiva 
com efeitos de negativa – do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei. 
 
9.3.6 Certificado de regularidade para com o FGTS. 
 
9.3.7 Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da lei nº 
12.440/2011. 
 
9.4 - Observações: 
 
9.4.1 Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Bem como, 
documentos de procedência estrangeira, emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos de Documentos. 
 
9.4.2 Os documentos solicitados neste edital, deverão ser emitidos em papéis timbrados dos Órgãos 
ou das Empresas que os expedirem. 
 
9.4.3 O representante legal que assinar documentos pela empresa, deverá estar investido de poderes 
para esse fim e comprovar tal competência caso a Comissão de Licitação vier a exigir. 
 
9.4.4 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 02, deverão, de 
preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada, a fim de permitir maior 
rapidez durante a conferência e exame correspondente. 
 
9.4.5 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
9.4.5.1 em nome do Licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo; 
9.4.5.2 em nome da matriz, se o Licitante for a matriz; 
9.4.5.3 em nome da filial, se o Licitante for a filial; 
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9.4.5.3.1 serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
9.4.5.4 datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope nº 01, 
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); 
9.4.5.4.1 não se enquadram no prazo de que trata este irem os documentos que, pela própria natureza, 
não apresentam prazo de validade. 
 
9.4.6 Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão de Licitação ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
9.4.7 Serão aceitas somente cópias legíveis. 
 
9.4.8 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 
9.4.9 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar 
necessário. 
 
9.4.10 Se a documentação da habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado, observados 
os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, Contraditório e Ampla Defesa. 
 
9.4.11 O licitante poderá apresentar Certificado de Registro Cadastral - CRC atualizado emitido por 
qualquer órgão da Administração Pública, em substituição a certidões arroladas no item 9.2 deste edital, 
desde que mencione as datas de validade das certidões. 
 
9.4.12 O Microempreendedor Individual, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte que possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos neste Edital, terá 
sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade, 
em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 
9.4.12.1 O benefício de que trata o item anterior não eximirá o Microempreendedor Individual, a 
Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte da apresentação de todos os documentos exigidos neste 
Edital, ainda que apresentem alguma restrição. 
9.4.12.2 O prazo descrito no item acima poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, devidamente justificado e durante 
o transcurso do prazo original. 
9.4.12.3 A não regularização da documentação nos termos acima descritos implicará decadência do 
direito à contratação, sendo facultado à Administração, uma vez observado o disposto no item 9.4.12.5, 
convocar os Licitantes remanescentes, na estrita ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, 
ou revogar a Licitação. 
9.4.12.4 Não terá direito ao benefício de que trata este item o Microempreendedor Individual, a 
Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte que tenha deixado de apresentar ou apresente irregular 
algum dos documentos relativos à Regularidade Jurídica. 
9.4.12.5 Ocorrendo a situação descrita no item 9.4.12, será verificada, também, a documentação de 
habilitação dos demais Licitantes que apresentarem propostas ao mesmo item, na exata ordem das 
propostas classificadas, até que seja encontrado, pelo menos, 01 (um) com habilitação regular, de forma 
a garantir o andamento do certame no caso de o Licitante beneficiário não demonstrar sua regularidade 
no prazo legalmente previsto para tanto, de acordo com o que dispõem o art. 43, §§ 1º e 2º da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 e art. 30, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 5.245/2009. 
 
10 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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10.1 Em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  
 
10.2 Não serão reconhecidas as impugnações depois de vencidos os respectivos prazos legais.  
 
10.3 Em regra, a impugnação deverá ser entregue no Setor de Protocolo da Câmara Municipal de 
Vereadores, por via postal ou pessoalmente, devendo respeitar, obrigatoriamente, o prazo definido no 
item 10.1 deste Edital. 
 
10.4 Quando as impugnações forem enviadas via e-mail, os originais deverão ser entregues no Setor 
de Protocolo da Câmara de Vereadores deste Município, necessariamente, até 05 (cinco) dias 
contínuos da data do término do prazo estabelecido no item 10.1 deste Edital. 
10.4.1 O licitante ou pessoa que se utilizar dessa forma de transmissão, torna-se responsável pela 
qualidade e fidelidade do material transmitido, bem como por sua entrega neste Órgão. 
 
10.5 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
11 - DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS 
 
11.1 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 a apresentação das razões de 
recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões, em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
 
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
11.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo. 
 
11.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.5 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em 
ata. 
 
11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Câmara Municipal 
de Vereadores de Santa Maria, situada na Rua Vale Machado, n.º 1415, Centro, Santa Maria, RS, junto 
a Comissão de Licitações, nos dias úteis no horário de expediente externo.  
 
12 - DA ADJUDICAÇÃO 
 
12.1 O objeto deste Pregão será adjudicado POR ITEM, depois de atendidas as condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
13 - DO TERMO DE CONTRATO 
 
13.1 Sem prejuízo do disposto no Capítulo III e IV da Lei nº 8.666/93, o contrato referente à aquisição 
de equipamentos para a TV Câmara, equipamentos de fotografia para a Diretoria de 
Comunicação e de monitoração de TV para o Plenário da Casa Legislativa, conforme Termo de 
Referência (Anexo II), será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas 
neste ato convocatório e seus anexos. 
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13.2 A Administração da Câmara convocará o Licitante vencedor, durante a validade da sua proposta, 
para, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei nº 8.666/93. 
 
13.3 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração da Câmara. 
 
13.4 Será informado o nome do representante da empresa que firmará contrato com a Administração, 
bem como o nº do RG, CPF e cargo ocupado. 
 
13.5 É facultado à Administração da Câmara, quando o convocado não assinar o referido documento 
no prazo e nas condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.6 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da Câmara, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
13.6.1 O disposto no subitem anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do § 2º do 
art. 64 da Lei nº 8.666/93 que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo 
adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. 
 
14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
14.1.1 não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não 
assinar o termo de contrato decorrente deste Pregão; 
14.1.2 apresentar documentação falsa; 
14.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
14.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
14.1.5 não mantiver a proposta; 
14.1.6 cometer fraude fiscal; 
14.1.7 comportar-se de modo inidôneo. 
 
14.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como Microempreendedor Individual, Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da Licitação, mesmo 
após o encerramento da fase de lances. 
 
14.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
14.3.1 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 
14.3.2 Impedimento de licitar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
14.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
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14.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á mediante prévio e regular 
processo administrativo, que assegurará, absolutamente, o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
14.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade. 
 
15 - DA FORMA, DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS 
 
15.1 A entrega dos objetos contratados deverá ser feita em absoluta conformidade com o previsto e 
nos prazos estabelecidos neste Edital.  
 
15.2 Os objetos contratados deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Câmara Municipal de 
Vereadores de Santa Maria, localizada na Rua Vale Machado, 1415, CEP 97.010-530, Santa Maria/RS, 
em dias úteis e em horário de expediente. 
 
15.3 O prazo para a entrega de cada item está definido no Termo de Referência – Anexo II do Edital, e 
será contado a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, 
desde que apresente justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para 
celebrar o contrato. 
 
15.4 Corre por conta do vencedor qualquer prejuízo causado ao patrimônio da Câmara Municipal de 
Vereadores de Santa Maria por conta de ação de seus empregados quando da execução ou entrega 
dos serviços contratados. 
 
15.5 O recebimento definitivo dos equipamentos correrá por conta da TV Câmara e da Diretoria de 
Comunicação Social. 
 
16 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
16.1 Os recursos orçamentários desta contratação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
011220001.1.012000 Modernização da TV Câmara: 
4.4.90.52.30.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 
 
011220001.2.108000 Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo: 
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 
3.3.90.30.99.02.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 
3.3.90.40.10.00.00 SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C. 
 
17 - DO PAGAMENTO 
 
17.1 O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após liquidação da Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente visada pelo responsável pelo recebimento e conferência do objeto 
contratado. 
 
17.2 Não haverá, sob qualquer hipótese, qualquer pagamento adiantado à efetiva entrega do objeto 
contratado. 
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17.3 Os pagamentos far-se-ão em moeda corrente nacional e serão creditados em nome do Contratado, 
após o efetivo cumprimento do objeto contratado devidamente atestado pela fiscalização, 
mediante ordem bancária em conta corrente indicada pela Empresa ou por meio de ordem bancária 
para o pagamento de Nota(s) Fiscal(is), Fatura(s) ou Documento de Cobrança de Valor Jurídico 
Equivalente, com “código de barras”, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital. 
17.3.1 Serão descontadas do valor do pagamento as eventuais multas que lhe tenham sido impostas 
em decorrência de inadimplência contratual. 
17.3.2 Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção 
pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente regularizado. 
17.3.3 A Câmara de Vereadores reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto for prestado 
em desacordo com as especificações constantes deste instrumento. 
 
17.4 Tendo sido impostas penalidades ao CONTRATADO das quais não tenha recorrido 
tempestivamente, ou que já tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, o 
respectivo valor será descontado do pagamento devido. 
 
17.5 Todo e qualquer pagamento poderá ser sustado, se verificada qualquer das hipóteses a seguir 
elencadas e enquanto perdurar o ato/fato/omissão que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, 
acréscimo, lucros cessantes, indenização, juros e/ou correção monetária: 
17.5.1 retardar injustificadamente a execução do objeto da presente licitação; 
17.5.2 haver infração à condição ou obrigação estabelecida no edital, contrato ou na proposta 
apresentada. 
 
17.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP 
17.6.1 Sendo: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de Compensação Financeira = 0,00016438 
 
17.6.1.1 O Índice de Compensação Financeira (I) mencionado no subitem anterior é apurado da 
seguinte forma  
 
I = (TX = Percentual da Taxa Anual = 6%) 
I = (6 / 100) / 365 
I = 0,00016438 
 
18 - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
18.1 Os preços do Contrato não sofrerão reajustes, conforme § 1° do art. 2º da Lei Federal n° 10.192, 
de 14 de fevereiro de 2001. 
 
18.2 Os preços do Contrato poderão ser recompostos, em consonância com o que dispõe o artigo 65, 
inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/1993. 
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19 DO FORO 
 
19.1 As questões decorrentes da execução do objeto deste Edital que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Santa Maria – RS, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da Licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública. 
 
20.2 As Empresas Estrangeiras ficam obrigadas a apresentar todos os documentos do presente 
procedimento licitatório em Língua Portuguesa. 
 
20.3 Fica assegurado à Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente Licitação, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
20.4 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, que, 
em nenhum caso, serão repassados à Câmara de Vereadores, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
 
20.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. 
 
20.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceita pelo Pregoeiro. 
 
20.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização de 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
20.8 Os prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos só se iniciam e vencem em dias de expediente, 
caso em que, na sua contagem, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
 
20.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
Licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 
 
20.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro Contrato. 
 
20.11 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições pertinentes constantes nos diplomas 
normativos previstos no preâmbulo deste Edital. 
  
20.12 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na Câmara Municipal de 
Vereadores de Santa Maria, situada à Rua Vale Machado, 1415, Comissão Permanente de Licitações 
ou por meio do e-mail licitacoes@camara-sm.rs.gov.br. 



 Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria 
Centro Democrático Adelmo Simas Genro 

______________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
15 

Home Page: www.camara-sm.rs.gov.br; e-mail: licitacoes@camara-sm.rs.gov.br 

 
20.12.1 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal. 
 
21 - DOS ANEXOS 
 
21.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - Minuta de Contrato; 
ANEXO II - Termo de Referência; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempreendedor Individual, 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO IV - Do Valor Máximo Unitário e Total Admitido por Item; 
ANEXO V - Modelo de Proposta de Preço;  
ANEXO VI - Modelo de Declaração de que o proponente não foi declarado inidôneo e que inexiste fato 
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Santa Maria, 16 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Ver(a). MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER 
Presidente da CMVSM  



 Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria 
Centro Democrático Adelmo Simas Genro 

______________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
16 

Home Page: www.camara-sm.rs.gov.br; e-mail: licitacoes@camara-sm.rs.gov.br 

 
ANEXO I  

 
MINUTA DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 

 
CONTRATO Nº NRCONTR 

 
Contrato de aquisição de equipamentos para a TV Câmara, 
equipamentos de fotografia para a Diretoria de Comunicação 
e de monitoração de TV para o Plenário da Casa Legislativa, 
que celebram entre si a Câmara Municipal de Vereadores de 
Santa Maria e a Empresa ______________, conforme 
Processo Licitatório nº 71/2019, Pregão Presencial nº 
08/2019. 

 
PREÂMBULO 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA (CMVSM), inscrita no CNPJ sob o 
número 89.250.708/0001-04, situada na Rua Vale Machado, n° 1415, nesta cidade, representada neste 
ato pela sua Presidente, Sra. Vereadora MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER, doravante 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a ........, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........, Inscrição 
Estadual nº ............., Inscrição Municipal nº ................, localizada na rua ................., na cidade de 
................., CEP .................., telefone ...................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). ......., portador(a) da Cédula de Identidade nº ..........., CPF nº ......, residente 
à ..............................., resolvem celebrar o presente Contrato, que será regido pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n° 072/2015, de 03 de agosto de 2015, que 
institui a modalidade Pregão no Município de Santa Maria, pela Lei Federal nº 8.666/1993, pelas demais 
normas federais e municipais pertinentes, no que couberem, e pelo constante do Processo Licitatório 
nº 71/2019, Pregão Presencial nº 08/2019. O Edital e a proposta da CONTRATADA, 
independentemente de sua transcrição, passam a fazer parte integrante e complementar deste 
instrumento, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA I – DO OBJETO 
 
1.1 O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos para a TV Câmara, equipamentos 
de fotografia para a Diretoria de Comunicação e de monitoração de TV para o Plenário da Casa 
Legislativa, conforme Termo de Referência – Anexo II do Edital do processo licitatório. 
 
1.2 Especificações do Objeto: 

Item Quant. Descrição 
1 02 Câmera Fotográfica (corpo e lente 18-55mm). 

Câmera Dslr com lente 18-55mm e resolução de 25,8 MP com aspect ratio de 3:2 
e execução automática de auto-limpeza (aprox. 2 seg.) ao ligar e desligar a 
câmera. 
Sistema de imagem: Fotos: JPEG, RAW (14 bit - Original da Canon), M-RAW, S-
RAW, RAW+JPEG, M-RAW+JPEG,S-RAW+JPEG Vídeos: MOV (Full HD: 
MPEG4 AVC/H.264*; Áudio: Linear PCM), MP4 (Vídeo: MPEG4 AVC/H.264*; 
Áudio: AAC) * Taxa de bits (média) variável, Perfil de cor sRGB, Adobe RGB. 
Balanço de branco: Auto, Luz Diurna, Sombra, Nublado*, Luz de Tungstênio, Luz 
Fluorescente Branca, Flash, Personalizado, Configuração da Temperatura de 
Cor. Compensação de temperatura de Cor: Azul / âmbar: ±9 níveis. Magenta / 
Verde: ±9 níveis. 
*Correção baseada na temperatura de cor do balanço de branco ativa. Com 
transmissão de informação de temperatura de cor.  
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Visor ótico de tipo pentaprisma ao nível dos olhos. 
Auto Foco: Sistema TTL secundário de detecção de diferença de fase na 
formação de imagem com sensor CMOS de AF dedicado. Com modos de 
focagem em Autofoco, One-Shot AF, Al Servo AF Preditivo (Al Servo AF III+), AI 
Focus AF, Alterna entre One-Shot AF e AI Servo AF automaticamente, Foco 
manual. Com seleção de pontos AF automática de 45 pontos. Com encaixe de 
objetiva EF. 
Obturador: Tipo Obturador vertical mecânico do tipo plano com velocidade 
controlada eletronicamente.  Velocidade do Obturador 1/8000 até 30 seg., Bulb 
(Faixa de velocidade total do obturador. O intervalo disponível varia conforme o 
modo de disparo), X-sync em 1/250 seg. Controle da faixa de velocidade do 
obturador pode ser definida.  
Disparador: 
Disparador suave eletromagnético. Temporizador 10 seg ou 2 seg de 
atraso Tempo de Liberação do Obturador 1. Durante SW-1 ON, intervalo de 
tempo entre SW-2 ON e início da exposição: Aprox 0,06 seg. 
2. O intervalo de tempo entre SW-1 / SW-2 ON simultâneo e início da exposição: 
Aprox. 0,14 seg. 
* Intervalo de tempo de liberação do obturador poderá ser maior durante o disparo 
silencioso e disparo em modo Live View.   
OBS.: Deve acompanhar:   
02 baterias;  
01 carregador de bateria;  
02 cartões de memória de 64GB, classe 10, 95mbps, 
Dever ter assistência técnica autorizada na região sul do Brasil. 
Igual ou superior a Canon 80D com lente 18-55mm. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 30 (trinta dias). 

2 01 Switcher de vídeo portátil. 
Mesa de corte com 6 entradas de vídeo padrão HD-SDI e 2 entradas HDMI. Deve 
fazer o processamento de vídeo em 10 bits, qualidade broadcast. Deve vir com 
monitor 17,3 polegadas para multivisualização, com gerador de caracteres 
interno e sistema de intercomunicação de 8 canais. Deve ter ainda, as seguintes 
características: 
4 entradas de áudio XLR mono; 
2 saídas de áudio XLR mono; 
Suporte na entrada HDMI as resoluções de 1920x1080i 50/59.94/60 e 
1280x720p50; 
Possibilita o uso de tally out; 
O equipamento deve funcionar na mesma estrutura;  
Como itens inclusos deve acompanhar 4 caixas de comunicação, 4 fones padrão 
para comunicação, 4 cabos de comunicação com 20 metros cada; 
Uma fonte de alimentação de energia. 
OBS.: Deve ser igual ou superior ao datavideo HS 2200 ou anycast touch AWS-
750. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

3 02 Câmera de externa: PMW 300K da Sony. 
Formatos de gravação e reprodução de vídeo:  
XAVC, MPEG-4 AVC/H.264; 
Modo HD 422: CBR, 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL; 
Modo 420: VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL; 
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Modo HQ 1920: VBR 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL. 
Formato de gravação de áudio: 
exFAT Modo XAVC-I: LPCM 24 bits, 48KHz, 4 canais; 
Modo HD422:LPCM 24 bits, 48 KHz, 4 canais; 
Modo HD 420 HQ: LPCM 16 bits, 48 KHz, 4 canais; 
Taxa de quadro de gravação:  1920x1080/59,94i,50i, 29,97p, 25p, 23,98p; 
Media de gravação: ExpressCard;  
Número de slots para mídia de gravação: dois slots; 
Sistema de montagem de lente: tipo baioneta de ½”;  
Deve vir equipada com lente com zoom ótico de 16 x (ajuste servo ou manual), 
íris ajustável manual ou automático de F1.9 a F16 ou fechada;  
Deve possibilitar juste de foco automático, manual ou totalmente manual;  
Sensor de imagem: 3 chips CMOS de ½”, ou maior;  
Elementos de imagem ativos: 1920 x 1080;  
Filtro ótico selecionável: Clear, 1/4ND, 1/16ND e 1/64ND;  
Sensibilidade: F11 a 2000lx no modo de 1920x1080/59.94i;  
Deve possuir relação sinal ruído igual ou melhor que 60 dB;  
Deve possuir resolução horizontal de pelo menos 1000 TV lines;  
Deve possibilitar ajuste de velocidade de shutter de 1/32 a 1/2000s;  
Deve possuir chave de ajuste de branco com 3 posições: Preset, Memória A, 
Memória B/ATW;  
Deve possuir ajuste de ganho de: -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB;  
Deve possuir viewfinder de 3.5”, LCD, colorido, 16:9. 
Deve possuir os seguintes conectores no corpo da câmera:  
Dois conectores XLR, 3 pinos, Fêmea, com ajustes para entrada de áudio de 
linha, mic e mic+48V;  
Um conector BNC para saída de vídeo composto;  
Um conector BNC para saída de vídeo, HD-SDI e SD-SDI, selecionável;  
Uma saída IEEE 1394, 4-pinos;  
Um conector BNC para saída de Time Code;  
Um conector BNC para entrada de Time Code;  
Um conector BNC para entrada de sinal de referência;  
Uma interface USB;  
Um conector P2 para uso de fone de ouvido;  
Uma saída HDMI. 
A câmera deve vir acompanhada de: 
03 (três) baterias de recarregáveis de lithium-ion de 85Wh, com indicador de 
carga restante;  
01 (um) carregador para 2 baterias;  
01 (uma) luminária de led para instalação na câmera;  
01 (um) adaptador para tripé;  
01 (um) case para transporte;  
02 (duas) memórias ExpressCard de 64 GB; 
01 (um) leitor de cartão de memória ExpressCard para conexão com computador 
via USB; 
01 (um) microfone tipo shotgun para captação de áudio ambiente; 
OBS.: Justifica-se a opção pelo modelo exposto por atender plenamente as 
necessidades do trabalho da TV Câmara e para seguir com a padronização dos 
equipamentos broadcast utilizados na produção da TV Câmara SM. O modelo 
também atende a Resolução Legislativa 15/2004 que prevê a padronização dos 
equipamentos seguindo a linha broadcats Sony de equipamentos de televisão. 
Ressalta-se ainda, que a opção não fere a ampla concorrência, pois diversas 
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empresas oferecem o referido modelo. A TV Câmara já possui 05 câmeras Sony 
PMW- 320k que são utilizadas em todas as produções realizadas pela equipe. A 
aquisição do modelo proposto é uma alternativa de câmera com um corpo menor, 
mas que mantém exatamente a mesma qualidade de imagem, já que esse 
equipamento será utilizado no sistema já existente. É necessário manter um 
padrão de qualidade de imagem, de geração de arquivos e de operacionalidade, 
proporcionando uma integração imediata na rotina de trabalho dos técnicos, sem 
a necessidade de cursos de aperfeiçoamento ou mudanças no workflow utilizado. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

4 03 Iluminador para Câmera.  
Iluminador com, no mínimo, 08 LEDs de nível profissional, como baixo consumo 
de energia. Alcance da irradiação com distribuição de luz homogênea (80 graus 
para brand light e 45 graus para spotlight). Eficiência luminosa de no mínimo 1600 
lux em distância de 1 metro. Controle de dimmer completo. Peso aproximado de 
420g. Temperatura de cor ajustável com filtro embutido (4500K ou 3200K). 
Configuração de feixe spotlight com lentes condensadoras. Lâmpada de longa 
durabilidade, Adaptador de sapata fria embutido no topo. Exclusivo para a linha 
Sony. 
OBS. Deve funcionar OBRIGATORIAMENTE com conexão D-TAP e sem 
bateria. O equipamento será utilizado em câmeras SONY PMW-320. Itens 
inclusos: Conector de Alimentação D-Tap. 
OBS.: Igual ou superior ao Iluminador Prolite Cobra S ou Comer CM-LBPS-
1800. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

5 03 Teleprompter para câmera de estúdio:  
Display de pelo menos 15”;  
Entrada VGA;  
Cristal semi-espelhado;  
Deve possuir ajustes de altura e balanço;  
Deve possuir base de alumínio para instalação da câmera e tripé;  
Deve suportar pelo menos 17 Kg;  
Deve pesar no máximo 8 Kg;  
Deve vir acompanhado de um distribuidor VGA de uma entrada para pelo menos 
4 saídas;  
Deve vir acompanhado de todos os acessórios para fixação na câmera e no tripé;  
Deve vir acompanhado de cabo VGA de 20 metros para ligação do TP com o 
distribuidor de VGA;  
Deve vir acompanhado de software de teleprompter, com licença para instalação 
em dois computadores. 
Observação:  
- Software para dois computadores, 04 unidades de cabos VGA de 20 metros e 
01 divisor VGA; 
- Igual ou superior ao LINE PRO 19. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

6 06 Bateria para câmera profissional: BP-GL95A Sony. 
A bateria deve ser de Lithium-ion, totalmente compatível com as câmeras já 
existentes da TV Câmara de Santa Maria (modelo PMW 320 fabricada pela 
Sony); Deve ser do tipo V-mount; Deve possuir indicador de carga disponível; 
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Voltagem nominal: 14,8 volts; Capacidade nominal de carga: 98 Wh; Temperatura 
de operação: -20°C a +45°C; Peso máximo: 800 g. 
OBS.: Justifica-se a opção pelo modelo exposto por atender plenamente as 
necessidades do trabalho da TV Câmara e para seguir com a padronização dos 
equipamentos broadcast utilizados na produção da TV Câmara SM. O modelo 
também atende a Resolução Legislativa 15/2004 que prevê a padronização dos 
equipamentos seguindo a linha broadcats Sony de equipamentos de televisão.  
Ressalta-se ainda, que a opção não fere a ampla concorrência, pois diversas 
empresas oferecem o referido modelo. A TV Câmara já possui 05 câmeras Sony 
PMW- 320k que são utilizadas em todas as produções realizadas pela equipe, as 
baterias serão utilizadas nas câmeras existentes. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

7 02 Tripé para câmera de externa com cabeça:  
Tripé:  
Material: alumínio ou fibra de carbono;  
Estrela: no meio do tripé;  
Altura mínima: pelo menos 72 cm;  
Número de sessões das pernas: 2 ou 3;  
Altura máxima: pelo menos 1,6 metros;   
Capacidade de carga: pelo menos 12 Kg. 
Cabeça:  
Tilt: pelo menos -60/+90 graus;  
Deve possibilitar o travamento de pan e tilt independente;  
Rotação horizontal: 360 graus;  
Capacidade de carga: pelo menos 12 Kg; 
OBS.: Deve acompanhar pelo menos uma barra de controle;  
Deve vir acompanhado de dolly. 
OBS.: Igual ou superior ao modelo Manfrotto 504 videohead e 546B twinlegtripod. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

8 02 Iluminador de Led para externa:  
Deve possuir ajuste de intensidade e de cor; 
Temperatura de cor: ajustável de 3300 a 5600 °K; 
Alimentação: via fonte externa (127/220 –13V) e bateria 14,8V, montagem V 
mount; 
Deve ser composto de no mínimo 1024 leds; 
Intensidade: 4400 lux (a 1m/4200°K). 
Ajuste de intensidade de luz: de pelo menos 10% a 100%. 
OBS.: Deve vir acompanhado de fonte de alimentação e tripé para operação da 
luminária. 
Igual ou superior ao Godox LD 1000C. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

9 05 Tripé de luz compatível com Fresneis de 1000w. Com três estágios de altura. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

10 01 Atualização NewTek TriCaster Advanced Edition Software for TriCaster 8000 
Switchers. 
Expande as capacidades de comutação Gráficos orientados a dados em tempo 
real Camada de gráficos avançada Integração de redes Dante Operações 
automáticas expandidas Interface de usuário aprimorada Fluxo ao vivo para 
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vários sites. (Expands Switching Capabilities Real-Time Data Driven Graphics 
Advanced Graphics Layering Dante Network Integration Expanded Automatic 
Operations Enhanced User Interface Live-Stream to Multiple Sites). 
OBS.: Deve ser instalado pelo fornecedor e deve acompanhar curso de no 
mínimo 8 horas nas instalações da Tv Câmara para os servidores que 
operam o equipamento. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

11 03 Kit limpeza de lente. 
Especificação: 
1. Material: Super Soft Pano De Microfibra + Borracha; 
2. Aplicação: APS-C Sensor Limpeza; 
3. Adequado para: A limpeza profissional de todos os tipos de sensor APS-C 
DSLR CCD / CMOS, lente de alta qualidade, lente UV, filtro etc. 
Incluído no Pacote: 
1 x líquido de limpeza; 
1 x Molhado Seco; 
5 x cotonetes de algodão; 
1 x pano de limpeza de lentes; 
1 x limpeza Escova; 
1 x caneta de limpeza de lentes Professional; 
1 x ventilador de ar; 
1 x lenço de limpeza da lente; 
2 x lenços umedecidos. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

12 100 Conector BNC: Kings 2065-2-9. 
Conector BNC crimp para cabo de vídeo 20 AWG, modelo 1570 fabricado pela 
Nemal; 
Deve ser fabricado em 3 peças; 
Deve suportar frequência até 5 GHz; 
Deve possuir impedância de 75 ohms; 
Deve ser totalmente crimp, não sendo necessária outras ferramentas além do 
alicate crimp e stripper para montar o conector no cabo; 
Deve ser totalmente compatível com os standards HDTV; 
Deve suportar pelo menos 500 ciclos de conexões; 
OBS.: Justifica-se a opção pelo modelo exposto por atender plenamente as 
necessidades do trabalho da TV Câmara e para ser utilizado nos cabos SDI 
existentes na TV Câmara. Cada cabo possui um modelo de conector específico. 
A TV Câmara também já possui o alicate de climpagem para o conector solicitado. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

13 100 Conector tipo XLR 3 pinos:  
Tempo de vida útil: > 1000 ciclos; 
Galvanização dos contatos: 2 µm Ag sobre 2 µm Ni; 
Material dos contatos: Bronze; 
Tampa traseira rosqueavel, de poliuretano; 
Capa de zinco diecast (ZnAl4Cu1), coberto com Nickel. 
OBS.: Quantidade: 50 conectores “machos” e 50 conectores “fêmeas”. 
OBSERVAÇÃO: o conector deverá ser igual ou superior aos conectores Newtrik. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 
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14 01 Bobina de cabo de áudio com 500 (quinhentos) metros: 

Deve possuir dois condutores de 20AWG envolvidos por malha metálica 
transada; 
A capa externa do cabo deve ser emborrachada, na cor preta; 
Deve ser flexível. 
OBSERVAÇÃO: o conector deverá ser igual ou superior ao cabo de áudio 
Belden. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

15 05 Kit pilha recarregável. Carregador de pilhas com 4 pilhas AA 2500mAh BCG-
34HH4GN – Bivolt. 
Especificações: 
- Tempo Médio de Carga: 5hrs – 15hrs; 
- Tipo de pilha inclusa: AA (tipo 2500mAh); 
- Voltagem: Bivolt (110 / 220 volts); 
- Tipo de bateria/pilha que recarrega: AA; AAA (Ni MH Recarregáveis); 
- Luz indicadora de carga; 
- Potência: 2,5W; 
- Frequência de entrada: 50/60 Hz. 
Recursos: 
*Duração 3 vezes maior com uma carga. Ni-MH: CycleEnergy AA 2500mAh; 
Carga da Pilha: 0.1ltA 16h; Corrente de carga: 900mA; Saída de carga: 1.0V; 
Controle automático para interrupção de carga; 
- Temporizador para interrupção da carga; 
- Detecção de Pilha Alcalina; 
- Monitoramento de Voltagem; 
- Indicador de LED detector de pilhas; 
- Pode carregar até 4 pilhas tipo AA ou AAA recarregáveis; 
- Baixa Auto-Descarga*. 
*Permanece com Carga de 75% após 1 ano de armazenamento, após estar 
completamente carregada e quardada em temperatura ambiente 20°C (68°F). Os 
resultados podem varias, dependendo do número de cargas/descargas e das 
condições de armazenamento e uso. 
Conteúdo da Embalagem: 
- Carregador Sony; 
- 4 Pilhas recarregáveis Multi-use Premium de 2.500mAh. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

16 01 Nobreak Senoidal 1400VA, 840W, bivolt. 
Equipamento deve proteger contra instabilidades na rede elétrica. Deve ter 
potência de 1400va, com no mínimo 5 tomadas de saída, entregue com duas 
baterias de, no mínimo, 12V e 09 Ah (cada). Além dessas especificações, o 
equipamento deve ter as seguintes características: 
- Saída senoidal pura fornecendo energia com baixíssima distorção harmônica; 
- Nobreak silencioso que garante a segurança dos sistemas com alta qualidade 
de energia; 
- Baterias internas, com possibilidade de expansão de autonomia com bancos 
externos; 
- Conexão de entrada através de tomada de 10 A padrão ABNT NBR14136; 
- Com 5 tomadas padrão NBR 14136 (10 A); 
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- Proteção contra falta de energia, sobretensão, subtensão, sobrecarga, 
sobretemperatura, descarga total de baterias, curto-circuito, surtos, picos e ruídos 
na rede; 
- Indicadores de rede presente, saída ligada e carga/descarga das baterias; 
- Possui portas de Comunicação USB para o gerenciamento do Nobreak via 
Software; 
- Tensão Nominal: 120 V ou 220 V Selecionável por chave; 
- Variação admitida na tensão de entrada: 120 V :102 V a 138 V (± 15 %) / 220 
V: 187 V a 253 V (± 15 %); 
- Frequência 60 Hz admitindo variação de ± 5 %; 
- Corrente máxima de entrada: 120 V (18,4 A) / 220 V (10,0 A); 
- Conexão de Entrada: Plugue padrão NBR 14136 – 10 A; 
- Tensões de saída: 120 V ou 220 V Selecionável por chave; 
- Regulação estática da tensão de saída: variação máxima de ± 9 %; 
- Distorção harmônica: 5 %; 
- Frequência de Saída: 60 Hz; 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

17 08 Aparelhos eletrônicos tipo televisor (TV) de LED: 
Possuir tecnologia Smart; 
Possuir tela de 55 a 65 polegadas; 
Possuir resolução mínima 4K de 3840 x 2160 pixels em formato widescreen 
(16:9); 
Possuir no mínimo três interfaces de entrada HDMI; 
Possuir interface de entrada USB; 
Possuir tensão alimentação bivolt (100 ~ 240V); 
Possuir módulo Wi-Fi integrado; 
Possuir conversor de TV digital integrado (sintonizador para a TV Digital padrão 
brasileiro ISDBt), sintonizador para os canais VHF, UHF e CATV.; 
Possuir entrada de rede LAN (Ethernet); 
Possuir Controle remoto sem fio; 
Possuir tecnologia HDR; 
Suportar espelhamento TV para mobile; 
Suportar espelhamento mobile para TV (DLNA). 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

18 08 Suporte Articulado para Tv´s de Led de 55 a 65 polegadas. 
Suporte para Tv´s de LED, com fixação universal, braço articulado que suporte 
mais de 40 kg. O suporte deve permitir três movimentos, horizontal, vertical e de 
profundidade. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

19 01 Deck para gravação e reprodução: 
Entrada de vídeo SDI, HD SDI: 1 entrada via conector BNC; 
Saída de vídeo SDI, HDSDI: 2 saídas via conector BNC; 
Saída de vídeo HDMI via conector tipo A; 
Entrada e saída de áudio embedded; 
Entrada de referência Black burst, conector BNC; 
Entrada de remoto RS 422; 
Formato de gravação HD: 1080i59,94, 1080i60, 1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 
1080p29,97, 1080p30, 1080p59,94, 1080p60; 
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Codec suportados: Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 
LT, ProRes 422 Proxy; 
Deve possuir um display de LDC para monitoração de vídeo, áudio, TC e Menu; 
Deve possuir dois slots para cartões SD, onde serão gravados os materiais. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

 
CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1 O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da sua assinatura, sendo 
esse o prazo para a entrega dos itens, com exceção do item 01 (câmera fotográfica) que deverá ser 
entregue no prazo de 30 dias.  
2.2 A prorrogação de prazo poderá ser definida e autorizada pela autoridade competente, mediante 
prévia justificativa apresentada por escrito. 
 
CLÁUSULA III – DO PREÇO E DA ENTREGA  
 
3.1 –Os preços, unitário e total, serão os seguintes: 
 

Item  Descrição do item Quant. 
(unid.) 

Valor  
Unitário 

(R$) 

 
Valor  
total 
(R$)  

 

Marca/modelo 

01 
Câmera Fotográfica (corpo e lente 18-
55mm). Conforme Termo de 
Referência. 

02    

02 Switcher de vídeo portátil. Conforme 
Termo de Referência 01    

03 
Câmera de externa: PMW 300K da 
Sony. Conforme Termo de 
Referência 

02    

04 
Iluminador para Câmera. Conforme 
Termo de Referência. 03    

05 Teleprompter para câmera de estúdio. 
Conforme Termo de Referência. 03    

06 
Bateria para câmera profissional: BP-
GL95A Sony. Conforme Termo de 
Referência. 

06    

07 
Tripé para câmera de externa com 
cabeça. Conforme Termo de 
Referência. 

02    

08 Iluminador de Led para externa. 
Conforme Termo de Referência. 02    

09 
Tripé de luz. Conforme Termo de 
Referência. 05    

10 

Atualização NewTek TriCaster 
Advanced Edition Software for 
TriCaster 8000 Switchers. Conforme 
Termo de Referência. 

01    
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Valor total do contrato: R$ (valor total). 
 
3.2 Todos os valores ora acordados são entendidos como justos e suficientes para a total execução do 
objeto deste Contrato, conforme a cláusula primeira deste Instrumento. 
 
3.3 A entrega dos objetos contratados deverá ser feita em absoluta conformidade com o previsto e nos 
prazos estabelecidos nesta Cláusula e na CLÁUSULA I – DO OBJETO, contados da data de assinatura 
deste Contrato. 
 
3.4 Os objetos contratados deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Câmara Municipal de 
Vereadores de Santa Maria, localizada na Rua Vale Machado, 1415, CEP 97.010-530, Santa Maria/RS, 
em dias úteis e em horário de expediente. 
 
3.5 Corre por conta do vencedor qualquer prejuízo causado ao patrimônio da Câmara Municipal de 
Vereadores de Santa Maria por conta de ação de seus empregados quando da execução ou entrega 
dos serviços contratados. 
 
3.6 O recebimento definitivo dos equipamentos correrá por conta da TV Câmara e da Diretoria de 
Comunicação Social. 
 
CLÁUSULA IV - DO RECURSO FINANCEIRO 
 
4.1 Para cobrir as despesas originadas deste contrato, serão utilizadas as dotações das rubricas:  
011220001.1.012000 Modernização da TV Câmara: 
4.4.90.52.30.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 
 
011220001.2.108000 Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo: 
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 

11 
Kit limpeza de lente. Conforme 
Termo de Referência. 03    

12 Conector BNC: Kings 2065-2-9. 
Conforme Termo de Referência. 100    

13 
Conector tipo XLR 3 pinos. Conforme 
Termo de Referência. 100    

14 
Bobina de cabo de áudio com 500 
(quinhentos) metros. Conforme 
Termo de Referência. 

01    

15 
Kit pilha recarregável. Conforme 
Termo de Referência. 05    

16 
Nobreak Senoidal 1400VA, 840W, 
bivolt. Conforme Termo de 
Referência. 

01    

17 
Aparelhos eletrônicos tipo televisor 
(TV) de LED. Conforme Termo de 
Referência. 

08    

18 
Suporte Articulado para Tv´s de Led 
de 55 a 65 polegadas. Conforme 
Termo de Referência. 

08    

19 Deck para gravação e reprodução. 
Conforme Termo de Referência. 01    
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3.3.90.30.99.02.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 
3.3.90.40.10.00.00 SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C. 
 
CLÁUSULA V – DO PAGAMENTO 
 
5.1 O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após liquidação da Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente visada pelo responsável pelo recebimento e conferência do objeto 
contratado. 
5.1.1 Não haverá, sob qualquer hipótese, qualquer pagamento adiantado à efetiva entrega do objeto 
contratado. 
 
5.2 Os pagamentos far-se-ão em moeda corrente nacional e serão creditados em nome do Contratado, 
após o efetivo cumprimento do objeto contratado devidamente atestado pela fiscalização, 
mediante ordem bancária em conta corrente indicada pela Empresa ou por meio de ordem bancária 
para o pagamento de Nota(s) Fiscal(is), Fatura(s) ou Documento de Cobrança de Valor Jurídico 
Equivalente, com “código de barras”, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato. 
5.2.1 Serão descontadas do valor do pagamento as eventuais multas que lhe tenham sido impostas em 
decorrência de inadimplência contratual. 
5.2.2 Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção 
pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente regularizado. 
5.2.3 A Câmara de Vereadores reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto for prestado 
em desacordo com as especificações constantes deste instrumento. 
 
5.3 Tendo sido impostas penalidades ao CONTRATADO das quais não tenha recorrido 
tempestivamente, ou que já tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, o 
respectivo valor será descontado do pagamento devido. 
 
5.4 Todo e qualquer pagamento poderá ser sustado, se verificada qualquer das hipóteses a seguir 
elencadas e enquanto perdurar o ato/fato/omissão que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, 
acréscimo, lucros cessantes, indenização, juros e/ou correção monetária: 
5.4.1 retardar injustificadamente a execução do objeto da presente licitação; 
5.4.2 haver infração à condição ou obrigação estabelecida no edital, contrato ou na proposta 
apresentada. 
 
5.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP 
5.5.1 Sendo: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de Compensação Financeira = 0,00016438 
 
5.5.1.1 O Índice de Compensação Financeira (I) mencionado no subitem anterior é apurado da seguinte 
forma  
 
I = (TX = Percentual da Taxa Anual = 6%) 
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I = (6 / 100) / 365 
I = 0,00016438 
 
CLÁUSULA VI – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
6.1 Os preços do presente Contrato não sofrerão reajustes, conforme § 1° do art. 2º da Lei Federal n° 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001. 
 
6.2 Os preços do presente Contrato poderão ser recompostos, em consonância com o que dispõe o 
artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA VII – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 
7.1 Constituem direitos, da CONTRATANTE, receber o serviço contratado nas exatas condições 
avençadas e, da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
 
7.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
7.2.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
7.2.2 Efetuar o pagamento na forma e no prazo pactuados; 
7.2.3 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a CONTRATADA entregar fora das especificações 
constantes neste Contrato. 
 
7.3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
7.3.1 Entregar o objeto contratado conforme convencionado, sem qualquer encargo ou despesa para o 
contratante fora das previsões contratuais; 
7.3.2 Cumprir integralmente as obrigações assumidas, especialmente quanto aos prazos estabelecidos 
e às condições de entrega do objeto; 
7.3.3 Utilizar produtos de excelente qualidade para a execução do serviço; 
7.3.4 Assumir responsabilidade exclusiva por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou 
despesas incidentais sobre os serviços contratados, bem como cumprir rigorosamente e 
responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao 
pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos 
ou dissídios coletivos; 
7.3.5 Realizar o reparo ou a correção, às suas expensas, dos serviços efetuados em desconformidade 
com o pactuado, que apresentem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução; 
7.3.6 Comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
contrato, nos casos estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93; 
7.3.7 Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, de acordo com o previsto no art. 55, XIII da 
Lei Federal 8.666/93. 
7.3.8 Entregar a mesma marca e modelo cotados na Proposta de Preço apresentada, sob pena de 
recusa do recebimento do item, nos termos do Art. 55, XI, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIII – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
8.1 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, 
previstos no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO 
 
9.1 Este contrato poderá ser rescindido: 
9.1.1 Por ato unilateral da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 
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8.666/93, de 21 de junho de 1993;  
9.1.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzido a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para a CONTRATANTE;  
9.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação aplicável. 
 
9.2 A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 
dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela 
CONTRATANTE na forma que a mesmo determinar.  
 
CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
 
10.1 Pelo descumprimento, parcial ou total, das condições previstas na proposta ou no contrato, a 
CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas no art. 87, da Lei 
8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis: 
 
10.1.1 Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer descumprimento de 
cláusulas contratuais que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave; 
 
10.1.2 Multa de Mora equivalente a 0,5 % (meio por cento) sobre o valor global do contrato, para cada 
dia de atraso no início da prestação do serviço. 
10.1.2.1 A multa de que trata o item anterior não impedirá a rescisão unilateral do contrato pala 
CONTRATANTE, na forma dos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/1993; 
 
10.1.3 Multa sobre o valor total atualizado no contrato: 
10.1.3.1 De até 2% (dois por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 
pertinente; 
10.1.3.2 De até 30% (trinta por cento) nos casos de inexecução total ou parcial do contrato. 
 
10.1.4 Suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara, por período de até 24 (vinte e quatro) 
meses, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, sem prejuízo da aplicação de multa, obedecida 
a seguinte graduação: 
10.1.4.1 Após advertência formal e cobrança de multa, ser reincidente, sem justificativa, nas 
penalidades avençadas neste Contrato: Prazo da Suspensão de até 12 (doze) meses; 
10.1.4.2 Não iniciar a execução da prestação do serviço no prazo estabelecido, desobedecendo à 
solicitação por escrito da CONTRATANTE: Prazo da Suspensão até 24 (vinte e quatro) meses. 
 
10.1.5 Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função 
de falta de natureza grave, sem prejuízo de multas incidentes, publicada no Diário Oficial do Estado; 
 
10.1.6 Outras penalidades previstas nas Leis Federais n° 8.666/1993 e 10.520/2002. 
 
10.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á mediante prévio e regular 
processo administrativo, que assegurará, absolutamente, o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
10.3 As penalidades previstas neste instrumento contratual poderão deixar de ser aplicadas, total ou 
parcialmente, a critério da CONTRATANTE, se entender como relevantes as justificativas apresentadas 
pela CONTRATADA. 
 
10.4 Eventuais multas aplicadas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela 
vinculada ao evento cujo descumprimento deu origem à aplicação da penalidade; 
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10.4.1 Caso a multa não seja recolhida nas condições acima descritas, será descontada do pagamento 
da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento deu origem à aplicação da penalidade. 
 
CLÁUSULA Xl – DA EFICÁCIA 
 
11.1 O presente Contrato somente terá eficácia após a publicação da respectiva súmula no Diário Oficial 
do Estado. 
 
CLÁUSULA XII – DO FISCAL DO CONTRATO 
 
12.1 Fica designado o Servidor “GESTORCONTRATO” como Gestor do Contrato, o Servidor 
“FISCALTECNICO” como fiscal técnico e o Servidor “FISCALCONTRATO” como Fiscal 
Administrativo. 
 
CLÁUSULA XIII: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
 
13.1 Este Contrato rege-se pela legislação mencionada no seu Preâmbulo, inclusive nos casos omissos, 
vinculando-se às instruções contidas no Edital do Pregão nº 08/2019 e à proposta apresentada pela 
CONTRATADA durante o Processo Licitatório nº 24/2019. 
 
CLÁUSULA XIV – DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 
 
14.1 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência (total ou parcial), bem como a fusão, cisão ou incorporação, constituindo 
motivos para rescisão do contrato. 
 
CLÁUSULA XV – DO FORO 
 
15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria - RS, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.  
 
 
15.2 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de duas testemunhas. 
 

Santa Maria, ___ de ________________ de 2019. 
 

____________________ 
PRESIDENTE CMVSM 

____________________________ 
RESPONSÁVEL LEGAL 

EMPRESA CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS:____________________           ____________________ 
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ANEXO II 

 
TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 

 
Este Termo de Referência é parte integrante do Edital do Pregão Presencial n° 08/2019, que 

tem por finalidade a aquisição de equipamentos para a TV Câmara, equipamentos de fotografia para a 
Diretoria de Comunicação e de monitoração de TV para o Plenário da Casa Legislativa, conforme 
especificações a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
 
Aquisição de equipamentos para a TV Câmara, equipamentos de fotografia para a Diretoria de 
Comunicação e de monitoração de TV para o Plenário da Casa Legislativa. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A TV Câmara foi criada há vinte anos para dar transparência ao trabalho do legislativo municipal. 
Ao longo desse tempo, houve um processo de modernização da estrutura da TV, culminando com a 
instalação dos equipamentos de transmissão da Rede Legislativa na TV Aberta Digital em Santa Maria. 
O projeto de instalação dos canais legislativos seguiu os procedimentos do Ministério das 
Comunicações e do Manual da Rede Legislativa. Todos os investimentos foram planejados e incluídos 
nas leis orçamentárias do município. A publicidade dos atos do legislativo é um dos princípios basilares 
da Administração Pública e está prevista no Art. 37 da Constituição Federal. Do mesmo modo, a 
Resolução Legislativa 16/2010 afirma que a finalidade da TV Câmara é dar transparência às atividades 
do Poder Legislativo. Para cumprir com esses preceitos, é necessário investir periodicamente na 
estrutura da produção e transmissão para a TV Câmara, já que os avanços tecnológicos estão em 
constante movimento. 
2.2. Em 2019, o foco da equipe da TV Câmara é organizar uma estrutura que possibilite maior 
autonomia na produção de reportagens e programas fora do ambiente do Legislativo. O artigo 5º da 
Resolução Legislativa 16/2010 estabelece que o objetivo da TV Câmara é contribuir para “elevar o nível 
de informação da sociedade, veiculando programas de caráter jornalístico, educativo, cultural e 
científico, por ele produzidos, realizados em co-produção ou obtidos de terceiros”. Para tanto, o objeto 
desse Termo de Referência é propiciar uma estrutura independente para ser utilizada mesmo que esteja 
acontecendo alguma gravação no Plenário da Câmara. Atualmente, não é possível realizar gravações 
no mesmo horário que as sessões plenárias, solenes, audiências públicas e CPIs porque o equipamento 
existente é totalmente utilizado nessas transmissões. 
2.3. A aquisição de um Switcher de vídeo portátil servirá para gravação e transmissão de eventos 
externos possibilitará que as sessões realizadas de forma regimental fora das dependências da Câmara 
Municipal de Vereadores tenham a mesma qualidade de gravação e transmissão do que as atividades 
feitas no Plenário. Para a TV Câmara cumprir com seus objetivos é importante manter um padrão 
técnico de qualidade para que os espectadores sigam acompanhando o canal. Essa unidade também 
possui a capacidade de fazer o streaming ao vivo pelos canais on-line da TV Câmara. Garantido a 
transparência dos atos do legislativo mesmo em ambientes externos. 
2.4. A aquisição de duas Câmeras de Vídeo dará a autonomia necessária para a equipe produzir 
reportagens, entrevistas e programas no mesmo horário das gravações efetuadas no Plenário. A 
transmissão das sessões plenária tem uma duração estendida, não permitindo que outros programas 
sejam gravados, reduzindo bastante a capacidade de produção dos Servidores da equipe da Tv 
Câmara. No parágrafo 5º, do item IV, presente no artigo 7º, da Lei 8.666, prevê que em casos 
“tecnicamente justificáveis” é possível incluir a descrição de marcas que atendam um produto 
específico. A opção pela descrição do modelo de Câmera solicitado ocorre porque a TV Câmara já 
possui 05 câmeras Sony PMW- 320k que são utilizadas em todas as produções realizadas pela equipe 
e seguem a Resolução Legislativa nº 15/2004 que prevê a padronização dos equipamentos a serem 
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utilizados pela TV Câmara. A aquisição do modelo proposto é uma alternativa de equipamento com um 
corpo menor (tamanho e peso), mas que mantém exatamente a mesma qualidade de imagem, já que 
esse equipamento será utilizado integrado no sistema já existente. É necessário manter um padrão de 
qualidade de imagem, de geração de arquivos e de operacionalidade, proporcionando uma integração 
imediata na rotina de trabalho dos técnicos, sem a necessidade de cursos de aperfeiçoamento ou 
mudanças no workflow utilizado, requisitos que o modelo PMW 300k atende perfeitamente. O modelo 
proposto foi revisado pelo engenheiro responsável e atende exatamente os requisitos técnicos para ser 
utilizada no sistema existente. 
2.5. Também faz parte do presente Termo de Referência a aquisição de duas câmeras fotográficas que 
serão utilizadas pelos profissionais da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal dos Vereadores. 
Atualmente existe apenas uma única câmera disponível e a mesma foi para conserto por diversas 
vezes. Ela apresenta problemas técnicos, geralmente corrompendo os arquivos (fotos) dos cartões de 
memória. Como as câmeras do setor estão sucateadas e a única disponível já está há algum tempo 
apresentando problemas, precisamos renovar o equipamento para o trabalho em 2019. Dentre as 
atribuições do setor, fazemos a cobertura fotográfica das sessões ordinárias e solenes, audiências 
públicas, foto para crachá, entre outras demandas da casa e a qualquer momento podemos ficar sem 
equipamento de trabalho. 
2.6. Os demais itens presentes neste documento são equipamentos ou acessórios periféricos, mas 
extremamente necessários para o desenvolvimento das atividades da TV Câmara. São baterias para 
as câmeras existentes que de tempo em tempo devem ser trocadas para a garantia das gravações, 
pilhas recarregáveis para os microfones sem fio utilizados, telepronters para que os jornalistas façam a 
leitura de maneira natural das laudas noticiosas no estúdio, cabos de vídeo e áudio para aprimorar as 
gravações em outros ambientes da Câmara Municipal de Vereadores, como as audiências que ocorrem 
no Plenarinho, localizado no primeiro andar da Casa Legislativa, iluminadores de externa para as 
gravações e produções de entrevistas fora das dependências, tripés para as novas câmeras de vídeo 
e iluminação para as câmeras existentes, substituindo os atuais por equipamentos com lâmpadas de 
Led que proporcionam maior eficiência e durabilidade. Todos os equipamentos são complementares a 
estrutura existente e foram estudados tecnicamente para que sejam incorporados ao funcionamento do 
sistema, sem a necessidade de outros investimentos ou de mudança no modus operandi que permite 
o funcionamento da TV Câmara atualmente. 
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  
 

Item Quantidade Descrição 
1 02 Câmera Fotográfica (corpo e lente 18-55mm). 

Câmera Dslr com lente 18-55mm e resolução de 25,8 MP com aspect ratio 
de 3:2 e execução automática de auto-limpeza (aprox. 2 seg.) ao ligar e 
desligar a câmera. 
Sistema de imagem: Fotos: JPEG, RAW (14 bit - Original da Canon), M-
RAW, S-RAW, RAW+JPEG, M-RAW+JPEG,S-RAW+JPEG Vídeos: MOV 
(Full HD: MPEG4 AVC/H.264*; Áudio: Linear PCM), MP4 (Vídeo: MPEG4 
AVC/H.264*; Áudio: AAC) * Taxa de bits (média) variável, Perfil de cor 
sRGB, Adobe RGB. 
Balanço de branco: Auto, Luz Diurna, Sombra, Nublado*, Luz de 
Tungstênio, Luz Fluorescente Branca, Flash, Personalizado, Configuração 
da Temperatura de Cor. Compensação de temperatura de Cor: Azul / 
âmbar: ±9 níveis. Magenta / Verde: ±9 níveis. 
*Correção baseada na temperatura de cor do balanço de branco ativa. 
Com transmissão de informação de temperatura de cor.  
Visor ótico de tipo pentaprisma ao nível dos olhos. 
Auto Foco: Sistema TTL secundário de detecção de diferença de fase na 
formação de imagem com sensor CMOS de AF dedicado. Com modos de 
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focagem em Autofoco, One-Shot AF, Al Servo AF Preditivo (Al Servo AF 
III+), AI Focus AF, Alterna entre One-Shot AF e AI Servo AF 
automaticamente, Foco manual. Com seleção de pontos AF automática de 
45 pontos. Com encaixe de objetiva EF. 
Obturador: Tipo Obturador vertical mecânico do tipo plano com velocidade 
controlada eletronicamente.  Velocidade do Obturador 1/8000 até 30 
seg., Bulb (Faixa de velocidade total do obturador. O intervalo disponível 
varia conforme o modo de disparo), X-sync em 1/250 seg. Controle da 
faixa de velocidade do obturador pode ser definida.  
Disparador: 
Disparador suave eletromagnético. Temporizador 10 seg ou 2 seg de 
atraso Tempo de Liberação do Obturador 1. Durante SW-1 ON, intervalo 
de tempo entre SW-2 ON e início da exposição: Aprox 0,06 seg. 
2. O intervalo de tempo entre SW-1 / SW-2 ON simultâneo e início da 
exposição: Aprox. 0,14 seg. 
* Intervalo de tempo de liberação do obturador poderá ser maior durante o 
disparo silencioso e disparo em modo Live View.   
OBS.: Deve acompanhar:   
02 baterias;  
01 carregador de bateria;  
02 cartões de memória de 64GB, classe 10, 95mbps, 
Dever ter assistência técnica autorizada na região sul do Brasil. 
Igual ou superior a Canon 80D com lente 18-55mm. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 30 (trinta dias). 

2 01 Switcher de vídeo portátil. 
Mesa de corte com 6 entradas de vídeo padrão HD-SDI e 2 entradas 
HDMI. Deve fazer o processamento de vídeo em 10 bits, qualidade 
broadcast. Deve vir com monitor 17,3 polegadas para multivisualização, 
com gerador de caracteres interno e sistema de intercomunicação de 8 
canais. Deve ter ainda, as seguintes características: 
4 entradas de áudio XLR mono; 
2 saídas de áudio XLR mono; 
Suporte na entrada HDMI as resoluções de 1920x1080i 50/59.94/60 e 
1280x720p50; 
Possibilita o uso de tally out; 
O equipamento deve funcionar na mesma estrutura;  
Como itens inclusos deve acompanhar 4 caixas de comunicação, 4 fones 
padrão para comunicação, 4 cabos de comunicação com 20 metros cada; 
Uma fonte de alimentação de energia. 
OBS.: Deve ser igual ou superior ao datavideo HS 2200 ou anycast touch 
AWS-750. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

3 02 Câmera de externa: PMW 300K da Sony. 
Formatos de gravação e reprodução de vídeo:  
XAVC, MPEG-4 AVC/H.264; 
Modo HD 422: CBR, 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL; 
Modo 420: VBR, 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL; 
Modo HQ 1920: VBR 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL. 
Formato de gravação de áudio: 
exFAT Modo XAVC-I: LPCM 24 bits, 48KHz, 4 canais; 
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Modo HD422:LPCM 24 bits, 48 KHz, 4 canais; 
Modo HD 420 HQ: LPCM 16 bits, 48 KHz, 4 canais; 
Taxa de quadro de gravação:  1920x1080/59,94i,50i, 29,97p, 25p, 23,98p; 
Media de gravação: ExpressCard;  
Número de slots para mídia de gravação: dois slots; 
Sistema de montagem de lente: tipo baioneta de ½”;  
Deve vir equipada com lente com zoom ótico de 16 x (ajuste servo ou 
manual), íris ajustável manual ou automático de F1.9 a F16 ou fechada;  
Deve possibilitar juste de foco automático, manual ou totalmente manual;  
Sensor de imagem: 3 chips CMOS de ½”, ou maior;  
Elementos de imagem ativos: 1920 x 1080;  
Filtro ótico selecionável: Clear, 1/4ND, 1/16ND e 1/64ND;  
Sensibilidade: F11 a 2000lx no modo de 1920x1080/59.94i;  
Deve possuir relação sinal ruído igual ou melhor que 60 dB;  
Deve possuir resolução horizontal de pelo menos 1000 TV lines;  
Deve possibilitar ajuste de velocidade de shutter de 1/32 a 1/2000s;  
Deve possuir chave de ajuste de branco com 3 posições: Preset, Memória 
A, Memória B/ATW;  
Deve possuir ajuste de ganho de: -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB;  
Deve possuir viewfinder de 3.5”, LCD, colorido, 16:9. 
Deve possuir os seguintes conectores no corpo da câmera:  
Dois conectores XLR, 3 pinos, Fêmea, com ajustes para entrada de áudio 
de linha, mic e mic+48V;  
Um conector BNC para saída de vídeo composto;  
Um conector BNC para saída de vídeo, HD-SDI e SD-SDI, selecionável;  
Uma saída IEEE 1394, 4-pinos;  
Um conector BNC para saída de Time Code;  
Um conector BNC para entrada de Time Code;  
Um conector BNC para entrada de sinal de referência;  
Uma interface USB;  
Um conector P2 para uso de fone de ouvido;  
Uma saída HDMI. 
A câmera deve vir acompanhada de: 
03 (três) baterias de recarregáveis de lithium-ion de 85Wh, com indicador 
de carga restante;  
01 (um) carregador para 2 baterias;  
01 (uma) luminária de led para instalação na câmera;  
01 (um) adaptador para tripé;  
01 (um) case para transporte;  
02 (duas) memórias ExpressCard de 64 GB; 
01 (um) leitor de cartão de memória ExpressCard para conexão com 
computador via USB; 
01 (um) microfone tipo shotgun para captação de áudio ambiente; 
OBS.: Justifica-se a opção pelo modelo exposto por atender plenamente 
as necessidades do trabalho da TV Câmara e para seguir com a 
padronização dos equipamentos broadcast utilizados na produção da TV 
Câmara SM. O modelo também atende a Resolução Legislativa 15/2004 
que prevê a padronização dos equipamentos seguindo a linha broadcats 
Sony de equipamentos de televisão. Ressalta-se ainda, que a opção não 
fere a ampla concorrência, pois diversas empresas oferecem o referido 
modelo. A TV Câmara já possui 05 câmeras Sony PMW- 320k que são 
utilizadas em todas as produções realizadas pela equipe. A aquisição do 
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modelo proposto é uma alternativa de câmera com um corpo menor, mas 
que mantém exatamente a mesma qualidade de imagem, já que esse 
equipamento será utilizado no sistema já existente. É necessário manter 
um padrão de qualidade de imagem, de geração de arquivos e de 
operacionalidade, proporcionando uma integração imediata na rotina de 
trabalho dos técnicos, sem a necessidade de cursos de aperfeiçoamento 
ou mudanças no workflow utilizado. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

4 03 Iluminador para Câmera.  
Iluminador com, no mínimo, 08 LEDs de nível profissional, como baixo 
consumo de energia. Alcance da irradiação com distribuição de luz 
homogênea (80 graus para brand light e 45 graus para spotlight). Eficiência 
luminosa de no mínimo 1600 lux em distância de 1 metro. Controle de 
dimmer completo. Peso aproximado de 420g. Temperatura de cor 
ajustável com filtro embutido (4500K ou 3200K). Configuração de feixe 
spotlight com lentes condensadoras. Lâmpada de longa durabilidade, 
Adaptador de sapata fria embutido no topo. Exclusivo para a linha Sony. 
OBS. Deve funcionar OBRIGATORIAMENTE com conexão D-TAP e 
sem bateria. O equipamento será utilizado em câmeras SONY PMW-320. 
Itens inclusos: Conector de Alimentação D-Tap. 
OBS.: Igual ou superior ao Iluminador Prolite Cobra S ou Comer CM-
LBPS-1800. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

5 03 Teleprompter para câmera de estúdio:  
Display de pelo menos 15”;  
Entrada VGA;  
Cristal semi-espelhado;  
Deve possuir ajustes de altura e balanço;  
Deve possuir base de alumínio para instalação da câmera e tripé;  
Deve suportar pelo menos 17 Kg;  
Deve pesar no máximo 8 Kg;  
Deve vir acompanhado de um distribuidor VGA de uma entrada para pelo 
menos 4 saídas;  
Deve vir acompanhado de todos os acessórios para fixação na câmera e 
no tripé;  
Deve vir acompanhado de cabo VGA de 20 metros para ligação do TP com 
o distribuidor de VGA;  
Deve vir acompanhado de software de teleprompter, com licença para 
instalação em dois computadores. 
Observação:  
- Software para dois computadores, 04 unidades de cabos VGA de 20 
metros e 01 divisor VGA; 
- Igual ou superior ao LINE PRO 19. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

6 06 Bateria para câmera profissional: BP-GL95A Sony. 
A bateria deve ser de Lithium-ion, totalmente compatível com as câmeras 
já existentes da TV Câmara de Santa Maria (modelo PMW 320 fabricada 
pela Sony); Deve ser do tipo V-mount; Deve possuir indicador de carga 
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disponível; Voltagem nominal: 14,8 volts; Capacidade nominal de carga: 
98 Wh; Temperatura de operação: -20°C a +45°C; Peso máximo: 800 g. 
OBS.: Justifica-se a opção pelo modelo exposto por atender plenamente 
as necessidades do trabalho da TV Câmara e para seguir com a 
padronização dos equipamentos broadcast utilizados na produção da TV 
Câmara SM. O modelo também atende a Resolução Legislativa 15/2004 
que prevê a padronização dos equipamentos seguindo a linha broadcats 
Sony de equipamentos de televisão.  Ressalta-se ainda, que a opção não 
fere a ampla concorrência, pois diversas empresas oferecem o referido 
modelo. A TV Câmara já possui 05 câmeras Sony PMW- 320k que são 
utilizadas em todas as produções realizadas pela equipe, as baterias serão 
utilizadas nas câmeras existentes. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

7 02 Tripé para câmera de externa com cabeça:  
Tripé:  
Material: alumínio ou fibra de carbono;  
Estrela: no meio do tripé;  
Altura mínima: pelo menos 72 cm;  
Número de sessões das pernas: 2 ou 3;  
Altura máxima: pelo menos 1,6 metros;   
Capacidade de carga: pelo menos 12 Kg. 
Cabeça:  
Tilt: pelo menos -60/+90 graus;  
Deve possibilitar o travamento de pan e tilt independente;  
Rotação horizontal: 360 graus;  
Capacidade de carga: pelo menos 12 Kg; 
OBS.: Deve acompanhar pelo menos uma barra de controle;  
Deve vir acompanhado de dolly. 
OBS.: Igual ou superior ao modelo Manfrotto 504 videohead e 546B 
twinlegtripod. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

8 02 Iluminador de Led para externa:  
Deve possuir ajuste de intensidade e de cor; 
Temperatura de cor: ajustável de 3300 a 5600 °K; 
Alimentação: via fonte externa (127/220 –13V) e bateria 14,8V, montagem 
V mount; 
Deve ser composto de no mínimo 1024 leds; 
Intensidade: 4400 lux (a 1m/4200°K). 
Ajuste de intensidade de luz: de pelo menos 10% a 100%. 
OBS.: Deve vir acompanhado de fonte de alimentação e tripé para 
operação da luminária. 
Igual ou superior ao Godox LD 1000C. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

9 05 Tripé de luz compatível com Fresneis de 1000w. Com três estágios de 
altura. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

10 01 Atualização NewTek TriCaster Advanced Edition Software for 
TriCaster 8000 Switchers. 
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Expande as capacidades de comutação Gráficos orientados a dados em 
tempo real Camada de gráficos avançada Integração de redes Dante 
Operações automáticas expandidas Interface de usuário aprimorada Fluxo 
ao vivo para vários sites. (Expands Switching Capabilities Real-Time Data 
Driven Graphics Advanced Graphics Layering Dante Network Integration 
Expanded Automatic Operations Enhanced User Interface Live-Stream to 
Multiple Sites). 
OBS.: Deve ser instalado pelo fornecedor e deve acompanhar curso de 
no mínimo 8 horas nas instalações da Tv Câmara para os servidores 
que operam o equipamento. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

11 03 Kit limpeza de lente. 
Especificação: 
1. Material: Super Soft Pano De Microfibra + Borracha; 
2. Aplicação: APS-C Sensor Limpeza; 
3. Adequado para: A limpeza profissional de todos os tipos de sensor APS-
C DSLR CCD / CMOS, lente de alta qualidade, lente UV, filtro etc. 
Incluído no Pacote: 
1 x líquido de limpeza; 
1 x Molhado Seco; 
5 x cotonetes de algodão; 
1 x pano de limpeza de lentes; 
1 x limpeza Escova; 
1 x caneta de limpeza de lentes Professional; 
1 x ventilador de ar; 
1 x lenço de limpeza da lente; 
2 x lenços umedecidos. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

12 100 Conector BNC: Kings 2065-2-9. 
Conector BNC crimp para cabo de vídeo 20 AWG, modelo 1570 fabricado 
pela Nemal; 
Deve ser fabricado em 3 peças; 
Deve suportar frequência até 5 GHz; 
Deve possuir impedância de 75 ohms; 
Deve ser totalmente crimp, não sendo necessária outras ferramentas além 
do alicate crimp e stripper para montar o conector no cabo; 
Deve ser totalmente compatível com os standards HDTV; 
Deve suportar pelo menos 500 ciclos de conexões; 
OBS.: Justifica-se a opção pelo modelo exposto por atender plenamente 
as necessidades do trabalho da TV Câmara e para ser utilizado nos cabos 
SDI existentes na TV Câmara. Cada cabo possui um modelo de conector 
específico. A TV Câmara também já possui o alicate de climpagem para o 
conector solicitado. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

13 100 Conector tipo XLR 3 pinos:  
Tempo de vida útil: > 1000 ciclos; 
Galvanização dos contatos: 2 µm Ag sobre 2 µm Ni; 
Material dos contatos: Bronze; 
Tampa traseira rosqueavel, de poliuretano; 
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Capa de zinco diecast (ZnAl4Cu1), coberto com Nickel. 
OBS.: Quantidade: 50 conectores “machos” e 50 conectores 
“fêmeas”. 
OBSERVAÇÃO: o conector deverá ser igual ou superior aos conectores 
Newtrik. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

14 01 Bobina de cabo de áudio com 500 (quinhentos) metros: 
Deve possuir dois condutores de 20AWG envolvidos por malha metálica 
transada; 
A capa externa do cabo deve ser emborrachada, na cor preta; 
Deve ser flexível. 
OBSERVAÇÃO: o conector deverá ser igual ou superior ao cabo de áudio 
Belden. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

15 05 Kit pilha recarregável. Carregador de pilhas com 4 pilhas AA 
2500mAh BCG-34HH4GN – Bivolt. 
Especificações: 
- Tempo Médio de Carga: 5hrs – 15hrs; 
- Tipo de pilha inclusa: AA (tipo 2500mAh); 
- Voltagem: Bivolt (110 / 220 volts); 
- Tipo de bateria/pilha que recarrega: AA; AAA (Ni MH Recarregáveis); 
- Luz indicadora de carga; 
- Potência: 2,5W; 
- Frequência de entrada: 50/60 Hz. 
Recursos: 
*Duração 3 vezes maior com uma carga. Ni-MH: CycleEnergy AA 
2500mAh; Carga da Pilha: 0.1ltA 16h; Corrente de carga: 900mA; Saída 
de carga: 1.0V; 
Controle automático para interrupção de carga; 
- Temporizador para interrupção da carga; 
- Detecção de Pilha Alcalina; 
- Monitoramento de Voltagem; 
- Indicador de LED detector de pilhas; 
- Pode carregar até 4 pilhas tipo AA ou AAA recarregáveis; 
- Baixa Auto-Descarga*. 
*Permanece com Carga de 75% após 1 ano de armazenamento, após 
estar completamente carregada e quardada em temperatura ambiente 
20°C (68°F). Os resultados podem varias, dependendo do número de 
cargas/descargas e das condições de armazenamento e uso. 
Conteúdo da Embalagem: 
- Carregador Sony; 
- 4 Pilhas recarregáveis Multi-use Premium de 2.500mAh. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

16 01 Nobreak Senoidal 1400VA, 840W, bivolt. 
Equipamento deve proteger contra instabilidades na rede elétrica. Deve 
ter potência de 1400va, com no mínimo 5 tomadas de saída, entregue com 
duas baterias de, no mínimo, 12V e 09 Ah (cada). Além dessas 
especificações, o equipamento deve ter as seguintes características: 
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- Saída senoidal pura fornecendo energia com baixíssima distorção 
harmônica; 
- Nobreak silencioso que garante a segurança dos sistemas com alta 
qualidade de energia; 
- Baterias internas, com possibilidade de expansão de autonomia com 
bancos externos; 
- Conexão de entrada através de tomada de 10 A padrão ABNT 
NBR14136; 
- Com 5 tomadas padrão NBR 14136 (10 A); 
- Proteção contra falta de energia, sobretensão, subtensão, sobrecarga, 
sobretemperatura, descarga total de baterias, curto-circuito, surtos, picos 
e ruídos na rede; 
- Indicadores de rede presente, saída ligada e carga/descarga das 
baterias; 
- Possui portas de Comunicação USB para o gerenciamento do Nobreak 
via Software; 
- Tensão Nominal: 120 V ou 220 V Selecionável por chave; 
- Variação admitida na tensão de entrada: 120 V :102 V a 138 V (± 15 %) 
/ 220 V: 187 V a 253 V (± 15 %); 
- Frequência 60 Hz admitindo variação de ± 5 %; 
- Corrente máxima de entrada: 120 V (18,4 A) / 220 V (10,0 A); 
- Conexão de Entrada: Plugue padrão NBR 14136 – 10 A; 
- Tensões de saída: 120 V ou 220 V Selecionável por chave; 
- Regulação estática da tensão de saída: variação máxima de ± 9 %; 
- Distorção harmônica: 5 %; 
- Frequência de Saída: 60 Hz; 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

17 08 Aparelhos eletrônicos tipo televisor (TV) de LED: 
Possuir tecnologia Smart; 
Possuir tela de 55 a 65 polegadas; 
Possuir resolução mínima 4K de 3840 x 2160 pixels em formato 
widescreen (16:9); 
Possuir no mínimo três interfaces de entrada HDMI; 
Possuir interface de entrada USB; 
Possuir tensão alimentação bivolt (100 ~ 240V); 
Possuir módulo Wi-Fi integrado; 
Possuir conversor de TV digital integrado (sintonizador para a TV Digital 
padrão brasileiro ISDBt), sintonizador para os canais VHF, UHF e CATV.; 
Possuir entrada de rede LAN (Ethernet); 
Possuir Controle remoto sem fio; 
Possuir tecnologia HDR; 
Suportar espelhamento TV para mobile; 
Suportar espelhamento mobile para TV (DLNA). 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

18 08 Suporte Articulado para Tv´s de Led de 55 a 65 polegadas. 
Suporte para Tv´s de LED, com fixação universal, braço articulado que 
suporte mais de 40 kg. O suporte deve permitir três movimentos, 
horizontal, vertical e de profundidade. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 



 Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria 
Centro Democrático Adelmo Simas Genro 

______________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
39 

Home Page: www.camara-sm.rs.gov.br; e-mail: licitacoes@camara-sm.rs.gov.br 

 
19 01 Deck para gravação e reprodução: 

Entrada de vídeo SDI, HD SDI: 1 entrada via conector BNC; 
Saída de vídeo SDI, HDSDI: 2 saídas via conector BNC; 
Saída de vídeo HDMI via conector tipo A; 
Entrada e saída de áudio embedded; 
Entrada de referência Black burst, conector BNC; 
Entrada de remoto RS 422; 
Formato de gravação HD: 1080i59,94, 1080i60, 1080p23,98, 1080p24, 
1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p59,94, 1080p60; 
Codec suportados: Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422 QuickTime, 
ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy; 
Deve possuir um display de LDC para monitoração de vídeo, áudio, TC e 
Menu; 
Deve possuir dois slots para cartões SD, onde serão gravados os 
materiais. 
Garantia: Garantia de 1 (um) ano. 
Prazo para entrega de até 120 (cento e vinte) dias. 

 
4 DA ENTREGA 
 
4.1 Os objetos contratados deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Câmara Municipal de 
Vereadores de Santa Maria, localizada na Rua Vale Machado, 1415, CEP 97010.530 – Santa Maria/RS, 
em dias úteis e em horário de expediente. 
 
4.2 O prazo para entrega dos itens será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura do contrato, 
com exceção do item 01 (câmera fotográfica) que deverá ser entregue no prazo de 30 dias. Qualquer 
prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato. 
 
4.3 O recebimento definitivo dos equipamentos correrá por conta da TV Câmara e da Diretoria de 
Comunicação Social. 
 
5 DA METODOLOGIA DE JULGAMENTO 
 
5.1 O julgamento das propostas de preços será pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, sendo 
declarada vencedora a Licitante que apresentar o menor preço e que atender a todos os requisitos e 
exigências contidas neste Termo de Referência. 
 
6 DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
6.1 Constituem direitos, da CONTRATANTE, receber o serviço contratado nas exatas condições 
avençadas e, da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
 
6.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
6.2.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 
6.2.2 Efetuar o pagamento na forma e no prazo pactuados; 
6.2.3 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a CONTRATADA entregar fora das especificações 
constantes neste Contrato. 
 
6.3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
6.3.1 Entregar o objeto contratado conforme convencionado, sem qualquer encargo ou despesa para o 
contratante fora das previsões contratuais; 
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6.3.2 Cumprir integralmente as obrigações assumidas, especialmente quanto aos prazos estabelecidos 
e às condições de entrega do objeto; 
6.3.3 Utilizar produtos de excelente qualidade para a execução do serviço; 
6.3.4 Assumir responsabilidade exclusiva por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou 
despesas incidentais sobre os serviços contratados, bem como cumprir rigorosamente e 
responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao 
pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos 
ou dissídios coletivos; 
6.3.5 Realizar o reparo ou a correção, às suas expensas, dos serviços efetuados em desconformidade 
com o pactuado, que apresentem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução; 
6.3.6 Comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
contrato, nos casos estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93; 
6.3.7 Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, de acordo com o previsto no art. 55, XIII da 
Lei Federal 8.666/93. 
6.3.8 Entregar a mesma marca e modelo cotados na Proposta de Preço apresentada, sob pena de 
recusa do recebimento do item, nos termos do Art. 55, XI, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
7 DAS PENALIDADES 
 
7.1 Pelo descumprimento, parcial ou total, das condições previstas na proposta ou no contrato, a 
CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas no art. 87, da Lei 
8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis: 
 
7.1.1 Advertência formal, por intermédio do setor competente, quando ocorrer descumprimento de 
cláusulas contratuais que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave; 
 
7.1.2 Multa de Mora equivalente a 0,5 % (meio por cento) sobre o valor global do contrato, para cada 
dia de atraso no início da prestação do serviço. 
7.1.2.1 A multa de que trata o item anterior não impedirá a rescisão unilateral do contrato pala 
CONTRATANTE, na forma dos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/1993; 
 
7.1.3 Multa sobre o valor total atualizado no contrato: 
7.1.3.1 De até 2% (dois por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma da legislação 
pertinente; 
7.1.3.2 De até 30% (trinta por cento) nos casos de inexecução total ou parcial do contrato. 
 
7.1.4 Suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara, por período de até 24 (vinte e quatro) 
meses, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, sem prejuízo da aplicação de multa, obedecida 
a seguinte graduação: 
7.1.4.1 Após advertência formal e cobrança de multa, ser reincidente, sem justificativa, nas penalidades 
avençadas neste Contrato: Prazo da Suspensão de até 12 (doze) meses; 
7.1.4.2 Não iniciar a execução da prestação do serviço no prazo estabelecido, desobedecendo à 
solicitação por escrito da CONTRATANTE: Prazo da Suspensão até 24 (vinte e quatro) meses. 
 
7.1.5 Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em função de 
falta de natureza grave, sem prejuízo de multas incidentes, publicada no Diário Oficial do Estado; 
 
7.1.6 Outras penalidades previstas nas Leis Federais n° 8.666/1993 e 10.520/2002. 
 
7.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á mediante prévio e regular processo 
administrativo, que assegurará, absolutamente, o contraditório e a ampla defesa ao 
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licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
7.2 As penalidades previstas neste Termo de Referência poderão deixar de ser aplicadas, total ou 
parcialmente, a critério da CONTRATANTE, se entender como relevantes as justificativas apresentadas 
pela CONTRATADA. 
 
7.3.1 Eventuais multas aplicadas deverão ser liquidadas simultaneamente com o pagamento da parcela 
vinculada ao evento cujo descumprimento deu origem à aplicação da penalidade; 
7.3.2 Caso a multa não seja recolhida nas condições acima descritas, será descontada do pagamento 
da parcela vinculada ao evento cujo descumprimento deu origem à aplicação da penalidade. 
 
8 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
8.1 Os recursos orçamentários desta contratação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 
 
011220001.1.012000 Modernização da TV Câmara: 
4.4.90.52.30.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 
 
011220001.2.108000 Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo: 
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 
3.3.90.30.99.02.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 
3.3.90.40.10.00.00 SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C. 
 
9 - DO PAGAMENTO 
 
9.1 O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após liquidação da Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente visada pelo responsável pelo recebimento e conferência do objeto 
contratado. 
 
9.2 Não haverá, sob qualquer hipótese, qualquer pagamento adiantado à efetiva entrega do objeto 
contratado. 
 
9.3 Os pagamentos far-se-ão em moeda corrente nacional e serão creditados em nome do Contratado, 
após o efetivo cumprimento do objeto contratado devidamente atestado pela fiscalização, 
mediante ordem bancária em conta corrente indicada pela Empresa ou por meio de ordem bancária 
para o pagamento de Nota(s) Fiscal(is), Fatura(s) ou Documento de Cobrança de Valor Jurídico 
Equivalente, com “código de barras”, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Termo de 
Referência. 
9.3.1 Serão descontadas do valor do pagamento as eventuais multas que lhe tenham sido impostas em 
decorrência de inadimplência contratual. 
9.3.2 Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção 
pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente regularizado. 
9.3.3 A Câmara de Vereadores reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto for prestado 
em desacordo com as especificações constantes deste instrumento. 
 
9.4 Tendo sido impostas penalidades ao CONTRATADO das quais não tenha recorrido 
tempestivamente, ou que já tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, o 
respectivo valor será descontado do pagamento devido. 
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9.5 Todo e qualquer pagamento poderá ser sustado, se verificada qualquer das hipóteses a seguir 
elencadas e enquanto perdurar o ato/fato/omissão que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, 
acréscimo, lucros cessantes, indenização, juros e/ou correção monetária: 
9.5.1 retardar injustificadamente a execução do objeto da presente licitação; 
9.5.2 haver infração à condição ou obrigação estabelecida no edital, contrato ou na proposta 
apresentada. 
 
9.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 

 
9.6.1 Sendo: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de Compensação Financeira = 0,00016438 
 
9.6.1.1 O Índice de Compensação Financeira (I) mencionado no subitem anterior é apurado da seguinte 
forma  
 
I = (TX = Percentual da Taxa Anual = 6%) 
I = (6 / 100) / 365 
I = 0,00016438 
 
10 - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
10.1 Os preços do Contrato não sofrerão reajustes, conforme § 1° do art. 2º da Lei Federal n° 10.192, 
de 14 de fevereiro de 2001. 
 
10.2 Os preços do Contrato poderão ser recompostos, em consonância com o que dispõe o artigo 65, 
inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/1993. 
 
11 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1 O cumprimento das obrigações da CONTRATADA será acompanhado e fiscalizado pelo Fiscal 
de Contratos indicado pela CONTRATANTE, que anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou impropriedades observadas, nos termos dos arts. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
11.2 Além do acompanhamento e da fiscalização da execução dos serviços, a CONTRATANTE poderá 
sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que 
essa medida se tornar necessária. 
 
11.3 À fiscalização compete encaminhar à Presidência da CONTRATANTE o documento que relacione 
as ocorrências que impliquem multas a serem aplicadas à CONTRATADA. 
 
11.4 A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 
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12 DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 
 
12.1 É vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência (total ou parcial), bem como a fusão, cisão ou incorporação, constituindo 
motivos para rescisão do contrato. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI 

 
( ) MICROEMPRESA – ME 

 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 
A empresa _______________________________________ (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita 
no CNPJ sob o nº _________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a)________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n°____________, 
CPF n°__________, declara, para fins de obter os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 
123/2006 e pela Lei Municipal nº 5.245/2009, que: 
 
• Está enquadrada na condição de __________________ (Microempreendedor Individual, 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte) e que não incorre nas vedações a que se reporta o § 4 
do art. 3° da Lei Complementar 123/2006; 
 
• Apresenta à Receita Federal, anualmente, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica (DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em conformidade com o 
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 
 
• Conserva em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco anos), contados da data da emissão, os documentos 
que comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, bem assim a realização de 
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a situação patrimonial; 
 
• Assume o compromisso de informar imediatamente ao Cadastro de Fornecedores - CRC da Secretaria 
Municipal de Finanças do Município de Santa Maria – RS qualquer alteração no porte da empresa que 
venha ocorrer no período de validade do Certificado emitido pelo CRC. 
 
Está ciente de que a prestação de informações inverídicas sujeitará, juntamente com as demais 
pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à 
falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal) e ao crime a ordem tributária (Art. 1º da Lei n° 8.137, 
de 27 de dezembro de 1990).  
 
Esta Declaração não exime a responsabilidade da empresa em informar, a qualquer tempo, 
através de Declaração, alterações que tenha ocorrido em seu porte. 
 
 

 
Local, ____de __________de 2019. 

 
 

______________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante contábil (com CRC) 

 
Observação: esta Declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à data da sessão de 
abertura dos Envelopes. 
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ANEXO IV  
  

DO VALOR MÁXIMO UNITÁRIO E TOTAL ADMITIDO POR ITEM 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 
 
Objeto: aquisição de equipamentos para a TV Câmara, equipamentos de fotografia para a Diretoria de 
Comunicação e de monitoração de TV para o Plenário da Casa Legislativa. 

 

Item  Descrição do item Quantidade  
(unidades) Unidade 

Valor  
Unitário 

(R$) 

 
Valor  
total 
(R$)  

 

01 
Câmera Fotográfica (corpo e lente 
18-55mm). Conforme Termo de 
Referência. 

02  
Unidade 13.996,67 27.993,34 

02 Switcher de vídeo portátil. 
Conforme Termo de Referência 01  

Unidade 41.371,67 41.371,67 

03 
Câmera de externa: PMW 300K da 
Sony. Conforme Termo de 
Referência 

02  
Unidade 78.133,33 156.266,66 

04 Iluminador para Câmera. 
Conforme Termo de Referência. 03  

Unidade 3.550,00 10.650,00 

05 
Teleprompter para câmera de 
estúdio. Conforme Termo de 
Referência. 

03 Unidade 5.066,67 15.200,01 

06 
Bateria para câmera profissional: 
BP-GL95A Sony. Conforme Termo 
de Referência. 

06 Unidade 5.850,00 35.100,00 

07 
Tripé para câmera de externa com 
cabeça. Conforme Termo de 
Referência. 

02 Unidade 9.186,67 18.373,34 

08 Iluminador de Led para externa. 
Conforme Termo de Referência. 02 Unidade 4.766,67 9.533,34 

09 
Tripé de luz. Conforme Termo de 
Referência. 05 Unidade 660,00 3.300,00 

10 

Atualização NewTek TriCaster 
Advanced Edition Software for 
TriCaster 8000 Switchers. 
Conforme Termo de Referência. 

01 Unidade 32.250,00 32.250,00 

11 
Kit limpeza de lente. Conforme 
Termo de Referência. 03 Unidade 640,00 1.920,00 

12 Conector BNC: Kings 2065-2-9. 
Conforme Termo de Referência. 100 Unidade 32,50 3.250,00 

13 Conector tipo XLR 3 pinos. 
Conforme Termo de Referência. 100 Unidade 53,00 5.300,00 
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Valor total máximo admitido: R$ 419.598,81 (quatrocentos e dezenove mil e quinhentos e noventa e 
oito reais e oitenta e um centavo). 
 

 
 

14 
Bobina de cabo de áudio com 500 
(quinhentos) metros. Conforme 
Termo de Referência. 

01 Unidade 3.475,00 3.475,00 

15 
Kit pilha recarregável. Conforme 
Termo de Referência. 05 Unidade 194,17 970,85 

16 
Nobreak Senoidal 1400VA, 840W, 
bivolt. Conforme Termo de 
Referência. 

01 Unidade 1.675,46 1.675,46 

17 
Aparelhos eletrônicos tipo televisor 
(TV) de LED. Conforme Termo de 
Referência. 

08 Unidade 5.437,66 43.501,28 

18 
Suporte Articulado para Tv´s de Led 
de 55 a 65 polegadas. Conforme 
Termo de Referência. 

08 Unidade 285,67 2.285,36 

19 Deck para gravação e reprodução. 
Conforme Termo de Referência. 01 Unidade 7.182,50 7.182,50 
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ANEXO V 

 
PROPOSTA DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 

 
Tipo: MENOR PREÇO  
Aquisição: POR ITEM  

 
Abertura: 05/08/2019 
Horário: 14:00 Horas 

 
Empresa:  

Endereço:  

CNPJ:  

Fone/e-mail:  

 
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preço, detalhada na planilha abaixo, referente ao 
Pregão Presencial n° 08/2019, conforme especificação constante no Edital e seus anexos. 
 
Declaro que conheço e estou de acordo com todos os termos do Edital do Pregão Presencial nº 
08/2019 e seus anexos e que, se vencedora, fornecerei o serviço ora proposto pelo preço a seguir 
especificado, já incluídos todos os impostos, custos e encargos diretos e indiretos, taxas, fretes, bem 
como deduzidos todos os descontos concedidos. 
 

Item  Descrição do item Quantidade  
(unidades) Unidade 

Valor  
Unitário 

(R$) 

 
Valor  
total 
(R$)  

 

01 

Câmera Fotográfica (corpo e lente 18-
55mm). Conforme Termo de 
Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

02  
Unidade 

  

02 
Switcher de vídeo portátil. Conforme 
Termo de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

01  
Unidade 

  

03 
Câmera de externa: PMW 300K da 
Sony. Conforme Termo de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

02  
Unidade 

  

04 
Iluminador para Câmera. Conforme 
Termo de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

03  
Unidade 

  

05 
Teleprompter para câmera de estúdio. 
Conforme Termo de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

03 Unidade 
  

06 

Bateria para câmera profissional: BP-
GL95A Sony. Conforme Termo de 
Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

06 Unidade 
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Importante: Informar a marca e o modelo, sob pena de desclassificação da proposta. Caso contratados, 
no recebimento não serão aceitos itens de marcas/modelos diferentes dos cotados. 
 
Dados da Empresa: 
a) Razão Social: ______________________________________________; 
b) CNPJ nº: ______________________________________________; 

07 

Tripé para câmera de externa com 
cabeça. Conforme Termo de 
Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

02 Unidade 

  

08 
Iluminador de Led para externa. 
Conforme Termo de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

02 Unidade 
  

09 
Tripé de luz. Conforme Termo de 
Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

05 Unidade 
  

10 

Atualização NewTek TriCaster 
Advanced Edition Software for TriCaster 
8000 Switchers. Conforme Termo de 
Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

01 Unidade 

  

11 
Kit limpeza de lente. Conforme Termo 
de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

03 Unidade 
  

12 
Conector BNC: Kings 2065-2-9. 
Conforme Termo de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

100 Unidade 
  

13 
Conector tipo XLR 3 pinos. Conforme 
Termo de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

100 Unidade 
  

14 

Bobina de cabo de áudio com 500 
(quinhentos) metros. Conforme Termo 
de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

01 Unidade 

  

15 
Kit pilha recarregável. Conforme Termo 
de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

05 Unidade 
  

16 
Nobreak Senoidal 1400VA, 840W, bivolt. 
Conforme Termo de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

01 Unidade 
  

17 

Aparelhos eletrônicos tipo televisor (TV) 
de LED. Conforme Termo de 
Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

08 Unidade 

  

18 

Suporte Articulado para Tv´s de Led de 
55 a 65 polegadas. Conforme Termo 
de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

08 Unidade 

  

19 
Deck para gravação e reprodução. 
Conforme Termo de Referência. 
Marca e modelo da cotação: 

01  
Unidade 
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c) Inscrição Estadual nº: ________________________________________; 
d) Inscrição Municipal nº: ________________________________________; 
e) Endereço: _________________________________________________; 
f) Fone: ____________________ Fax (se houver): ___________________; 
g) E-mail: ____________________________________________________; 
h) CEP: _________________________; 
i) Cidade:________________________; Estado: ____________________; 
j) Responsável legal que assinará o contrato: _____________________________; 
k) Endereço do responsável legal que assinará o contrato: _____________________; 
l) RG do responsável legal que assinará o contrato: _____________________________; 
m) CPF responsável legal que assinará o contrato: ________________________. 
 

 
Local e data 

__________________________________________ 
Assinatura e Nome 

(Representante Legal) 
 
 
 
 
Observação: Emitir em papel timbrado. 
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ANEXO VI 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, inscrita no CNPJ nº __________________________, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
__________________________________________________________, portador da Carteira de 
Identidade nº ___________________, CPF nº __________________ , DECLARA que não foi 
declarada inidônea e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo 
Licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
_________________, de _______________ de 2019. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura e Nome 

(Representante Legal) 
 

 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 
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ANEXO VII 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

 
_________________________________________________________________________________
________ (RAZÂO SOCIAL DA EMPRESA), inscrito no CNPJ nº __________________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
__________________________________________________________, portador da Carteira de 
Identidade nº ___________________, CPF nº __________________ , DECLARA que para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
_________________, de _______________ de 2019. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura e Nome 

(Representante Legal) 
 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
 
NOME DA EMPRESA_________________, CNPJ n°______________________, por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr.(a)____________portador da Carteira de Identidade n°________, CPF 
n°_______,sediada _______(Endereço Completo), DECLARA, sob as penas da lei, para fins do 
disposto no inciso VII da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre com os requisitos de 
habilitação previstos no edital do Pregão Presencial nº 08/2019. 
 
 
 
 
 

Local e Data 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura e Nome 

(Representante Legal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA AO PREGOEIRO NO MOMENTO DO 
CREDENCIAMENTO). 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 
 

P R O C U R A Ç Ã O 
 
 
OUTORGANTE 
Qualificação (nome, endereço e razão social, etc.) 
 
 
 
OUTORGADO 
Nome e qualificação 
 
 
 
OBJETO 
Representar o outorgante na Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 08/2019. 
 
 
 
PODERES  
Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentos de 
habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, 
interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos 
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A) OU SÓCIO(A)-GERENTE 

 
 
 

Carimbo da empresa 

 

 
 
 
 
(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA AO PREGOEIRO NO MOMENTO DO 
CREDENCIAMENTO). 
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ANEXO X 

 
PORTARIA Nº 73/2019 

 


