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PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 003/2020 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº. 040/2020 
 
 

EDITAL 
 
 
Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”. 
Modo de Disputa: ABERTO 
Data da Sessão: 24/07/2020 
Horário: 09 horas e 30 minutos 
 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço 
anteriormente estabelecido. 
 
LOCAL:  Portal de Compras do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
Código da UASG: 389447 
 
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG, por meio do(a) 
Pregoeiro (a) Oficial e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 064/2019, 
de 11 de novembro de 2019, com sede à Rua Urucuia, 48 – Bairro Floresta – 
CEP 30.150-060, em Belo Horizonte/MG, realizará Licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL, com 
regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. O 
procedimento Licitatório obedecerá, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e 
competitividade do setor de informática e automação, Decreto n° 7.174, de 12 
de maio de 2010, Instrução Normativa n° 04/2010 SLTI/MP n°, de 12 de 
novembro de 2010, Instrução Normativa n° 01/2010 SLTI/MP, de 19 de janeiro 
de 2010, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 
7.746/2012: estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 
Administração Pública; da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014 e pela 
Lei Complementar n° 155 de 27 de outubro de 2016, do Decreto n° 8.538,  de 
06 de outubro de 2015,  e aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993; e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 
mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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1. DO OBJETO 
 
1.1. Fornecimento, instalação e treinamento de sistema de Áudio, vídeo e 
automação (SAV)  do Plenário, salas de reunião e auditórios do CRF/MG, para 
sua nova sede, localizada na Rua Rodrigues Caldas, 493 - Bairro Santo 
Agostinho - Belo Horizonte/MG - CEP 30.190-120, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência do ANEXO I deste instrumento convocatório. 
 
1.2. A licitação será realizada em um único ITEM composto por 65 SUBITENS, 
conforme tabela constante no Termo de Referência – ANEXO I. 
 
1.3. O critério adotado será o Menor Valor Global, considerando um único 
ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto 
às especificações do objeto. 
 
1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas do Sistema Eletrônico – COMPRASNET e as especificações 
constantes neste Edital e seus anexos, prevalecerão as do Edital e seus 
anexos.  
 
2. JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DE UM ÚNICO ITEM  
 
2.1. A licitação por itens ou lotes deve ser econômica e tecnicamente viável, ou 
seja, a divisão do objeto em vários itens/lotes não pode culminar na elevação 
do custo da contratação de forma global, nem tampouco afetar a integridade do 
objeto pretendido ou comprometer a perfeita execução do mesmo. Isso porque 
em determinadas situações a divisão do objeto pode desnaturá-lo ou mesmo 
mostrar-se mais gravosa para a Administração, fatos esses que devem ser 
verificados e justificados pela autoridade competente. Colaciona-se o 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: “3. O 
fracionamento das compras, obras e serviços, nos termos do § 1º do art. 23 da 
Lei n. 8.666/93 somente pode ocorrer com demonstração técnica e econômica 
de que tal opção é viável, bem como que enseja melhor atingir o interesse 
público, manifestado pela ampliação da concorrência.” A divisão do objeto não 
pode, portanto, causar prejuízo para o conjunto ou complexo licitado, 
observando-se que cada item/lote cinge-se a certame autônomo, com 
julgamento independente. Os quantitativos mínimos estabelecidos no edital, 
por sua vez, devem resguardar a economia de escala, ou seja, deve observar 
que quanto maior a quantidade do bem licitado, menor poderá ser o seu custo, 
até o limite em que a quantidade não importe, pois o preço manter-se-á 
reduzido. 
 
2.1.1. Licitação em lotes ou grupos, como se itens fossem, deve ser vista com 
cautela pelo agente público, porque pode afastar licitantes que não possam 
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habilitar-se a fornecer a totalidade dos itens especificados nos lotes ou grupos, 
com prejuízo para a Administração. Em principio, essa divisão só se justifica 
quando o lote ou grupo for constituído de vários itens para um só local ou 
ambiente. Por exemplo: compra de moveis, em que todos os itens constantes 
do lote ou grupo, destinados a um determinado ambiente, devem ser 
adquiridos de uma só empresa, de forma a manter idêntico estilo, modelo, 
design etc.”. Diante disso, tem-se que a regra é a realização de licitação por 
itens, exigindo-se justificativa adequada para a realização de certame por lotes, 
bem como a demonstração da vantagem dessa, posto que neste último a 
competitividade acaba, de certa forma, sendo diminuída, já que impõe-se a um 
único licitante a cotação de preço global para todos os itens que compõem o 
lote. As contratações da Administração devem pautar-se sempre pela 
vantajosidade. 
 
2.1.2. Diante do exposto foi adotado o critério de Menor Valor Global, 
considerando um único ITEM, e a somatória dos subitens observadas as 
exigências contidas no Edital e Anexo quanto às especificações do objeto. A 
solução é considerada mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica 
do objeto licitado, por consolidar as entregas a partir de um único fornecedor, 
vencedor do referido ITEM, gerando assim maior eficiência na gestão 
contratual, bem como no processo de entrega, haja vista que é notório o fato 
de que ao se utilizar de muitos fornecedores para entrega, aumenta-se a 
incidência de possibilidades de atrasos, resultando em necessidade de 
armazenamento de itens no almoxarifado, conseqüentemente ampliando-se o 
custo operacional do projeto para a Administração.  
 
2.1.3. Além disso, trata-se de um objeto que integra automação entre os 
diversos materiais que o compõe. Garantir a interoperabilidade entre diversos 
fabricantes e centralizar no controle e automação desses equipamentos só 
pode ser feita se um único fornecedor for deflagrado vencedor do certame, já 
que o mesmo deve se responsabilizar pela compatibilidade e interoperabilidade 
dos equipamentos.  
 
2.1.4. Ademais, ressaltamos que ao agregar o quantitativo de recurso dentro de 
ITEM ÚNICO, conseguem-se maiores vantagens nos preços em relação à 
compra segmentada, pois há um montante maior de produtos a serem 
adquiridos em determinado fabricante, atendendo ao princípio da razoabilidade 
e da economicidade para a Administração.  
 
2.1.5. Conforme legislação brasileira sobre licitação compete à Administração 
proceder a estudo detalhado (ETP’s) sobre as características do objeto, modo 
de comercialização e preços praticados no mercado, a fim de delimitar os 
procedimentos que serão desenvolvidos na licitação.  
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2.1.6. A licitação por ITEM único (composta de vários subitens) é mais 
satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a unificação da 
solução requerida, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a 
cargo de um mesmo administrador. 
 
2.2.  JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 
 
2.2.1. A presente contratação justifica-se tendo em vista a aquisição da nova 
sede do CRF/MG, sendo indispensáveis, portanto, a realização dos serviços de 
adequação dos ambientes de trabalho; e em especial, neste certame, a 
contratação dos serviços de acústica, sonorização, vídeo-projeção e 
automação do ambiente do Plenário, salas de reunião e auditórios e seus 
sistemas de controle.  
 
2.2.2. As atividades plenárias do CRF/MG são de fundamental importância à 
autarquia, visto que as decisões colegiadas são realizadas em Plenário e salas 
de reunião e as palestras em auditórios, desta maneira sua estrutura funcional 
deve ser adequada em função de mudança de sede.  
 
3. DA DESPESA 
 
3.1. A despesa para a aquisição do objeto desta licitação é estimada em R$ 
489.975,67 (quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta e cinco 
reais e sessenta e sete centavos) e correrá à conta de recursos próprios do 
CRF/MG - Orçamento/2020, provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permita a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, na 
sua forma eletrônica. 
 
4.2. O cadastro no SICAF poderá se iniciado no Portal de Compras do Governo 
Federal/ no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e 
senha pelo interessado. 
 
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes a este pregão. 
 
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade 



 

5 

 

responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
5.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública. 
 
5.1.1.  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, 
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir 
sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação. 
 
5.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@crfmg.org.br ou por petição dirigida e protocolada no endereço na Rua 
Urucuia, 48 – Bairro Floresta – CEP: 30.150-060 - Belo Horizonte/MG. 
 
5.3. No último dia do prazo, as impugnações realizadas na forma eletrônica 
pelo e-mail licitacao@crfmg.org.br só serão apreciadas caso tenham sido 
encaminhadas até as 17h00min deste dia, sendo consideradas intempestivas 
eventuais impugnações enviadas por e-mail após este horário. 
 
5.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 
 
5.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 
 
5.5.1.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
 
5.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 
sistema e vincularão os participantes e a administração. 
 
5.7. No último dia do prazo, os pedidos de esclarecimentos somente serão 
apreciados caso tenham sido encaminhados até as 17h00min deste dia, sendo 
considerados intempestivos eventuais pedidos de esclarecimentos enviados 
após este horário. 
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5.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 
Pregoeiro serão juntados aos autos do processo licitatório e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
 
5.9. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 
Pregoeiro, também serão divulgadas no portal Comprasnet e no sitio do 
CRF/MG. 
 
5.10. Qualquer modificação no Edital e seus Anexos exigem divulgação pelo 
mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se 
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas; 
 
6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento 
regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – 
conforme disposto no §3 do artigo 8º da instrução normativa SLTI/MPOG nº2, 
de 11.10.2010. 
 
6.1.1. Será concedido tratamento favorecido para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte nos limites previstos na Lei Complementar nº 
123/2006, Lei Estadual 20.826/2013, Decreto 47.437/2018. 
 
6.2. Não poderão participar desta licitação: 
 
6.2.1. Proibidos de participar de Licitações e celebrar Contratos 
Administrativos, na forma da legislação vigente. 
 
6.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com                       
poderes expressos para receber citação e responder administrativamente e 
judicialmente. 
 
6.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93; 
 
6.2.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou 
insolvência; em processo de dissolução ou liquidação; 
 
6.2.5. Que sejam constituídas sob a forma de consórcio ou cooperativas 
(considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 5, de 2017). 
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6.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações: 
 
6.3.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei 
Complementar 123, de 2006, estando apta a usufruir o tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
 
6.3.2. A assinalação do campo “não” apenas produzirá efeito de a licitante não 
ter direito a tratamento favorecido na Lei Complementar nº123, de 2006, 
mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte; 
 
6.3.3. Que está ciente e concorda com as condições no Edital e seus Anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
Edital e seus Anexos; 
 
6.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
6.3.5. Que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º XXXIII da Constituição Federal; 
 
6.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 16 de setembro de 2009; 
 
6.3.7.Declaração de não utilização de Trabalho Degradante ou Forçado. 
Declara que não possui em cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
Degradante ou Forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do 
art. 5º da Constituição Federal; 
 
7. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Todas as referências de tempo do Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF. 
 
7.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 
suas propostas e lances. 
 
7.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
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estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
7.4. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
7.5.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso 
aos dados constantes dos sistemas. 
 
7.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
7.7.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
7.8.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
7.9.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização 
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta; 
 
7.10.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro 
e para acesso público após o encerramento do envio de lances; 
 
7.11.  Os preços propostos deverão ser informados considerando todos os 
custos, impostos, fretes, seguros e taxas e quaisquer outros encargos que 
incidam sobre o objeto licitado; 
 
7.12. O quantitativo constante da página do Portal                           
de Compras Governamentais é a mesma referente aos subitens listados no 
Anexo I – Termo de Referência do Edital. Cabe ressaltar que em caso de 
dúvida e/ou divergência em função de transferência de dados para o sistema 
do “Comprasnet”, PREVALECERÁ A QUANTIDADE E DESCRIÇÃO constante 
na página principal do Site.  
 
Problemas com conexão e / ou dúvidas sobre o site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
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8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
8.1. A abertura da presente Licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
8.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não sejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste edital e seus anexos, contenham vícios insanáveis ou não apresentarem 
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I) e 
Modelo da Proposta (Anexo II).  
 
8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
8.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
  
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
 
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 
 
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 
8.6. Os lances deverão ser ofertados pelo MENOR VALOR GLOBAL 
considerando 1 único item (Item este, que engloba todos os subitens) 
considerando a soma destes subitens, desde que cada subitem esteja dentro 
do valor de referência. 
 
 8.6.1. Observa-se que a cada lance ofertado o sistema atualizará 
automaticamente o valor do item, sagrando-se vencedora a empresa que 
ofertar o menor valor global. 
  
8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. 
 
8.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
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8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá R$10,00 (dez reais). 
 
8.9.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 
sistema os respectivos lances. 
 
8.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 
disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com Prorrogações. 
 
8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
 
8.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
 
8.13.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
 
8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
8.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 
pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
 
8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor preço registrado vedado à identificação do 
licitante. 
 
8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá  permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances. 
 
8.18. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10(dez) minutos, a 
sessão será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas 
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após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS   
 
9.1. O Critério de julgamento adotado será o Menor Valor Global da soma de 
todos os subitens, considerando um único item, conforme definido neste Edital 
e seus anexos. 
 
9.2. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 
lance vencedor, para que possa ser obtida melhor proposta, ou decidir sobre 
sua aceitabilidade. 
 
9.3. Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de 
pequeno porte estejam empatadas ou dentro dos limites estabelecidos no Art. 
44, §2º da Lei Complementar nº 147/2014, será assegurada preferência de 
contratação. 
 
9.3.1.  Esgotada a possibilidade da apresentação de lance mais vantajoso e 
constatado o empate ficto de preços da proposta vencedora com a 
microempresa ou empresas de pequeno porte, o Pregoeiro enviará aviso aos 
licitantes, por meio do chat de mensagens, para proceder ao desempate 
observando os seguintes procedimentos: 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance 
ou valor negociado, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
deste Pregão; 
 
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocados os licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do parágrafo § 2º, 
art. 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
parágrafo § 2º, arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 
 
d) A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
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inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
e) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
f) na hipótese de envio de nova proposta sem convocação do licitante pelo 
PREGOEIRO, esta não será acolhida, ficando a autora sujeita às penalidades 
previstas no Edital; 
 
g) na hipótese da não contratação de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame, desde que atendidas às exigências de habilitação; 
 
h) o disposto no art. 45 da Lei complementar 123/2006 somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
9.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
 
9.5.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 
7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
9.6. Caso não haja lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e o valor estimado da contratação. 
 
9.7. Havendo apenas uma oferta, essa poderá ser aceita, desde que atenda a 
todos os termos do Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da 
contratação. 
 
9.8. Se as propostas ou os lances de menor valor não forem aceitáveis, ou se 
o(s) licitante(s) desatender (em) às exigências de habilitação, o pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade 
e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este 
Edital. 
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9.9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 
final superior ao valor estimado fixado, ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 
 
9.10. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
 
9.11. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
 
9.12. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 
aferir a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 
9.13.  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
 
9.14. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 
2 (duas) horas da convocação, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
9.14.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 
formalmente aceito pelo Pregoeiro. 
 
9.14.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais 
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
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9.15. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 
9.16. Além das condições constantes no Termo de Referência (Anexo I), como 
condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
9.16.1. SICAF; 
 
9.16.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 
mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
 
9.16.3. Cadastro de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
9.16.4. Lista de inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
9.16.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 
e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática do ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poder público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
9.16.6. Constada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
 
9.16.7. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedor – SICAF, em relação à Habilitação Jurídica, à Habilitação Fiscal e 
Trabalhista, e à Qualificação Econômica Financeira, conforme nos dispostos 
nos arts. 4º, caput, 8º, §3º. 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº2, de 2010. 
 
9.17. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação 
vencida junto ao SICAF; 
 
9.18. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, 
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documento válido que comprove atendimento as exigências deste Edital e seus 
Anexos, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação 
da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte, 
conforme estatui o Art. 43, §1º da LC nº. 123, de 2006. 
 
9.18.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo prazo 
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
 
9.19. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para continuidade da mesma. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, além do nível de credenciamento exigido 
pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 2010, deverão apresentar a 
seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal 
e Trabalhista, nas condições seguintes: 
 
10.1.1. Habilitação Jurídica 
 
10.1.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
10.1.1.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI; Certificado 
da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, na forma da 
Resolução CGSIM nº. 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
10.1.1.3. No caso de sociedade empresarial ou empresa individual de 
responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
10.1.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
nova indicação dos seus administradores; 
 
10.1.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Cível das Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa 103, de 
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comercio – DNRC.  
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10.1.1.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de o participante 
ser sucursal, filial ou agência; 
 
10.1.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 
 
10.1.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista  
 
10.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
10.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
 
10.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
do licitante; 
 
10.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante;  
 
10.1.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 
 
10.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.462, de 1º de maio de 1943; 
 
10.1.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
10.1.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
10.1.2.9. Caso o licitante do menor preço seja microempresa, empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 
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10.1.3. Habilitação Econômica e Financeira 
 
10.1.3.1. Apresentação de Certidão Negativa de Falência e Recuperação 
Judicial,  expedida pelo Cartório distribuidor da sede da licitante, com data de 
emissão de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de 
processamento deste pregão ou dentro do prazo de validade constante no 
documento. 
  
10.1.3.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 
 
10.1.3.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-
se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referentes ao período de existência da sociedade; 
 
10.1.3.4. Comprovação de boa situação financeira de empresas, que 
apresentem resultado superior a 1 (um) nos índices medidores da situação 
financeira da empresa. São índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 
e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
 
   
                              Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
               LG =   _________________________________________ 
                              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 
                                                     Ativo Total 
               SG =   _________________________________________ 
                              Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 
                                                     Ativo Circulante  
               LC =   _________________________________________ 
                                                     Passivo Circulante  
 
 
10.1.3.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 
resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices, Liquidez Geral, 
Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverão comprovar Patrimônio Líquido de 
10% (dez por cento) do valor da proposta. 
 



 

18 

 

10.1.3.6. Patrimônio líquido igual ou superior 1/12 (um doze avos) do valor total 
dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com 
empresas privadas, vigentes na data da abertura da licitação. Tal informação 
deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da 
Demonstração do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. 
 
10.1.3.7. Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por 
cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita 
bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 
deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas. 
 
10.1.4. Qualificação Técnica 
 
10.1.4.1. As empresas licitantes, cadastradas ou não no SICAF, deverão 
efetuar a comprovação da capacidade técnico-profissional, mediante 
apresentação dos atestados descritos abaixo, devidamente acompanhados das 
Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA – Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo ou CRT – Conselho Regional dos Técnicos Industriais, nos temos 
da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) a serem 
apresentados pela empresa, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou 
TRT do CFT – Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Para efeito de 
comprovação de qualificação técnica para a participação neste certame, as 
empresas licitantes deverão apresentar a documentação abaixo, em original ou 
em cópia autenticada. 
 
10.1.4.2. Registro da empresa licitante no CREA – Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia no Estado de origem, com indicação do 
objeto social compatível com o objeto da presente licitação, devidamente 
atualizado, ou no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou no CRT – 
Conselho Regional dos Técnicos Industriais. 
 
10.1.4.3. Comprovação que o fornecedor possui em seu quadro permanente ou 
por contrato de prestação de serviço técnico, a no mínimo 3 (três) meses da 
data prevista para assinatura do contrato ou equivalente, profissional de nível 
superior, responsável técnico, engenheiro eletricista ou eletrônico, ou técnico 
do ensino médio (em eletrônica ou eletricidade) detentor de CAT (certidão de 
acervo técnico) pela execução de obras ou serviços semelhantes ao escopo do 
projeto. 
 
10.1.4.4. Apresentação de 1(um) ou mais Atestados (ou declarações) de 
capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 
(não sendo da própria empresa), devidamente registrados no Conselho 
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Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região competente, ou no 
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou no CFT – Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais que comprovem experiência de seus profissionais a 
serem designados como responsáveis pela montagem dos sistemas (objeto 
desta licitação) que comprove: 
 
10.1.4.4.1. Que o profissional instalou, configurou e programou sistemas de 
áudio com matriz digital e sistemas de vídeo com controle e automação em 
painel touch. 
 
10.1.4.4.2. Que o profissional já instalou sistemas de vídeo projeção. 
 
10.1.4.4.3. Que o profissional já instalou sistemas de sonorização ambiente 
com protocolo de áudio via rede. 
 
10.1.4.5. Os serviços poderão ser de maior complexidade, desde que 
contemplem os descritos acima. 
 
10.1.4.6. Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao 
quadro permanente da licitante ou por contrato de prestação de serviço técnico, 
na data prevista para a entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins 
deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência social; e o prestador de 
serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 
vencedor do certame. 
 
10.1.4.7. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata 
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei nº 
8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que a substituição seja aprovada pela Administração. 
 
10.1.4.8. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato ou equivalente que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local onde foram prestados os 
serviços. 
 
10.1.4.9. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de 
sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente; 
 
10.1.4.10. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
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exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da 
IN SEGES/MP n. 5, de 2017. 
 
10.1.4.11. Os documentos de Habilitação apresentados via sistema deverão 
ser enviados  concomitantemente com as propostas. 
 
10.1.4.12. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de 
indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do 
e-mail: licitacao@crfmg.org.br. 
 
10.1.4.13. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo 
estabelecido, e formalmente aceito pelo Pregoeiro. 
 
11. DA VISTORIA 
 
11.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 
poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, 
acompanhado por servidor designado para esse fim.  
 
11.2. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até 
o segundo dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com 
o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, 
mediante prévio agendamento de horário junto à Gerência de Infraestrutura, 
pelo telefone (31) 3218-1020, de segunda a sexta, de 08h00min às 17h00min.  
 
11.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 
realização da vistoria. 
 
11.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá 
ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, 
contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa 
tenha condições de bem elaborar sua proposta. 
 
11.5. A licitante deverá declarar através de assinatura, por documento próprio 
emitido pelo CRF/MG (Atestado de Vistoria), que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação. 
 
11.6. Caso a empresa interessada realize a vistoria, o funcionário designado 
pelo CRF/MG para acompanhar o representante legal designado pela empresa 
emitirá atestado de vistoria em duas vias (assinadas) sendo que uma ficará de 
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posse do representante legal da empresa e a outra via de posse do CRF/MG, 
atestando que foi realizada  a vistoria, e esta fará parte integrante do processo. 
 
11.7. Caso não opte pela realização da vistoria, os projetos de instalação 
poderão ser acessados através do link: 
https://crfmg.org.br/arquivos/licitacao/projeto-audio-visual.rar ,de forma 
que a licitante não poderá alegar o desconhecimento das condições e 
grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir das 
obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de 
acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste 
Pregão.  
 
12. DO RECURSO  
 
12.1. Declarada a vencedora, o(a) Pregoeiro(a) abrirá o prazo de 30 (trinta) 
minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.  
 
12.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o(a) 
Pregoeiro(a) a adjudicar o objeto à licitante vencedora.  
 
12.1.2. O(a) Pregoeiro(a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.  
 
12.1.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as 
razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, 
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente.  
 
12.2. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a 
vista dos autos do processo franqueado às interessadas.  
 
12.3. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo(a) 
Pregoeiro(a) serão apreciados pela autoridade competente.  
 
12.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
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13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
 
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 
etapa de lances. 
 
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 
 
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 
dados cadastrais atualizados. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
14.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro(a), salvo quando 
houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade 
competente para homologação.  
 
14.2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG.  
 
14.3. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo item à(s) licitante(s) 
vencedora(s).  
 
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar 
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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15.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 
15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 
negócios ali estabelecidas nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital 
e seus anexos; 
 
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 
previstas nos artigos 77e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
 
15.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF 
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da 
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
 
15.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao 
seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 
 
15.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
 
15.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro 
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 
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17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência. 
 
18. DO PAGAMENTO 
 
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital. 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. As sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 
 
20. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
20.1. Ao Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – 
CRF/MG compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 
inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito 
e fundamentado.  
 
20.1.1. A anulação do Pregão induz à do contrato, quando acordado.  
 
20.1.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-
fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento dos 
serviços.  
 
20.2. É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que 
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.  
 
20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e 
dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de classificação e habilitação.  
 
20.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente 
indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de 
julgamento deste Pregão.  
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20.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros 
em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 
cópias autenticadas em papel. 
 
20.6. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste 
Edital, prevalecerão às últimas.  
 
20.7. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida 
por conveniência do CRF/MG, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da 
Lei nº 10.520/2002.  
 
20.8. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
21. DOS ANEXOS  
 
21.1. É parte integrante deste Edital o seguinte anexo:  
 
21.1.1. Anexo I – Termo de Referência;  
 
21.1.2. Anexo II – Modelo de Proposta Comercial;  
 
22. DO FORO  
 
22.1. Para dirimir, na esfera judicial as questões oriundas do presente Edital, 
será competente a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Minas 
Gerais com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2020 
 
 

De acordo: 
 

 
   

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
Presidente do CRF/MG 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
FORNECIMENTO INTEGRAL 
 
 
OBJETO:  Fornecimento, instalação e treinamento de sistema de Áudio, vídeo 
e automação (SAV)  do Plenário, salas de reunião e auditórios do CRF/MG, 
para sua nova sede, localizada na Rua Rodrigues Caldas, 493 - Bairro Santo 
Agostinho  - CEP 30.190-120 - Belo  Horizonte/MG. 
 
MODO DE DISPUTA: ABERTO  
 
Obs.: Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida 
pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de 
desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do 
SIASG. Em caso de divergência entre as descrições e especificações 
constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem 
estas últimas. 
 

PLANILHA DE REFERÊNCIA  
 

ITEM ÚNICO: Fornecimento, instalação e treinamento de sistema de Áudio, 
vídeo e automação (SAV) do Plenário, salas de reunião e auditórios do 
CRF/MG. 
 
CATMAT: 3778 -  Audiovisual 
 

SUBITENS CATMAT DESCRIÇÃO QTD V. MÉDIO V. TOTAL 
 

1 373335 

 MICROFONE GOOSENECK PADRAO 
CARDIOIDE COM FIO HASTE 18" 
MONTAGEM FLANGE (SEM BASE). 
Sugestão de marca: SHURE, AKG OU 
SIMILAR 

28 R$1.445,00 R$40.460,00 
 

2 150925 

 PROCESSADOR DSP DE ÁUDIO 
DIGITAL, 12 ENTRADAS DE MIC/LINE, 8 
SAÍDAS. Sugestão de marca: BSS, 
SIMETRIX, QSC OU SIMILAR  

3 R$12.909,00 R$38.727,00 
 

3 43648 

 AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 
300W POR CANAL. Sugestão de 
marca: CROWN,  JBL, BOSE OU 
SIMILAR  

1 R$ 5.316,00 R$5.316,00 
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4 44016 
 CAIXA ACUSTICA TIPO COLUNA COM 
08 ALTO FALANTES 150W. Sugestão de 
marca: JBL, BOSE OU SIMILAR 

2 R$ 3.950,00 R$7.900,00 
 

5 462526 

 CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM 
HDMI E TOMADA DE ENERGIA. 
Sugestão de marca: CAIXA TOMADA, 
ABSOLUTE OU SIMILAR  

2 R$ 262,00 R$524,00 
 

6 390325 

 TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2. Sugestão de 
marca: CRESTRON, AMX, AURORA OU 
SIMILAR  

3 R$ 3.428,00 R$10.284,00 
 

7 390325 

 RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2. Sugestão de 
marca: CRESTRON, AMX, AURORA OU 
SIMILAR   

3 R$ 3.428,00 R$10.284,00 
 

8 442548 

 SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE 
CONTEÚDO WIRELESS, COMPOSTO 
POR BASE E DOIS DONGLES USB. 
Sugestão de marca: BARCO OU 
SIMILAR   

1 R$ 6.950,00 R$6.950,00 
 

9 399551 

 MATRIZ DE VIDEO HDMI 4K 04 
ENTRADAS, 01 SAIDAS, CONTROLE VIA 
ETHERNET. Sugestão de marca: 
CRESTRON, AMX, AURORA OU 
SIMILAR   

1 R$ 6.400,00 R$6.400,00 
 

10 465699 
 PROJETOR DLP 3800 LUMENS, 
RESOLUCAO WXGA. Sugestão de 
marca: OPTOMA, NEC OU SIMILAR   

1 R$ 7.727,00 R$7.727,00 
 

11 150514 
 SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 
10KG, COM 50CM. Sugestão de marca: 
PROJETELAS OU SIMILAR   

1 R$ 414,00 R$414,00 
 

12 395142 

 TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 
16:10 COM 86" - INCLUI MOLDURA DE 
ACABAMENTO. Sugestão de marca: 
PROJETELAS OU SIMILAR   

1 R$ 4.634,00 R$4.634,00 
 

13 443535 
 CONTROLADORA DE AUTOMACAO. 
Sugestão de marca: CRESTRON, AMX, 
AURORA OU SIMILAR   

1 R$ 8.526,00 R$8.526,00 
 

14 106372 

 PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA 
CONTROLE DO SISTEMA DE 
AUTOMACAO (MOLDURA PRETA). 
Sugestão de marca: CRESTRON, AMX, 
AURORA OU SIMILAR   

1 R$ 8.506,00 R$8.506,00 
 

15 465618 

 SUPORTE DE MESA PARA PAINEL 
TOUCH DE 5" (COR PRETA). Sugestão 
de marca: CRESTRON, AMX, AURORA 
OU SIMILAR   

1 R$ 1.652,00 R$1.652,00 
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16 450256 

 RACK DE 24 UR 570MM DE 
PROFUNDIDADE COM PORTAS 
MICROPERFURADAS, RÉGUAS DE 
ENERGIA, ORGANIZADORES DE CABOS 
E TAMPAS CEGAS. Sugestão de marca: 
WOMER, TRIUNFO OU SIMILAR   

1 R$3.201,00 R$3.201,00 
 

17 64246 

 MODULO DE CONTROLE DE 
ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS. 
Sugestão de marca: CRESTRON, 
LUTRON OU SIMILAR   

1 R$2.600,00 R$2.600,00 
 

18 465420 

 CÂMERA DOME 1080P COM 
ILUMINAÇÃO IR. Sugestão de marca: 
AXIS, PANASONIC, LOGITECH OU 
SIMILAR   

2 R$ 4.746,00 R$9.492,00 
 

19 448136 

 COMPUTADOR PARA GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO RACK 19" 
COM 3UR DE ALTURA. Sugestão de 
marca: NILKO, CUSTOM OU SIMILAR   

1 R$10.441,00 R$10.441,00 
 

20 462526 

 CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM 
HDMI E TOMADA DE ENERGIA. 
Sugestão de marca: CAIXA TOMADA, 
ASOLUTE OU SIMILAR   

1 R$262,00 R$262,00 
 

21 390325 

 TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2. Sugestão de 
marca: CRESTRON, AMX, AURORA OU 
SIMILAR   

1 R$3.428,00 R$3.428,00 
 

22 390325 

 RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2. Sugestão de 
marca: CRESTRON, AMX, AURORA OU 
SIMILAR   

1 R$3.428,00 R$3.428,00 
 

23 465420 

 CAMERA DE VIDEOCONFERENCIA 
MOTORIZADA, COM CONTROLE 
REMOTO. Sugestão de marca: 
LOGITECH, PANASONIC, LOGITECH OU 
SIMILAR   

1 R$3.800,00 R$3.800,00 
 

24 465699 

 PROJETOR DLP 3500 LUMENS, 
RESOLUÇÃO WXGA. Sugestão de 
marca: BENQ, NEC, PANASONIC OU 
SIMILAR   

1 R$10.111,00 R$10.111,00 
 

25 150514 
 SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 
10KG, COM 50CM. Sugestão de marca: 
PROJETELAS OU SIMILAR   

1 R$414,00 R$414,00 
 

26 395142 
 TELA FIXA DE PROJEÇÃO PADRÃO 16:9 
DE 84", BORDAS FINAS. Sugestão de 
marca: PROJETELAS OU SIMILAR   

1 R$2.599,00 R$2.599,00 
 

27 443535 
CONTROLADORA DE AUTOMACAO. 
Sugestão de marca: CRESTRON, AMX, 
AURORA OU SIMILAR   

1 R$8.526,00 R$8.526,00 
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28 451873 

 PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA 
CONTROLE DO SISTEMA DE 
AUTOMACAO (MOLDURA PRETA). 
Sugestão de marca: CRESTRON, AMX, 
AURORA OU SIMILAR   

1 R$8.506,00 R$8.506,00 
 

29 465618 

 SUPORTE DE MESA PARA PAINEL 
TOUCH DE 5" (COR PRETA). Sugestão 
de marca: CRESTRON, AMX, AURORA 
OU SIMILAR   

1 R$1.652,00 R$1.652,00 
 

30 64246 

 MODULO DE CONTROLE DE 
ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS. 
Sugestão de marca: CRESTRON, 
LUTRON OU SIMILAR.  

1 R$2.600,00 R$2.600,00 
 

31 390325 

 TRANSMISSOR DE VIDEO HDMI SOBRE 
HD BASE T DE EMBUTIR NA PAREDE 
CAIXA 4x2. Sugestão de marca: 
CRESTRON, AURORA OU SIMILAR   

2 R$3.913,00 R$7.826,00 
 

32 390325 

 TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2. Sugestão de 
marca: CRESTRON, AURORA, AMX OU 
SIMILAR   

2 R$3.428,00 R$6.856,00 
 

33 390325 

 RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2. Sugestão de 
marca: CRESTRON, AMX, AURORA OU 
SIMILAR   

4 R$3.428,00 R$13.712,00 
 

34 442548 

 SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE 
CONTEÚDO WIRELESS, COMPOSTO 
POR BASE E DOIS DONGLES USB. 
Sugestão de marca: BARCO OU 
SIMILAR   

1 R$6.950,00 R$6.950,00 
 

35 399661 

 MATRIZ DE VIDEO HDMI 4K 04 
ENTRADAS, 02 SAIDAS, CONTROLE VIA 
ETHERNET. Sugestão de marca: 
CRESTRON, AMX, AURORA OU 
SIMILAR   

1 R$ 8.497,00 R$8.497,00 
 

36 465699 
 PROJETOR LCD 5500 LUMENS, 
RESOLUCAO WXGA. Sugestão de 
marca: PANASONIC, NEC OU SIMILAR  

1 R$ 19.578,00 R$19.578,00 
 

37 395142 

 TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 
16:10 COM 109" - INCLUI MOLDURA 
DE ACABAMENTO. Sugestão de marca: 
PROJETELAS OU SIMILAR   

1 R$ 5.001,00 R$5.001,00 
 

38 399551 
 DISTRIBUIDOR (SPLITTER) HDMI 1:2 
4K. Sugestão de marca: CRESTRON, 
AMX, AURORA OU SIMILAR  

1 R$ 4.538,00 R$4.538,00 
 

39 465699 
 PROJETOR DLP 3800 LUMENS, 
RESOLUCAO WXGA. Sugestão de 
marca: OPTOMA, PANASONIC OU 

1 R$ 7.727,00 R$7.727,00 
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SIMILAR   

40 446880 

 MOLDURA DE ACABAMENTO PARA 
TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA. 
Sugestão de marca: PROJETELAS OU 
SIMILAR   

1 R$874,00 R$874,00 
 

41 395142 
 TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 
16:10 COM 74". Sugestão de marca: 
PROJETELAS OU SIMILAR   

1 R$3.118,00 R$3.118,00 
 

42 150514 
 SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 
10KG, COM 50CM. Sugestão de marca: 
PROJETELAS OU SIMILAR   

2 R$414,00 R$828,00 
 

43 373335 

 MICROFONE GOOSENECK PADRAO 
CARDIOIDE COM FIO HASTE 18" COM 
BASE. Sugestão de marca: SHURE, AKG 
OU SIMILAR  

1 R$ 2.247,00 R$2.247,00 
 

44 464025 
 MICROFONE SEM FIO TIPO BASTÃO. 
Sugestão de marca: SHURE, AKG OU 
SIMILAR   

2 R$4.973,00 R$9.946,00 
 

45 375293 
 MICROFONE SEM FIO TIPO HEADSET. 
Sugestão de marca: SHURE, AKG OU 
SIMILAR   

2 R$6.083,00 R$12.166,00 
 

46 150925 

 PROCESSADOR DSP DE ÁUDIO 
DIGITAL, 12 ENTRADAS DE MIC/LINE, 8 
SAÍDAS. Sugestão de marca: BSS, QSC, 
SYMETRIX OU SIMILAR   

1 R$12.909,00 R$12.909,00 
 

47 43648 

 AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 
300W POR CANAL. Sugestão de 
marca: CROWN, JBL, BOSE OU 
SIMILAR   

1 R$5.316,00 R$5.316,00 
 

48 15261 

 AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 
120W POR CANAL, LINHA DE 
70V/100V. Sugestão de marca: JBL, 
BOSE OU SIMILAR  

1 R$1.662,00 R$1.662,00 
 

49 44016 
 CAIXA ACÚSTICA TIPO COLUNA COM 
16 ALTO FALANTES 325W. Sugestão de 
marca: JBL, BOSE OU SIMILAR   

2 R$5.890,00 R$11.780,00 
 

50 257508 

 CAIXA ACÚSTICA DE EMBUTIR , 
WOOFER DE 6.5", TWEETER COAXIAL 
DE 0.75" COM TRANSFORMADOR. 
Sugestão de marca: JBL, BOSE OU 
SIMILAR   

2 R$3.516,00 R$7.032,00 
 

51 443535 
 CONTROLADORA DE AUTOMACAO. 
Sugestão de marca: CRESTRON, AMX, 
AURORA OU SIMILAR   

1 R$ 8.526,00 R$8.526,00 
 

52 106372 

 PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA 
CONTROLE DO SISTEMA DE 
AUTOMACAO (MOLDURA PRETA). 
Sugestão de marca: CRESTRON, AMX, 

1 R$ 8.506,00 R$8.506,00 
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AURORA OU SIMILAR    

53 328319 

 KEYPAD PARA SISTEMA DE 
AUTOMAÇÃO. Sugestão de marca: 
CRESTRON, AMX, AURORA OU 
SIMILAR    

1 R$2.398,00 R$2.398,00 
 

54 64246 

 MODULO DE CONTROLE DE 
ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS. 
Sugestão de marca: CRESTRON, 
LUTRON OU SIMILAR    

1 R$2.600,00 R$2.600,00 
 

55 450256 

 RACK DE 24 UR 870MM DE 
PROFUNDIDADE COM PORTAS 
MICROPERFURADAS, RÉGUAS DE 
ENERGIA, ORGANIZADORES DE CABOS 
E TAMPAS CEGAS. Sugestão de marca: 
WOMER, TRIUNFO OU SIMILAR    

1 R$3.644,00 R$3.644,00 
 

56 465420 

 CÂMERA DOME 1080P COM 
ILUMINAÇÃO IR. Sugestão de marca: 
AXIS, PANASONIC, LOGITECH OU 
SIMILAR    

3 R$4.746,00 R$14.238,00 
 

57 448136 

 COMPUTADOR PARA GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO RACK 19" 
COM 3UR DE ALTURA. Sugestão de 
marca: NILKO, CUSTOM OU SIMILAR    

1 R$10.441,00 R$10.441,00 
 

58 443903 
 TV SMART FULL HD 49" . Sugestão de 
marca: SANSUNG, LG OU SIMILAR   

2 R$1.200,00 R$4.400,00 
 

59 465420 
 CAMERA DE VIDEO USB 720P HD. 
Sugestão de marca: LOGITECH, 
PANASONIC OU SIMILAR    

2 R$349,00 R$698,00 
 

60 462526 

 CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM 
HDMI E TOMADA DE ENERGIA. 
Sugestão de marca: CAIXA TOMADA, 
ABSOLUTE OU SIMILAR    

2 R$262,00 R$524,00 
 

61 19739 
 SERVIÇO DE MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO  

1 R$ 23.200,00 R$23.200,00 
 

62 20583 
 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E 
PROGRAMAÇÃO  

1 R$5.000,00 R$5.000,00 
 

63 1554 

 SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
CABEAMENTO UTILIZADO NA 
INSTALAÇÃO UTILIZANDO DE 
ETIQUETA DE NYLON AUTO-
LAMINANTE  

1 R$2.500,00 R$2.500,00 
 

64 18490 

 SERVIÇO DE AS-BUILT INCLUINDO: 
DIAGRAMAS DE BLOCOS, DESENHOS 
TÉCNICOS 2D DA IMPLEMENTAÇÃO, 
LISTA DE CABEAMENTO, DIAGRAMA 
DE RACKS, DIAGRAMAS DE CARGA E 
MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA  

1 R$4.300,00 R$4.300,00 
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65 27456 
 SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO E 
STREAMING  

2 R$2.000,00 R$4.000,00 
 

VALOR DE 
REFERÊNCIA 
TOTAL 

        R$472.902,00 
 

 
 

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
 
 

 ORÇAMENTO 1 ORÇAMENTO 2 ORÇAMENTO 3 V. TOTAL 

MÉDIO 
PLENÁRIO R$184.038,00 R$200.267,00 R$189.156,00 R$197.153,67 

PRESIDÊNCIA R$45.326,00 R$47.057,00 R$48.289,00 R$46.890,67 

AUDITÓRIO R$198.916,00 R$207.211,00 R$207.222,00 R$204.433,00 

SALAS DE 

REUNIÃO 
R$5.622,00 R$4.490,00 R$5.164,00 R$5.092,00 

SERVIÇOS R$39.000,00 R$46.100,00 R$42.119,00 R$42.406,33 

     

V. TOTAL 

MÉDIO 
R$472.902,00 R$505.125,00 R$491.900,00 R$ 489.975,67 

 
1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
1.1.  Requisitos funcionais do plenário  

1.1.1 O plenário deve suportar reuniões de até 23 pessoas com um 
sistema de audio-conferência inteligente de modo a facilitar a 
organização das reuniões. 

1.1.2 Deverá haver um sistema de projeção em tela com pontos de 
conexão para entradas de mídia. 

1.1.3 A sala deverá ser totalmente automatizada de forma a permitir 
que opere sem a necessidade de um técnico. 

1.1.4 O software de automação deve ser personalizado de forma a 
atender ao manual de identidade visual do CRF/MG. 

1.2 Requisitos funcionais do auditório reversível de 80 lugares 
1.2.1 O auditório reversível deve suportar apresentações, palestras 

e convenções para um total de 80 pessoas. 
1.2.2 Microfones sem fio devem estar disponíveis para o usuário. 
1.2.3 Um sistema de áudio adequado utilizando caixas do tipo 

coluna deve ser disponibilizado. 
1.2.4 O usuário deverá ser capaz de conectar dispositivos que 

utilizem conexões HDMI. 
1.2.5 O sistema de vídeo deverá ser via projeção em tela 
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motorizada. 
1.2.6 O usuário deverá ser capaz de controlar a sala através de 

software em painel sensível ao toque de fácil manuseio ou de 
keypad. 

1.2.7 O software do painel deve conter modos de utilização pré-
programados para fácil configuração da sala. 

1.2.8 O software do painel deve ser personalizado de forma a 
atender ao manual de identidade visual do CRF/MG. 

1.2.9 A sala deverá poder ser dividida em duas individuais de forma 
a permitir o controle de volume e de fonte de vídeo das salas 
individualmente. 
 

2. DETALHAMENTO DO ESCOPO DA OBRA 

2.1. Descrição dos serviços e equipamentos 

2.1.1. O sistema a ser implantado deverá atender as especificações 
técnicas mínimas exigidas no projeto, com todas as funcionalidades 
apontadas.  

2.1.2. A seguir a lista dos equipamentos a serem fornecidos: 

2.1.3. Os itens mencionados acima devem atender aos requisitos 
técnicos: 

 
PLENÁRIO - PRODUTOS 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

1  MICROFONE GOOSENECK PADRAO CARDIOIDE COM FIO HASTE 18" 
MONTAGEM FLANGE (SEM BASE)  28 

2  PROCESSADOR DSP DE ÁUDIO DIGITAL, 12 ENTRADAS DE MIC/LINE, 8 
SAÍDAS  3 

3  AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 300W POR CANAL  1 
4  CAIXA ACUSTICA TIPO COLUNA COM 08 ALTO FALANTES 150W  2 
5  CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM HDMI E TOMADA DE ENERGIA  2 

6  TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2  3 

7  RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2  3 

8  SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO WIRELESS, 
COMPOSTO POR BASE E DOIS DONGLES USB  1 

9  MATRIZ DE VIDEO HDMI 4K 04 ENTRADAS, 01 SAIDAS, CONTROLE VIA 
ETHERNET  1 

10  PROJETOR DLP 3800 LUMENS, RESOLUCAO WXGA  1 
11  SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 10KG, COM 50CM  1 

12  TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 16:10 COM 86" - INCLUI 
MOLDURA DE ACABAMENTO  1 



 

34 

 

13  CONTROLADORA DE AUTOMACAO  1 

14  PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA CONTROLE DO SISTEMA DE 
AUTOMACAO (MOLDURA PRETA)  1 

15  SUPORTE DE MESA PARA PAINEL TOUCH DE 5" (COR PRETA)  1 

16 
 RACK DE 24 UR 570MM DE PROFUNDIDADE COM PORTAS 
MICROPERFURADAS, RÉGUAS DE ENERGIA, ORGANIZADORES DE 
CABOS E TAMPAS CEGAS  

1 

17  MODULO DE CONTROLE DE ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS  1 
18  CÂMERA DOME 1080P COM ILUMINAÇÃO IR  2 

19  COMPUTADOR PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO RACK 
19" COM 3UR DE ALTURA  1 

REUNIÃO PRESIDÊNCIA - PRODUTOS 
ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

1  CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM HDMI E TOMADA DE ENERGIA  1 

2  TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2  1 

3  RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2  1 

4  CAMERA DE VIDEOCONFERENCIA MOTORIZADA, COM CONTROLE 
REMOTO  1 

5  PROJETOR DLP 3500 LUMENS, RESOLUÇÃO WXGA  1 
6  SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 10KG, COM 50CM  1 
7  TELA FIXA DE PROJEÇÃO PADRÃO 16:9 DE 84", BORDAS FINAS  1 
8  CONTROLADORA DE AUTOMACAO  1 

9  PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA CONTROLE DO SISTEMA DE 
AUTOMACAO (MOLDURA PRETA)  1 

10  SUPORTE DE MESA PARA PAINEL TOUCH DE 5" (COR PRETA)  1 
11  MODULO DE CONTROLE DE ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS  1 

AUDITÓRIO REVERSÍVEL - PRODUTOS 
ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

1  TRANSMISSOR DE VIDEO HDMI SOBRE HD BASE T DE EMBUTIR NA 
PAREDE CAIXA 4x2  2 

2  TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2  2 

3  RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 
SUPORTE HDCP 2.2  4 

4  SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO WIRELESS, 
COMPOSTO POR BASE E DOIS DONGLES USB  1 

5  MATRIZ DE VIDEO HDMI 4K 04 ENTRADAS, 02 SAIDAS, CONTROLE VIA 
ETHERNET  1 

6  PROJETOR LCD 5500 LUMENS, RESOLUCAO WXGA  1 

7  TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 16:10 COM 109" - INCLUI 
MOLDURA DE ACABAMENTO  1 

8  DISTRIBUIDOR (SPLITTER) HDMI 1:2 4K  1 
9  PROJETOR DLP 3800 LUMENS, RESOLUCAO WXGA  1 
10  MOLDURA DE ACABAMENTO PARA TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA  1 
11  TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 16:10 COM 74"  1 
12  SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 10KG, COM 50CM  2 

13  MICROFONE GOOSENECK PADRAO CARDIOIDE COM FIO HASTE 18" 
COM BASE 1 

14  MICROFONE SEM FIO TIPO BASTÃO  2 
15  MICROFONE SEM FIO TIPO HEADSET  2 
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16  PROCESSADOR DSP DE ÁUDIO DIGITAL, 12 ENTRADAS DE MIC/LINE, 8 
SAÍDAS  1 

17  AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 300W POR CANAL  1 

18  AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 120W POR CANAL, LINHA DE 
70V/100V  1 

19  CAIXA ACÚSTICA TIPO COLUNA COM 16 ALTO FALANTES 325W  2 

20  CAIXA ACÚSTICA DE EMBUTIR , WOOFER DE 6.5", TWEETER COAXIAL 
DE 0.75" COM TRANSFORMADOR  2 

21  CONTROLADORA DE AUTOMACAO  1 

22  PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA CONTROLE DO SISTEMA DE 
AUTOMACAO (MOLDURA PRETA)  1 

23  KEYPAD PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO  1 
24  MODULO DE CONTROLE DE ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS  1 

25 
 RACK DE 24 UR 870MM DE PROFUNDIDADE COM PORTAS 
MICROPERFURADAS, RÉGUAS DE ENERGIA, ORGANIZADORES DE 
CABOS E TAMPAS CEGAS  

1 

26  CÂMERA DOME 1080P COM ILUMINAÇÃO IR  3 

27  COMPUTADOR PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO RACK 
19" COM 3UR DE ALTURA  1 

SALAS DE REUNIÃO - PRODUTOS 
ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

1  TV SMART FULL HD 49"  2 
2  CAMERA DE VIDEO USB 720P HD  2 
3  CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM HDMI E TOMADA DE ENERGIA  2 

SERVIÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO QTDE 

1  SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO  1 
2  SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO  1 

3  SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO UTILIZADO NA 
INSTALAÇÃO UTILIZANDO DE ETIQUETA DE NYLON AUTO-LAMINANTE  1 

4 

 SERVIÇO DE AS-BUILT INCLUINDO: DIAGRAMAS DE BLOCOS, 
DESENHOS TÉCNICOS 2D DA IMPLEMENTAÇÃO, LISTA DE 
CABEAMENTO, DIAGRAMA DE RACKS, DIAGRAMAS DE CARGA E 
MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA  

1 

5  SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO E STREAMING  2 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 
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1   MICROFONE GOOSENECK PADRAO CARDIOIDE COM FIO HASTE 18" 

MONTAGEM FLANGE (SEM BASE)  

Deve ser um microfone do tipo gooseneck com 18 polegadas de altura. 

Deve possuir resposta para frequências entre 75 e 15970   Hz. 

Deve possuir padrão de captação cardióide. 

Deve possuir membrana condensadora. 

Deve possuir impedância de saída de 180Ω. 

Deve possuir sensibilidade de -33dBV/Pa, ao menos. 

Deve possuir relação sinal ruído de, no mínimo, 65dB. 

Deve suportar níveis de pressão sonora de até 119dB. 

Deve ter alcance dinâmico de, pelo menos, 92dB. 

Deve operar com phantom power. 
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2   PROCESSADOR DSP DE ÁUDIO DIGITAL, 12 ENTRADAS DE MIC/LINE, 

8 SAÍDAS  

Deve ser um processador de áudio com arquitetura de design aberta. 

Deve possuir 12 entradas analógicas (com 48V Phantom Power por 
Canal). 

Deve possuir 8 saídas analógicas. 

Deve possuir processamento de Sinais configurável. 

Deve possuir vários objetos de processamento e lógica. 

Deve possuir barramento digital de áudio sobre cabo UTP com 48 
canais com baixa latência e tolerante a falhas. 

Deve possuir 12 entradas de controle e 6 saídas lógicas para controle 
via GPIO. 

Deve possuir capacidade de integração de sistemas de controle de 
terceiros – totalmente compatível com a central de controle. 

Deve possuir nível máximo de entrada: + 20dBu com ganho de 
entrada de 0 dB, +8 dBu com ganho de 12dB. 

Deve possuir resposta de frequência: 20Hz-20kHz. 

Deve possuir THD: <0,01% de 20Hz a 20kHz, a saída de + 10dBu. 

Deve possuir faixa dinâmica de 104 dB. 
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3   AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 300 W POR CANAL  

Deve possuir 300W por canal 

Deve possuir no mínimo dois canais 

Deve possuir conexões de entrada balanceadas 

Deve possuir fonte integrada bivolt automática 

Deve possuir saídas de potência em conctor phoenix ou speakon 

 
4   CAIXA ACUSTICA TIPO COLUNA COM 08 ALTO FALANTES 150W  

Deve ser uma caixa acústica com, ao menos, 8 falantes de 2 
polegadas cada. 

Deve possuir transformador embutido para linhas de 70 e 100 V. 

Deve possuir alcance para freqüências entre 85 e 19700 Hz. 

Deve possuir ao menos 150 graus de dispersão horizontal. 

Deve possuir cobertura vertical menor que 25 graus. 

Deve ser capaz de suportar até 600 W de pico. 

Deve possuir proteção contra poeira. 

Deve ser uma caixa à prova de jatos de água. 

Deve pesar menos que 4500g. 

Deve ser capaz de limitar a saída de freqüências graves de forma 
dinâmica. 

Não deve ser mais alta que 55 cm e mais larga que 12cm. 

Deve possuir pintura lateral com proteção a raios ultravioleta. 
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5  CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM HDMI E TOMADA DE ENERGIA  

Deve ser uma caixa de conexão para parede com porta HDMI e ponto 
de energia para conexão de notebook. 

Deve ter tamanho padrão 4x2. 

Deve ser customizada de acordo com as condições do local de 
instalação e em harmonia com os acabamentos do espaço. 

 
6   TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 

SUPORTE HDCP 2.2  

Deve ser um transmissor para sinais de vídeo via cabo CAT 5e de até 
70m até resolução de QWXGA. 

Deve possuir 01 entrada HDMI. 

Deve possuir 01 saída digital em conector RJ45. 

Deve suportar resoluções até 4k@30Hz formato 4:4:4 ou 4k@60Hz 
4:2:0. 

Deve suportar HDCP 2.2. 

Deve suportar EDID. 

Deve ser um dispositivo pass-through de CEC. 

Deve possuir suporte a Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS e LPCM até 7 
canais. 

Deve ser alimentado via fonte DC de 24V fornecida pelo fabricante. 

Apenas o transmissor ou o receptor deve necessitar ser alimentado 
para o funcionamento do par. 

Deve possuir leds indicativos de alimentação, entrada HDMI e status 
do link. 

Não deve possuir dimensões superiores a 108 mm. 
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7   RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 

SUPORTE HDCP 2.2  

Deve ser um receptor para sinais de vídeo via cabo CAT 5e de até 
70m até resolução de QWXGA. 

Deve possuir 01 entrada de vídeo digital em conector RJ45. 

Deve possuir 01 saída de vídeo HDMI. 

Deve suportar resoluções até 4k@30Hz formato 4:4:4 ou 4k@60Hz 
4:2:0. 

Deve suportar HDCP 2.2 

Deve suportar EDID. 

Deve ser um dispositivo pass-through de CEC. 

Deve possuir suporte a Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS e LPCM até 7 
canais. 

Deve ser alimentado via fonte DC de 24V fornecida pelo fabricante. 

Apenas o transmissor ou o receptor deve necessitar ser alimentado 
para o funcionamento do par. 

Deve possuir leds indicativos de alimentação, saída HDMI e status do 
link 

Não deve possuir dimensões superiores a 108 mm. 
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8   SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO WIRELESS, 

COMPOSTO POR BASE E DOIS DONGLES USB  

Deve ser um sistema de apresentação sem fio com suporte a sistemas 
operacionais Microsoft a partir da versão Windows 7 e sistemas 
operacionais da Apple a partir da versão Mac OSX 10.10. 

Deve possuir sistema de apresentação para dispositivos móveis que 
utilizem Android ou iOS. 

Deve ser compatível com Airplay e Google Cast. 

Deve ser capaz de operar com alimentação de rede (110/220V) ou 
através de PoE. 

Deve consumir, no máximo, 20W em modo de operação. 

Deve não pesar mais que 670g. 

Deve possuir uma saída HDMI de vídeo. 

Deve ser capaz de operar através da utilização de dongles USB (2, no 
mínimo, devem estar inclusos). 

Deve ser capaz de se integrar à rede para melhoria do alcance. 

Deve possuir saída analógica de áudio via conector 3.5mm. 

Deve possuir trava do tipo Kensington anti-furto. 

Deve ser capaz de operar com umidade de até 85%, salvo 
condensação. 
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9   MATRIZ DE VIDEO HDMI 4K 04 ENTRADAS, 01 SAIDAS, CONTROLE 

VIA ETHERNET  

Deve ser uma matriz de chaveamento de vídeo HDMI. 

Deve possuir 4 entradas e uma saída. 

Deve ser capaz de chavear qualquer entrada para a saída sem 
compressão e sem perdas. 

Deve suportar sinais HDMI com suporte a 3D. 

Deve suportar resoluções até 4k DCI. 

Deve suportar sinais de áudio com formato DTS-ES, LPCM até 8 
canais, Dolby Digital Plus e DTS 96/24. 

Deve suportar HDCP e EDID. 

Deve ter porta Ethernet para poder ser controlada e chaveada pelo 
sistema de automação. 

Deve possuir display para mostrar configurações e informações sobre 
o funcionamento dela. 

Deve requerer não mais que 18 W de energia. 
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10   PROJETOR DLP 3800 LUMENS, RESOLUCAO WXGA  

Deve ser um projetor com, no mínimo, 3800 lumens. 

Deve possuir resolução, ao menos, WXGA. 

Deve possuir conectividade HDMI. 

Deve possuir vida útil de lâmpada de, ao menos, 15000 horas. 

Deve possuir razão de tiro de 1.57-1.70:1. ou mais abrangente. 

Deve possuir, ao menos, 10W de potência sonora. 

Deve possuir razão de contraste de 22000:1. 

Deve possuir correção de keystone de 35 graus para mais ou para 
menos ou superior. 

Não deve ter ruído maior que 28dB. 

Deve possuir trava kensigton. 

Deve poder ser protegido por senha. 

 
11   SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 10KG, COM 50CM  

Deve ser um suporte com extensão de 50 centímetros, peso até 2,5kg 
e suportar cargas de até 10 kg. 

Deve ter canopla de acabamento e permitir passagem de cabos 
internos no suporte. 

Deve ter hastes móveis para fixação do projetor e permitir inclinação 
do mesmo. 
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12   TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 16:10 COM 86" - INCLUI 

MOLDURA DE ACABAMENTO  

Deve ser uma tela de projeção tensionada de diagonal visual de 86” 
em aspecto 16:10. 

Deve possuir borda superior ajustável. 

Deve ser acondicionada em estojo sextavado de alumínio com pintura 
eletrostática. 

Deve possuir redutor de velocidade e fim de curso. 

Deve ser fornecida com moldura de acabamento. 

Deve possuir acionamento via controle remoto IR. 

 
13   CONTROLADORA DE AUTOMACAO  

Deve suportar IPv6. 

Deve suportar IEEE 802.1X 

Deve ter arquitetura de alta performance e plataforma de programação 
flexível de forma a permitir uma vasta quantidade de aplicações. 

Deve suportar comunicações de cliente TLS / SSH. 

Deve possuir memória DDR3 SDRAM de 256 Mb. 

Deve possuir memória flash de 4 GB. 

Deve suportar USB mass storage. 

Deve possuir uma conexão ethernet 10/100. 

Deve possuir porta RS-232/422/485. 

Deve possuir, pelo menos, 2 saídas IR/Serial. 

Deve possuir, pelo menos, 02 entradas de nível lógico. 

Deve possuir, pelo menos, 01 saída tipo relé. 



 

45 

 

Deve poder ser alimentado via padrão IEEE 802.3at. 

 
14   PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA CONTROLE DO SISTEMA DE 

AUTOMACAO (MOLDURA PRETA)  

Deve possuir diagonal visual de 5 polegadas. 

Deve possuir razão de aspecto de 16:9 com touch capacitivo. 

Deve possuir resolução de, pelo menos, 960x540. 

Deve possuir contraste de, pelo menos, 750:1. 

Deve possuir sensibilidade para até 5 toques simultâneos. 

Deve possuir, ao menos, 2GB de memória RAM. 

Deve possuir botões físicos capacitivos com indicadores de Power e 
Home. 

Deve ser da cor preta. 

 
15   SUPORTE DE MESA PARA PAINEL TOUCH DE 5" (COR PRETA)  

Deve ser um suporte de mesa totalmente compatível com o painel de 
automação de 5”. 

Deve possuir angulação fixa entre 35 e 40°. 

Deve ser fabricada em plastico na cor preta. 

Deverá pesar de 500 a 550g com o painel touch instalado. 

Deverá permitir cabeamento não aparente. 

Deverá poder ser fixado em mesas. 
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16   RACK DE 24 UR 570MM DE PROFUNDIDADE COM PORTAS 

MICROPERFURADAS, RÉGUAS DE ENERGIA, ORGANIZADORES DE 
CABOS E TAMPAS CEGAS  

Deve ser um rack com estrutura em aço. 

Deve possuir estrutura demonstrável. 

Deve possuir travessas em chapa número 14. 

Deve possuir portas frontais e traseiras perfuradas com, no máximo, 
25% de área de bloqueio a ventilação. 

Deve possuir base com pés niveladores. 

Deve suportar 1000 kg. 

Deve ser um rack de 24UR de altura para equipamentos e 570mm de 
profundidade. 

O rack deve acompanhar todas as réguas de energia, organizadores 
de cabos e tampas cegas necessárias para a correta instalação e 
funcionamento do projeto. 

 
17   MODULO DE CONTROLE DE ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS  

Deve possuir 8 canais de troca de energia 

Deve suportar de 120 a 240 volts (50 ou 60 Hz). 

Deve ser capaz de realizar override de entradas. 

Deve possuir, no mínimo, 04 entradas para controle dos circuitos. 

Deve ser capaz de fornecer 10 Amperes para lâmpadas 
incandescentes e 5A para fluorescentes. 

Deve possuir indicadores de LED e botões para controle individual de 
cada canal. 

Deve ter consumo médio de potência de 5,4W, no máximo. 

Deve ser gerenciável pela controladora de automação através de 
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conexão dedicada. 

Deve permitir montagem em trilho DIN. 

 
18   CÂMERA DOME 1080P COM ILUMINAÇÃO IR  

Deve ser uma câmera de rede com suporte a imagens Full HD. 

Deve suportar imagens de 30fps. 

Deve possuir um sensor CMOS de 0,36 polegada. 

Deve possuir lente de íris fixa e foco fixo de 2,8mm. 

Deve possuir campo de visão horizontal de, pelo menos, 112°. 

Deve possuir campo de visão vertical de, pelo menos 60°. 

Deve necessitar de 0 lux para imagens com iluminação IR. 

Deve possuir tempo de obturador mínimo não maior que 16 
microssegundos. 

Deve possuir classificações mínimas IP65 e IK08. 

Deve possuir, ao menos, 512MB de RAM E 256MB de memória Flash. 

Deve poder ser alimentada via PoE. 

Deve ser capaz de transmitir vídeos em streams H.264 com 
compressão sem perda significativa de qualidade. 

Deve possuir LED IR de iluminação com alcance de, pelo menos, 15 
metros. 

Deve possuir API aberta para integração de software. 

Deve possuir sistema de gravação via detector de movimento. 
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19   COMPUTADOR PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO RACK 

19" COM 3UR DE ALTURA  

Deve ser um computador próprio para instalacão em rack 19”. 

Deve possuir, no máximo 3UR de altura. 

Deve possuir processador Intel core i7 de oitava geração ou 
comprovadamente superior. 

Deve possuir, ao menos, 8GB de memória RAM. 

Deverá possuir SSD de, no mínimo 128GB. 

Deve possuir HDD de 1TB, ao menos. 

Deve vir acompanhado de licença de Microsoft Windows 10. 

O gabinete deve possuir pintura eletrostática na cor preta. 

O gabinete deve ser livre de arestas. 

Deve possuir placa gráfica off-board. 

 
20   CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM HDMI E TOMADA DE ENERGIA  

Deve ser uma caixa de conexão para parede com porta HDMI e ponto 
de energia para conexão de notebook. 

Deve ter tamanho padrão 4x2. 

Deve ser customizada de acordo com as condições do local de 
instalação e em harmonia com os acabamentos do espaço. 
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21   TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 

SUPORTE HDCP 2.2  

Deve ser um transmissor para sinais de vídeo via cabo CAT 5e de até 
70m até resolução de QWXGA. 

Deve possuir 01 entrada HDMI. 

Deve possuir 01 saída digital em conector RJ45. 

Deve suportar resoluções até 4k@30Hz formato 4:4:4 ou 4k@60Hz 
4:2:0. 

Deve suportar HDCP 2.2. 

Deve suportar EDID. 

Deve ser um dispositivo pass-through de CEC. 

Deve possuir suporte a Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS e LPCM até 7 
canais. 

Deve ser alimentado via fonte DC de 24V fornecida pelo fabricante. 

Apenas o transmissor ou o receptor deve necessitar ser alimentado 
para o funcionamento do par. 

Deve possuir leds indicativos de alimentação, entrada HDMI e status 
do link. 

Não deve possuir dimensões superiores a 108mm. 



 

50 

 

 
22   RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 

SUPORTE HDCP 2.2  

Deve ser um receptor para sinais de vídeo via cabo CAT 5e de até 
70m até resolução de QWXGA. 

Deve possuir 01 entrada de vídeo digital em conector RJ45. 

Deve possuir 01 saída de vídeo HDMI. 

Deve suportar resoluções até 4k@30Hz formato 4:4:4 ou 4k@60Hz 
4:2:0. 

Deve suportar HDCP 2.2 

Deve suportar EDID. 

Deve ser um dispositivo pass-through de CEC. 

Deve possuir suporte a Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS e LPCM até 7 
canais. 

Deve ser alimentado via fonte DC de 24V fornecida pelo fabricante. 

Apenas o transmissor ou o receptor deve necessitar ser alimentado 
para o funcionamento do par. 

Deve possuir leds indicativos de alimentação, saída HDMI e status do 
link 

Não deve possuir dimensões superiores a 108mm. 
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23   CAMERA DE VIDEOCONFERENCIA MOTORIZADA, COM CONTROLE 

REMOTO  

Deve ser uma câmera própria para videoconferência com abertura de, 
no mínimo, 80 graus. 

Deve possuir, ao menos, zoom de 4x. 

Deve poder proporcionar sinal de vídeo Full HD. 

Deve possuir áudio 360 graus. 

Deve possuir microfones omnidirecionais embutidos capazes de captar 
um raio de 3,5m ao menos 

Deve possuir controle remoto. 

Seus microfones devem possuir taxa de distorção menor que 1%. 

Seus microfones devem possuir resposta para frequências acústicas 
entre 120 e 15500 Hz. 

Deve possuir alto-falante embutido com, no mínimo, 87dB de 
sensibilidade. 

Deve possuir porta USB para utilização como Webcam. 

Deve possuir capacidade nativa de compartilhamento de vídeo sem fio 
através de espelhamento de tela. 

Deve possuir porta HDMI para conexão em TV. 
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24   PROJETOR DLP 3500 LUMENS, RESOLUÇÃO WXGA  

Deve ser um projetor com tecnologia DLP. 

Deve possuir resolução nativa WXGA. 

Deve possuir brilho de, ao menos, 3500 Lumens 

Deve possuir contraste FOFO de, ao menos, 10000:1. 

Deve possuir suporte a mais de 1 bilhão de cores. 

Deve ter vida útil de fonte luminosa maior que 4500 horas. 

Deve possuir razão de tiro capaz de abranger a região de 1.24 a 
1.55:1. 

Deve possuir, ao menos, 2 portas HDMI. 

Deve ser controlável via porta RS-232. 

Deve possuir ruído de operação em modo normal menor que 35dB. 

 
25   SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 10KG, COM 50CM  

Deve ser um suporte com extensão de 50 centímetros, peso até 2,5kg 
e suportar cargas de até 10 kg. 

Deve ter canopla de acabamento e permitir passagem de cabos 
internos no suporte. 

Deve ter hastes móveis para fixação do projetor e permitir inclinação 
do mesmo. 

 
26   TELA FIXA DE PROJEÇÃO PADRÃO 16:9 DE 84", BORDAS FINAS  

Deve ser uma tela com padrão visual 16:9 com 84 polegadas de 
diagonal visual. 

Deve ser uma tela fixa com borda de, no máximo, 1cm de espessura. 
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27   CONTROLADORA DE AUTOMACAO  

Deve suportar IPv6. 

Deve suportar IEEE 802.1X 

Deve ter arquitetura de alta performance e plataforma de programação 
flexível de forma a permitir uma vasta quantidade de aplicações. 

Deve suportar comunicações de cliente TLS / SSH. 

Deve possuir memória DDR3 SDRAM de 256 Mb. 

Deve possuir memória flash de 4 GB. 

Deve suportar USB mass storage. 

Deve possuir uma conexão ethernet 10/100. 

Deve possuir porta RS-232/422/485. 

Deve possuir, pelo menos, 2 saídas IR/Serial. 

Deve possuir, pelo menos, 02 entradas de nível lógico. 

Deve possuir, pelo menos, 01 saída tipo relé. 

Deve poder ser alimentado via padrão IEEE 802.3at. 
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28   PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA CONTROLE DO SISTEMA DE 

AUTOMACAO (MOLDURA PRETA)  

Deve possuir diagonal visual de 5 polegadas. 

Deve possuir razão de aspecto de 16:9 com touch capacitivo. 

Deve possuir resolução de, pelo menos, 960x540. 

Deve possuir contraste de, pelo menos, 750:1. 

Deve possuir sensibilidade para até 5 toques simultâneos. 

Deve possuir, ao menos, 2GB de memória RAM. 

Deve possuir botões físicos capacitivos com indicadores de Power e 
Home. 

Deve ser da cor preta. 

 
29   SUPORTE DE MESA PARA PAINEL TOUCH DE 5" (COR PRETA)  

Deve ser um suporte de mesa totalmente compatível com o painel de 
automação de 5”. 

Deve possuir angulação fixa entre 35 e 40°. 

Deve ser fabricada em plastico na cor preta. 

Deverá pesar de 500 a 550g com o painel touch instalado. 

Deverá permitir cabeamento não aparente. 

Deverá poder ser fixado em mesas. 
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30   MODULO DE CONTROLE DE ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS  

Deve possuir 8 canais de troca de energia 

Deve suportar de 120 a 240 volts (50 ou 60 Hz). 

Deve ser capaz de realizar override de entradas. 

Deve possuir, no mínimo, 04 entradas para controle dos circuitos. 

Deve ser capaz de fornecer 10 Amperes para lâmpadas 
incandescentes e 5A para fluorescentes. 

Deve possuir indicadores de LED e botões para controle individual de 
cada canal. 

Deve ter consumo médio de potência de 5,4W, no máximo. 

Deve ser gerenciável pela controladora de automação através de 
conexão dedicada. 

Deve permitir montagem em trilho DIN. 
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31   TRANSMISSOR DE VIDEO HDMI SOBRE HD BASE T DE EMBUTIR NA 

PAREDE CAIXA 4x2  

Deve ser um transmissor próprio para embutir em parede para sinais 
de vídeo via cabo CAT 5e de até 70m até resolução de QWXGA. 

Deve possuir 01 entrada HDMI. 

Deve possuir 1 porta USB para fornecimento de energia. 

Deve possuir 01 saída digital em conector RJ45. 

Deve suportar resoluções até 4k@30Hz formato 4:4:4 ou 4k@60Hz 
4:2:0. 

Deve suportar HDCP 2.2. 

Deve suportar EDID. 

Deve ser um dispositivo pass-through de CEC. 

Deve possuir suporte a Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS e LPCM até 7 
canais. 

Deve poder ser alimentado via fonte DC de 24V. 

Apenas o transmissor ou o receptor deve necessitar ser alimentado 
para o funcionamento do par. 

Deve possuir leds indicativos de alimentação. 

Não deve possuir dimensões superiores a 107mm. 
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32   TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 

SUPORTE HDCP 2.2  

Deve ser um transmissor para sinais de vídeo via cabo CAT 5e de até 
70m até resolução de QWXGA. 

Deve possuir 01 entrada HDMI. 

Deve possuir 01 saída digital em conector RJ45. 

Deve suportar resoluções até 4k@30Hz formato 4:4:4 ou 4k@60Hz 
4:2:0. 

Deve suportar HDCP 2.2. 

Deve suportar EDID. 

Deve ser um dispositivo pass-through de CEC. 

Deve possuir suporte a Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS e LPCM até 7 
canais. 

Deve ser alimentado via fonte DC de 24V fornecida pelo fabricante. 

Apenas o transmissor ou o receptor deve necessitar ser alimentado 
para o funcionamento do par. 

Deve possuir leds indicativos de alimentação, entrada HDMI e status 
do link. 

Não deve possuir dimensões superiores a 108mm. 
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33   RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE PROTOCOLO HD BASE T COM 

SUPORTE HDCP 2.2  

Deve ser um receptor para sinais de vídeo via cabo CAT 5e de até 
70m até resolução de QWXGA. 

Deve possuir 01 entrada de vídeo digital em conector RJ45. 

Deve possuir 01 saída de vídeo HDMI. 

Deve suportar resoluções até 4k@30Hz formato 4:4:4 ou 4k@60Hz 
4:2:0. 

Deve suportar HDCP 2.2 

Deve suportar EDID. 

Deve ser um dispositivo pass-through de CEC. 

Deve possuir suporte a Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS e LPCM até 7 
canais. 

Deve ser alimentado via fonte DC de 24V fornecida pelo fabricante. 

Apenas o transmissor ou o receptor deve necessitar ser alimentado 
para o funcionamento do par. 

Deve possuir leds indicativos de alimentação, saída HDMI e status do 
link 

Não deve possuir dimensões superiores a 108mm. 
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34  SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO WIRELESS, 

COMPOSTO POR BASE E DOIS DONGLES USB  

Deve ser um sistema de apresentação sem fio com suporte a sistemas 
operacionais Microsoft a partir da versão Windows 7 e sistemas 
operacionais da Apple a partir da versão Mac OSX 10.10. 

Deve possuir sistema de apresentação para dispositivos móveis que 
utilizem Android ou iOS. 

Deve ser compatível com Airplay e Google Cast. 

Deve ser capaz de operar com alimentação de rede (110/220V) ou 
através de PoE. 

Deve consumir, no máximo, 20W em modo de operação. 

Deve não pesar mais que 670g. 

Deve possuir uma saída HDMI de vídeo. 

Deve ser capaz de operar através da utilização de dongles USB (2, no 
mínimo, devem estar inclusos). 

Deve ser capaz de se integrar à rede para melhoria do alcance. 

Deve possuir saída analógica de áudio via conector 3.5mm. 

Deve possuir trava do tipo Kensington anti-furto. 

Deve ser capaz de operar com umidade de até 85%, salvo 
condensação. 
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35   MATRIZ DE VIDEO HDMI 4K 04 ENTRADAS, 02 SAIDAS, CONTROLE VIA ETHERNET  

Deve ser uma matriz de chaveamento de vídeo HDMI. 

Deve possuir 4 entradas e duas saídas. 

Deve ser capaz de chavear qualquer entrada para qualquer saída sem 
compressão e sem perdas. 

Deve suportar sinais HDMI com suporte a 3D. 

Deve suportar resoluções até 4k DCI. 

Deve suportar sinais de áudio com formato DTS-ES, LPCM até 8 
canais, Dolby Digital Plus e DTS 96/24. 

Deve suportar HDCP e EDID. 

Deve ter porta Ethernet para poder ser controlada e chaveada pelo 
sistema de automação. 

Deve possuir display para mostrar configurações e informações sobre 
o funcionamento da mesma. 

Deve requerer não mais que 18W de energia. 
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36  PROJETOR LCD 5500 LUMENS, RESOLUCAO WXGA  

Deve ser um projetor com brilho de, ao menos, 5500 Lumens e 
resolução WXGA. 

Deverá utilizar tecnologia de 3 LCDs. 

Deverá possuir lâmpada de, no mínimo, 280W de potência. 

Deverá ter taxa de contraste de,l ao menos 16000:1. 

Deverá ter vida útil de lâmpada de, no mínimo, 5000h sobre uso 
normal. 

Deverá possuir correção de keystone vertical de -30 a 30° e de 
keystone horizontal de -15° a 15°. 

Deve possuir duas entradas HDMI. 

Deve possuir porta RJ-45 para rede. 

Deve possuir razão de tiro de 1.6 a 1.9:1. 

Deverá possuir razão de aspecto nativa 16:10. 

Deve possuir porta RS232 para controle. 

Deverá ser controlável através de comandos IP. 

Deve possuir duas portas de vídeo VGA, uma de entrada e outra 
bidirecional. 

Deve possuir duas portas M3 de entrada de áudio estéreo com 
impedância de entrada de, no mínimo, 20kΩ. 

Deverá possuir controle remoto com funcionamento a até 6 metros de 
distância sem obstáculos do receptor. 

Deverá ser capaz de abrir imagens de até 300”. 
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37  TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 16:10 COM 109" - INCLUI 

MOLDURA DE ACABAMENTO  

Deve ser uma tela de projeção tensionada de diagonal visual de 109” 
em aspecto 16:10. 

Deve possuir borda superior ajustável. 

Deve ser acondicionada em estojo sextavado de alumínio com pintura 
eletrostática. 

Deve possuir redutor de velocidade e fim de curso. 

Deve ser fornecida com moldura de acabamento. 

Deve possuir acionamento via controle remoto IR. 

 
38   DISTRIBUIDOR (SPLITTER) HDMI 1:2 4K  

Deve ser um distribuidor 1:2 HDMI. 

Deve ser capaz de lidar com resoluções até 4k60 4:4:4. 

Deve poder ser compatível com sinais com HDCP 2.2. 

Deve possuir compatibilidade com áudio 7.1. 

Deve ser compatível com EDID. 

Deve possuir uma porta de entrada HDMI, duas saídas HDMI e 1 porta 
USB para manutenção de firmware. 

Deve vir acompanhada de fonte DC do mesmo fabricante. 

Deve estar em acordo com CE, FCC, E IC. 
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39   PROJETOR DLP 3800 LUMENS, RESOLUCAO WXGA  

Deve ser um projetor com, no mínimo, 3800 lumens. 

Deve possuir resolução, ao menos, WXGA. 

Deve possuir conectividade HDMI. 

Deve possuir vida útil de lâmpada de, ao menos, 15000 horas. 

Deve possuir razão de tiro de 1.57-1.70:1. ou mais abrangente. 

Deve possuir, ao menos, 10W de potência sonora. 

Deve possuir razão de contraste de 22000:1. 

Deve possuir correção de keystone de 35 graus para mais ou para 
menos ou superior. 

Não deve ter ruído maior que 28dB. 

Deve possuir trava kensigton. 

Deve poder ser protegido por senha. 

 
40  MOLDURA DE ACABAMENTO PARA TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA  

Deve ser uma moldura de acabamento para telas elétricas embutidas 
em forros de gesso. 

Deve ser totalmente compatível com a tela elétrica. 
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41  TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 16:10 COM 74"  

Deve ser uma tela de projeção tensionada de diagonal visual de 74” 
em aspecto 16:10. 

Deve possuir borda superior ajustável. 

Deve ser acondicionada em estojo sextavado de alumínio com pintura 
eletrostática. 

Deve possuir redutor de velocidade e fim de curso. 

Deve ser fornecida com moldura de acabamento. 

Deve possuir acionamento via controle remoto IR. 

 
42   SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 10KG, COM 50CM  

Deve ser um suporte com extensão de 50 centímetros, peso até 2,5kg 
e suportar cargas de até 10 kg. 

Deve ter canopla de acabamento e permitir passagem de cabos 
internos no suporte. 

Deve ter hastes móveis para fixação do projetor e permitir inclinação 
do mesmo. 
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43  MICROFONE GOOSENECK PADRÃO CARDIÓIDE COM FIO, HASTE 18", 

COM BASE  

Deve ser um microfone do tipo gooseneck com haste de 18”. 

Deve possuir base para instalação não permanente. 

Deve possuir pré-amplificador embutido. 

Deve possuir padrão de captação cardioide. 

Deve possuir cápsula de captação com eletreto condensador. 

Deve possuir impedância de saída menor que 200 ohms. 

Deve ser capaz de suportar até 119 decibeis de pressão sonora a 
1kHz com, no máximo 1% de distorção harmônica nesse valor. 

Deve possuir relação sinal ruído superior a 65dB. 

Deve possuir resposta para frequências acústicas entre 80 e 15000Hz. 

Deve possuir tecnologia resistente a interferência via radiofrequências. 
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44   MICROFONE SEM FIO TIPO BASTÃO  

Deve ser um conjunto transmissor bastão, receptor sem fio e 
microfone do tipo cápsula de mão. 

A cápsula de microfone deverá ter padrão de captação cardioide. 

A cápsula de microfone deverá ter resposta para frequências entre 67 
e 14500Hz, ou região mais abrangente. 

A cápsula de microfone deverá ser do tipo dinâmica. 

O transmissor sem fio deverá poder operar com duas pilhas do tipo AA 
com até 14 horas de autonomia. 

O transmissor sem fio deverá ser capaz de operar em conjunto ao 
receptor a distâncias de até 90 metros sem obstruções. 

O transmissor sem fio deverá ter controle de ganho. 

O transmissor deverá ter potência de transmissão de 10mW. 

O receptor deverá ser totalmente montável em rack. 

O receptor deverá ter nível de saída ajustável. 

O receptor deverá ter antenas removíveis para uma fácil distribuição 
pelo ambiente. 

O conjunto transmissor e receptor deverá operar com frequências 
entre 524 e 865MHz ou região mais abrangente. 

O conjunto transmissor e receptor deverá ser capaz de lidar com 
frequências de áudio entre 50 e 14500Hz. 

O conjunto transmissor e receptor deverá ter alcance dinâmico de, 
pelo menos, 100dB. 

O conjunto transmissor e receptor deverá ter taxa de distorção 
harmônica típica menor que 0.6%. 
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45   MICROFONE SEM FIO TIPO HEADSET  

Deve ser um conjunto transmissor de corpo, receptor sem fio e 
microfone do tipo headset. 

A cápsula de microfone deverá ter padrão de captação cardioide. 

A cápsula de microfone deverá ter resposta para frequências entre 43 
e 19500Hz, ou região mais abrangente. 

A cápsula de microfone deverá ser do tipo condensadora. 

O transmissor sem fio deverá ter leds indicadores de nível de bateria. 

O transmissor sem fio deverá poder operar com duas pilhas do tipo AA 
com até 14 horas de autonomia. 

O transmissor sem fio deverá ser capaz de operar em conjunto ao 
receptor a distâncias de até 90 metros sem obstruções. 

O transmissor sem fio deverá ter controle de ganho. 

O transmissor deverá ter potência de transmissão de 10mW. 

O receptor deverá ser totalmente montável em rack. 

O receptor deverá ter nível de saída ajustável. 

O receptor deverá ter antenas removíveis para uma fácil distribuição 
pelo ambiente. 

O conjunto transmissor e receptor deverá operar com frequências 
entre 524 e 865MHz ou região mais abrangente. 

O conjunto transmissor e receptor deverá ser capaz de lidar com 
frequências de áudio entre 50 e 14500Hz. 

O conjunto transmissor e receptor deverá ter alcance dinâmico de, 
pelo menos, 100dB. 

O conjunto transmissor e receptor deverá ter taxa de distorção 
harmônica típica menor que 0.6%. 
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46  PROCESSADOR DSP DE ÁUDIO DIGITAL, 12 ENTRADAS DE MIC/LINE, 

8 SAÍDAS  

Deve ser um processador de áudio com arquitetura de design aberta. 

Deve possuir 12 entradas analógicas (com 48V Phantom Power por 
Canal). 

Deve possuir 8 saídas analógicas. 

Deve possuir processamento de Sinais configurável. 

Deve possuir vários objetos de processamento e lógica. 

Deve possuir barramento digital de áudio sobre cabo UTP com 48 
canais com baixa latência e tolerante a falhas. 

Deve possuir 12 entradas de controle e 6 saídas lógicas para controle 
via GPIO. 

Deve possuir capacidade de integração de sistemas de controle de 
terceiros – totalmente compatível com a central de controle. 

Deve possuir nível máximo de entrada: + 20dBu com ganho de 
entrada de 0 dB, +8 dBu com ganho de 12dB. 

Deve possuir resposta de frequência: 20Hz-20kHz. 

Deve possuir THD: <0,01% de 20Hz a 20kHz, a saída de + 10dBu. 

Deve possuir faixa dinâmica de 104dB. 
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47  AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 300W POR CANAL  

Deve possuir 300W por canal 

Deve possuir no mínimo dois canais 

Deve possuir conexões de entrada balanceadas 

Deve possuir fonte integrada bivolt automática 

Deve possuir saídas de potência em conctor phoenix ou speakon 

 
48  AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 120W POR CANAL, LINHA DE 

70V/100V  

Deve ser um amplificador de áudio estéreo. 

Deve ser capaz de fornecer até 120W por canal. 

Deve suportar entradas de até 32Vrms. 

Deve possuir perda de inserção de, no máximo, 1dB. 

Deve ter resposta para frequências de áudio de 72 até 14950Hz ou 
região mais abrangente. 

Deve ser capaz de operar via linhas de tensão constante de 70 e 
100V. 
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49  CAIXA ACÚSTICA TIPO COLUNA COM 16 ALTO FALANTES 325W  

Deve ser uma caixa acústica do tipo coluna com 16 alto-falantes de 2 
polegadas cada. 

Deve possuir resposta para frequências de 85 a 19500Hz. 

Deve ter cobertura vertical de 15° ou 40° selecionável. 

Deve ter cobertura horizontal de, pelo menos, 145°. 

Deve possuir sensibilidade para fala de, pelo menos, 95dB. 

Deve possuir impedância nominal de 8 ohms. 

Deve suportar até 1250W de pico. 

Deve ser capaz de suportar 320W sobre uso contínuo de até 2 horas. 

Deve possuir transformador interno para funcionamento em linhas de 
70 e 100V. 

 
50  CAIXA ACÚSTICA DE EMBUTIR , WOOFER DE 6.5", TWEETER COAXIAL 

DE 0.75" COM TRANSFORMADOR  

Deverá ser uma caixa acústica do tipo arandela selada. 

Deverá ter resposta para frequências entre 64 e 19500Hz. 

Deverá suportar até 97W de programação contínua e 47W de ruído 
rosa contínuo. 

Deverá possuir taps de 30, 15 e 7.5W. 

Deverá ser capaz de cobrir um angulo cônico de, ao menos, 105°. 

Deverá ter nível de pressão sonora a um metro de 108dB. 

Deverá ter sensibilidade de, ao menos, 91dB. 

Deverá ter falante de graves de, ao menos, 6.3” de diâmetro. 
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51   CONTROLADORA DE AUTOMACAO  

Deve suportar IPv6. 

Deve suportar IEEE 802.1X 

Deve ter arquitetura de alta performance e plataforma de programação 
flexível de forma a permitir uma vasta quantidade de aplicações. 

Deve suportar comunicações de cliente TLS / SSH. 

Deve possuir memória DDR3 SDRAM de 256 Mb. 

Deve possuir memória flash de 4 GB. 

Deve suportar USB mass storage. 

Deve possuir uma conexão ethernet 10/100. 

Deve possuir porta RS-232/422/485. 

Deve possuir, pelo menos, 2 saídas IR/Serial. 

Deve possuir, pelo menos, 02 entradas de nível lógico. 

Deve possuir, pelo menos, 01 saída tipo relé. 

Deve poder ser alimentado via padrão IEEE 802.3at. 

 
52  PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA CONTROLE DO SISTEMA DE 

AUTOMACAO (MOLDURA PRETA)  

Deve possuir diagonal visual de 5 polegadas. 

Deve possuir razão de aspecto de 16:9 com touch capacitivo. 

Deve possuir resolução de, pelo menos, 960x540. 

Deve possuir contraste de, pelo menos, 750:1. 

Deve possuir sensibilidade para até 5 toques simultâneos. 

Deve possuir, ao menos, 2GB de memória RAM. 
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Deve possuir botões físicos capacitivos com indicadores de Power e 
Home. 

Deve ser da cor preta. 

 
53   KEYPAD PARA SISTEMA DE AUTOMAÇÃO  

Deve ser um keypad para montagem em parede. 

Deve ser totalmente compatível com a controladora de automação. 

Deve possuir suporte ao protocolo de comunicação proprietário da 
controladora. 

Deve ser customizada antes do seu fornecimento e entregue com 
teclas em português brasileiro. 

 
54   MODULO DE CONTROLE DE ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS  

Deve possuir 8 canais de troca de energia 

Deve suportar de 120 a 240 volts (50 ou 60 Hz). 

Deve ser capaz de realizar override de entradas. 

Deve possuir, no mínimo, 04 entradas para controle dos circuitos. 

Deve ser capaz de fornecer 10 Amperes para lâmpadas 
incandescentes e 5A para fluorescentes. 

Deve possuir indicadores de LED e botões para controle individual de 
cada canal. 

Deve ter consumo médio de potência de 5,4W, no máximo. 

Deve ser gerenciável pela controladora de automação através de 
conexão dedicada. 

Deve permitir montagem em trilho DIN. 
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55  RACK DE 24 UR 870MM DE PROFUNDIDADE COM PORTAS 

MICROPERFURADAS, RÉGUAS DE ENERGIA, ORGANIZADORES DE 
CABOS E TAMPAS CEGAS  

Deve possuir estrutura desmontável. 

Deve suportar 24UR. 

Deve possuir porta perfurada com 78%, ao menos, de ventilação. 

Deve possuir kit rodízios. 

Deve possuir ponto de aterramento. 

Deve possuir base com pés niveladores. 

Deve ser fornecido na cor preta. 

Deve possuir 870mm de profundidade. 

Deve possuir kits de tampa cega, prateleiras e ventiladores. 

Deve ser fornecido com réguas de energia e patch panels para correta 
organização do mesmo. 

 
56   CÂMERA DOME 1080P COM ILUMINAÇÃO IR  

Deve ser uma câmera de rede com suporte a imagens Full HD. 

Deve suportar imagens de 30fps. 

Deve possuir um sensor CMOS de 0,36 polegada. 

Deve possuir lente de íris fixa e foco fixo de 2,8mm. 

Deve possuir campo de visão horizontal de, pelo menos, 112°. 

Deve possuir campo de visão vertical de, pelo menos 60°. 

Deve necessitar de 0 lux para imagens com iluminação IR. 

Deve possuir tempo de obturador mínimo não maior que 16 
microssegundos. 
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Deve possuir classificações mínimas IP65 e IK08. 

Deve possuir, ao menos, 512MB de RAM E 256MB de memória Flash. 

Deve poder ser alimentada via PoE. 

Deve ser capaz de transmitir vídeos em streams H.264 com 
compressão sem perda significativa de qualidade. 

Deve possuir LED IR de iluminação com alcance de, pelo menos, 15 
metros. 

Deve possuir API aberta para integração de software. 

Deve possuir sistema de gravação via detector de movimento. 

 
57  COMPUTADOR PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO RACK 

19" COM 3UR DE ALTURA  

Deve ser um computador próprio para instalacão em rack 19”. 

Deve possuir, no máximo 3UR de altura. 

Deve possuir processador Intel core i7 de oitava geração ou 
comprovadamente superior. 

Deve possuir, ao menos, 8GB de memória RAM. 

Deverá possuir SSD de, no mínimo 128GB. 

Deve possuir HDD de 1TB, ao menos. 

Deve vir acompanhado de licença de Microsoft Windows 10. 

O gabinete deve possuir pintura eletrostática na cor preta. 

O gabinete deve ser livre de arestas. 

Deve possuir placa gráfica off-board. 

 
58  TV SMART FULL HD 49"  
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Deve ser um televisor de 49”. 

Deve possuir resolução Full HD, ao menos. 

Deve possuir controle remoto. 

Deve possuir 2 portas HDMI, ao menos. 

Deve possuir recursos típicos de smart TV. 

 
59  CAMERA DE VIDEO USB 720P HD  

Deve ser uma câmera Full HD (até 1920x1080p) e também suportar 
vídeo em HD (1280 x 720p). 

Deve permitir videochamada e gravação de vídeos. 

Deve possuir foco automático. 

Deve possuir compactação de vídeo em H.264. 

Deve possuir microfones estéreo com redução de ruído automática. 

Deve transmitir o sinal de áudio e vídeo via USB. 

Deve ter campo de visão de 78°. 

Deve possuir cabo de 1,5m de comprimento. 

Deve possuir lente de vidro. 

Deve possuir correção automática de pouca luz. 

Deve possuir clipe universal para tripés de fácil ajuste em monitores e 
televisores. 

Deve ser totalmente compatível com plataforma Windows e MacOS 
10.10 ou superior. 
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60  CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM HDMI E TOMADA DE ENERGIA  

Deve ser uma caixa de conexão para parede com porta HDMI e ponto 
de energia para conexão de notebook. 

Deve ter tamanho padrão 4x2. 

Deve ser customizada de acordo com as condições do local de 
instalação e em harmonia com os acabamentos do espaço. 

 
61  SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO  

Serviço de montagem e instalação completa dos elementos físicos do 
sistema de áudio e vídeo. 

Deve incluir a instalação do rack com organização dos cabos, 
posicionamento dos equipamentos, conexão dos equipamentos 
conforme diagrama. 

Deve incluir a fixação de painéis de parede, caixas acústicas, 
projetores, telas elétricas e demais equipamentos não presentes no 
rack, com o devido acabamento necessário em conformidade com a 
arquitetura presente no ambiente. 

Deve incluir a adaptação de quadros elétricos, caso o projeto contenha 
automação da iluminação. 

 
62  SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO  

Serviço de configuração e programação do sistema para a 
comunicação dos equipamentos em rede IP ou via controle por 
protocolos IR, RS-232 e outros. 

Deve ser parte da configuração a implementação da rede de dados 
entre equipamentos, a configuração dos equipamentos de áudio, a 
configuração da automação, incluindo iluminação, ar-condicionado e 
dos painéis de controle. 

Deve ser realizada uma programação customizada conforme manual 
de marcas e identidade visual do cliente. Deve ser executada reunião 
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entre cliente e fornecedor para a customização do layout da 
automação. 

 
63  SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO UTILIZADO NA 

INSTALAÇÃO UTILIZANDO DE ETIQUETA DE NYLON AUTO-
LAMINANTE  

Devem ser etiquetados todos os cabos de rede e dados do sistema de 
áudio e vídeo, padrão CAT5e e CAT6a. 

Deve ser utilizado etiquetas de vinil auto-laminante branca de 
dimensões 1.5” x 14, modelo de referência Brady ou superior. 

Deve ser fornecido uma planilha com a lista de cabos identificando ao 
menos todos os cabos etiquetados, com indicação dos equipamentos 
interligados. 
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64  SERVIÇO DE AS-BUILT INCLUINDO: DIAGRAMAS DE BLOCOS, 

DESENHOS TÉCNICOS 2D DA IMPLEMENTAÇÃO, LISTA DE 
CABEAMENTO, DIAGRAMA DE RACKS, DIAGRAMAS DE CARGA E 
MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA  

Deve ser entregue após o treinamento uma série de documentos 
conforme necessidade do cliente e para documentação do projeto, 
listados nos subitens a seguir. 

Um diagrama de blocos com a interconexão completa dos 
equipamentos, dividido em páginas de áudio, vídeo, controle e rede de 
modo possível a executar o projeto a partir deste documento. 

Uma lista de cabos com os cabos presentes no diagrama de blocos, 
identificação por tipo e numeração crescente em conformidade com as 
etiquetas instaladas nos cabos de rede e citando os equipamentos de 
origem e destino conectados. 

Deve incluir desenho(s) técnico(s) em CAD com cópia em PDF com a 
alocação dos equipamentos, com cotas para projetores e telas 
elétricas, indicação do posicionamento de caixas acústicas, painéis 
touch e demais equipamentos de interface de áudio, vídeo e controle, 
visando a melhor ergonomia para uso do sistema, projeção de imagem 
e dispersão sonora. O desenho deve estar conforme com a instalação 
realizada, compatibilizando o projeto de áudio e vídeo com as 
possibilidades de instalação do ambiente devido à demais projetos à 
exemplo elétrico, luminotécnico, rede de dados e climatização. 

Caso necessário deve incluir em páginas do diagrama de blocos, os 
diagramas de rack – em conformidade com o fluxo térmico interno ao 
rack e cabeamanento. E o diagrama de cálculo da carga elétrica 
(potência ativa) total do sistema. 

Deve incluir um documento com o memorial descritivo do que foi 
executado em projeto. Interno a este documento um breve manual de 
operação, reforçando informações de operação passadas em 
treinamento. 
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65  SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO E STREAMING  

Deve ser um software para gravação e streaming com suporte a 
resoluções até 1080p. 

Deve permitir saída em fullscreen. 

Deve ser totalmente compatível com o hardware fornecido e com 
Windows 10. 

Deve permitir correção de cor profissional. 

Deve ser capaz de lidar com até 4 entradas e 3 câmeras. 

Deve possuir recursos de corte, zoom, fade, slide, rotação e cubo. 

Deve permitir canal de overlay. 

 
 
3. MEMORIAL DESCRITIVO - DOS REQUISITOS 
 
3.1.  Requisitos técnicos do plenário 
 
3.1.1. Para o som do plenário, há um sistema de goosenecks, de forma a 
atender aos tipos de reunião que poderão ocorrer no plenário. O sistema 
deverá ser centralizado no processador de áudio, desta deverão partir 
conexões para os 28 microfones goosenecks. 
 
3.1.2. O processador deverá ser configurado de forma a permitir distribuição de 
ganho, para que os falantes possam discutir sem a necessidade de operação 
de um técnico de som. 
 
3.1.3. Amplificadores de áudio de serão fornecidos de acordo com o 
dimensionamento exigido pelas caixas acústicas e pela sala. 
 
3.1.4. O sistema de vídeo projeção do plenário conta com um projetor WXGA 
de 3500 ansilumens instalado no teto e uma tela elétrica de 86 polegadas. 
 
3.1.5. O chaveamento de vídeo será realizado através de matriz totalmente 
digital, parte integrante do sistema. 
 
3.1.6. O sinal das fontes enviado para a matriz de vídeo será enviado através 
de transmissores de sinal HDMI via cabo CAT e um sistema de 
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compartilhamento de vídeo sem fio. Desta forma todos os usuários poderão 
compartilhar a tela de seu dispositivo através de dongles ou de rede wifi, e os 
participantes da mesa frontal do espaço poderão compartilhar através de 
conexão cabeada. 
 
3.1.7. Uma controladora de automação será utilizada para configurar o plenário 
de acordo com a vontade do usuário. Através do painel de controle sensível ao 
toque, será possível controlar a tela elétrica, sistema de projeção, nível dos 
microfones e os níveis gerais de volume do plenário. 
 
3.2. Requisitos técnicos da sala de reunião da presidência 
 
3.2.1. A sala de reuniões da presidência conta com uma caixa de conexão de 
mesa com transmissor de vídeo via cabo CAT para o projetor. 
 
3.2.2. Há também na sala uma câmera USB capaz de proporcionar uma 
experiência agradável de videoconferência para dispositivos do usuário. Além 
disso esta câmera permite o compartilhamento de vídeo sem fio para o 
projetor. 
 
3.2.3. O sinal de vídeo da sala será exibido em um projetor de 3500 lumens 
responsável por lançar a imagem em uma tela de 84 polegadas, elétrica.  
 
3.2.4. O som da sala será exibido através da câmera de videoconferência que 
possui alto-falante embutido ou pelo projetor. 
 
3.2.5. Uma controladora de automação será utilizada para configurar a sala de 
acordo com a vontade do usuário. Através do painel de controle sensível ao 
toque, será possível controlar a tela elétrica, sistema de projeção e o 
chaveamento de vídeo. 
 
3.3. Requisitos técnicos do auditório reversível de 80 lugares 
 
3.3.1. O auditório terá dois microfones de mão e dois do tipo headset. Todos os 
de mão serão sem fio, visando praticidade na utilização, estética e facilidade de 
manuseio.  
 
3.3.2. O processador de áudio digital, responsável pelo auditório, receberá o 
sinal dos microfones, e dos projetores. Esse equipamento deve permitir filtrar 
graves e agudos, equalizar e mixar todos os sinais de áudio com alta qualidade 
e comprimir e limitar níveis de áudio, de forma a atender o tipo de utilização do 
auditório no momento. 
 
3.3.3. O amplificador de som do auditório deverá receber o sinal vindo do 
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processador de áudio e distribuir nas caixas acústicas, do tipo coluna, na parte 
da frente do auditório e caixas do tipo arandela, na parte traseira do auditório. 
 
3.3.4. Sobre a parte de vídeo, o usuário da sala poderá entrar com mídia de 
áudio e vídeo através dos pontos de conexão nas paredes próximas as telas, 
que terão porta HDMI.  
 
3.3.5. O auditório poderá ser dividido em dois, formando uma sala maior frontal 
com tela de 109 polegadas e uma sala menor com uma tela de 74”. Caso o 
auditório seja aberto, isso formará uma sala contínua com tela principal de 109 
e réplica do sinal na tela traseira, que poderá ser recolhida. 
 
3.3.6. Uma controladora de automação será utilizada para configurar o 
auditório de acordo com a vontade do usuário. Através do painel de controle 
sensível ao toque presente na frente do auditório, será possível controlar a tela 
elétrica, iluminação, sistema de projeção e o nível dos microfones de forma 
manual ou utilizando pré-definições. Caso o auditório esteja dividido, a parte 
traseira da sala poderá ser controlada pelo mesmo sistema de automação 
através de um keypad de parede. 
 
3.4. Requisitos técnicos das duas salas de reunião. 
 
3.4.1. As salas de reunião  devem fornecer suporte para reuniões simples do 
tipo BYOD. 
 
3.4.2. Nestas salas deverão haver televisores de 49”, câmeras usb e caixas de 
conexão de mesa oferecendo porta HDMI e tomada. 
 
4. DA ENTREGA DO OBJETO E INSTALAÇÃO 

4.1. Prazo 

4.1.1. A execução do escopo desse projeto deverá ser concluída no prazo de 
até 30 (trinta) dias de acordo com cronograma a ser elaborado pelo fornecedor 
e submetido à aprovação dos responsáveis pelo CRF/MG. 
 
4.2. Os produtos cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser 
entregues e instalados em até 60 (sessenta) dias corridos, após o recebimento 
da nota de empenho.  
 
4.3. O objeto desta licitação será recebido por representante do CRF/MG, 
designado para esse fim, que atestará a conformidade da entrega, sendo-lhe 
permitida a assistência de terceiros.  
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4.4. Os materiais que não atenderem as exigências do Edital serão devolvidos 
para a empresa fornecedora, a qual deverá retirá-los no local em que se 
encontram armazenados sem custos para o CRF/MG e promover a imediata 
substituição dos mesmos no prazo estipulado pela Contratante, sob pena da 
aplicação de penalidades previstas neste Edital.  
 
a) A relação da transportadora e o custo do frete são de responsabilidade do 
fornecedor e não existe valor mínimo de compra para isenção do mesmo.  

 
b) A entrega deverá ser realizada na Sede do CRF/MG, Rua Rodrigues Caldas 
493,  Bairro Santo Agostinho das 8hs às 16.00 hs com aviso prévio ao 
responsável designado pelo CRF/MG para verificação, recebimento e aceite do 
objeto. 

4.5. A entrega definitiva será após vistoria feita pela comissão técnica 
responsável do CRF/MG, juntamente com o memorial descritivo, croquis das 
instalações e manuais dos equipamentos.  

4.5.1 O fornecedor deverá entregar a obra limpa, removendo qualquer traço de 
sujeira causada pela execução da instalação e dos serviços, devendo ser 
removidos quaisquer vestígios de argamassa e outros materiais. Não serão 
aceitas manchas, respingos, incrustações ou sujeira. 

5. TREINAMENTO E AS BUILT  

5.1. O fornecedor deverá providenciar um treinamento de até 5 (cinco) 
operadores, a serem indicados pela diretoria do CRF/MG, versando sobre o 
funcionamento completo dos sistemas a serem instalados, de forma que esses 
servidores estejam habilitados para operação dos mesmos. 
 
5.2. AS BUILT: Ao final da execução e testes dos serviços realizados a 
empresa contratada deverá elaborar e fornecer ao CRF/MG os documentos as 
builts do(s) sistema(s). Os as builts devem contemplar o fornecimento dos 
DIAGRAMAS DE BLOCOS, DESENHOS TÉCNICOS 2D DA 
IMPLEMENTAÇÃO, LISTA DE CABEAMENTO, DIAGRAMA DE RACKS, 
DIAGRAMAS DE CARGA E MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA. Os 
seguintes documentos deverão ser entregues após o treinamento: Um 
diagrama de blocos com a interconexão completa dos equipamentos, dividido 
em páginas de áudio, vídeo, controle e rede de modo possível a executar o 
projeto a partir deste documento. Uma lista de cabos com os cabos presentes 
no diagrama de blocos, identificação por tipo e numeração crescente em 
conformidade com as etiquetas instaladas nos cabos de rede e citando os 
equipamentos de origem e destino conectados. Deve incluir desenho(s) 
técnico(s) em CAD com cópia em PDF com a alocação dos equipamentos, com 
cotas para projetores e telas elétricas, indicação do posicionamento de caixas 
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acústicas, painéis touch e demais equipamentos de interface de áudio, vídeo e 
controle, visando a melhor ergonomia para uso do sistema, projeção de 
imagem e dispersão sonora. O desenho deve estar conforme com a instalação 
realizada, compatibilizando o projeto de áudio e vídeo com as possibilidades de 
instalação do ambiente devido à demais projetos à exemplo elétrico, lumino 
técnico, rede de dados e climatização. Caso necessário deve incluir em 
páginas do diagrama de blocos, os diagramas de rack – em conformidade com 
o fluxo térmico interno ao rack e cabeamanento. E o diagrama de cálculo da 
carga elétrica (potência ativa) total do sistema. 
 
6. MONTAGEM E INSTALAÇÃO  
 
6.1. Caberá à empresa vencedora, com custos já incluídos nos valores 
unitários e totais de cada item, executar os serviços de montagem, instalação e 
configuração dos equipamentos destinados aos sistemas de som, vídeo e 
iluminação cênica, objeto desta contratação. Inclui, portanto, a instalação 
completa dos elementos físicos do sistema de áudio, vídeo e iluminação 
cênica, eletrodutos, caixas de passagem, caso necessário, além do lançamento 
de cabos, instalação do rack com organização dos cabos, posicionamento, 
conexão elétrica e de sinal dos equipamentos, conforme diagrama, fixação de 
painéis de parede, caixas acústicas, projetores, telas elétricas e demais 
equipamentos, com o devido acabamento necessário em conformidade com a 
arquitetura presente no ambiente, instalação de quadros elétricos. Todo e 
qualquer cabeamento necessário para o funcionamento do projeto, bem como 
todos os acessórios de instalação (direct boxes, interfaces de áudio, switches 
de rede, roteadores, Access points, etc.) e demais acessórios de rede, áudio, 
vídeo necessários deverão ser fornecidos e instalados pela empresa 
contratada, dentro do valor total contratado. 
 
7. CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO:  
 
7.1. Caberá à empresa vencedora, com custos já incluídos nos valores 
unitários e totais de cada item, executar os serviços de configuração e 
programação do sistema visando à comunicação dos equipamentos em rede IP 
ou via controle por protocolos IR, RS-232, e outros. 
 
7.2. Deverá implementar a rede de dados para comunicação entre os 
equipamentos do sistema e dos sistemas entre si, configurar equipamentos de 
áudio, automação, incluindo iluminação, ar-condicionado e painéis de controle. 
Deve ser realizada reunião entre cliente e fornecedor para a customização do 
layout da automação. 
 
8. IDENTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO  
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8.1. Todos os cabos de rede e dados do sistema de áudio e vídeo, padrão 
CAT5e e CAT6a devem ser etiquetados por meio de etiquetas de vinil auto-
laminante branca de dimensões 1.5” x 14, modelo de referência Brady ou 
superior. A Contratada deverá fornecer uma Lista de Cabos relacionando os 
equipamentos com os números dos respectivos cabos que permita a 
verificação da interligação dos equipamentos e dispositivos. 
 
7. DA GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
7.1. O prazo de garantia dos produtos e serviços deverá ser de no mínimo 12 
meses, contados a partir do recebimento definitivo emitido pelo CRF/MG; 
 
7.2. Na ocasião da entrega do material, os produtos constantes do anexo I 
conforme estipulado neste Edital deverão vir acompanhados dos respectivos 
certificados de garantia; 
 
7.2.1. A CONTRATADA oferecerá plena garantia do perfeito funcionamento 
dos produtos ofertados, obedecidas às especificações técnicas; 
 
7.2.2. A CONTRATADA se encarrega, por si ou pela rede credenciada do 
fabricante, dos serviços de assistência técnica de manutenção e reparos dos 
produtos constantes do Anexo I – Termo de referência, substituindo todas as 
peças defeituosas, identificadas como tal pelos técnicos da CONTRATADA. A 
manutenção inclui, além das peças trocadas, toda a mão-de-obra necessária à 
execução dos serviços; 
 
7.2.3. A CONTRATADA prestará os serviços de assistência técnica, sem ônus 
para o CRF/MG, durante o período de garantia; 
 
7.2.4. A assistência técnica deverá ser prestada mediante manutenção 
corretiva (por intermédio da CONTRATADA ou de sua credenciada, se for o 
caso) de acordo com as normas técnicas específicas, a fim de manter os 
materiais em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o 
CRF/MG; 
 
7.2.5. A Contratada deverá disponibilizar meio para abertura de chamado 
técnico "ON SITE" e por meio de telefone 0800 e/ou e-mail para abertura de 
chamado, devendo, necessariamente, ocorrer o fornecimento de número de 
controle de chamado aberto, para que seja possível acompanhar o andamento 
dos serviços; 
 
7.2.6. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover os 
defeitos apresentados pelos produtos ofertados, compreendendo, nesse caso, 
a substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias. 
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7.2.7. A manutenção corretiva deverá ser realizada em dias úteis, no horário de 
expediente 08 às 17 horas. 
 
7.2.8. O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contadas da solicitação efetuada; 
 
7.2.9. Para efeito desse item, deve considerado, ainda, o seguinte: 
 
7.2.9.1. Início do atendimento: a hora de chegada do técnico ao local onde está 
instalado o equipamento; 
 
7.2.9.2. O término do reparo do equipamento: a sua disponibilidade para uso 
em perfeitas condições. 
 
7.2.10. Havendo necessidade de troca de peças, o término do atendimento não 
poderá ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do atendimento. 
 
7.2.11. A CONTRATADA aplicará no equipamento, quando necessária a 
substituição, partes e peças originais, adequadas, novas, que mantenham as 
especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada 
pelo CRF/MG. 
 
7.2.12. As peças substituídas pertencerão à CONTRATADA. 
 
7.2.13. Decorridos os prazos estabelecidos nas alíneas acima, sem o 
atendimento devido, fica o CRF/MG autorizado a contratar esses serviços de 
outra empresa e a cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal 
fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos produtos ofertados, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades previstas neste Instrumento; 
 
7.2.14. Caberá à Contratada trocar os produtos ofertados no prazo máximo de 
15 (quinze) dias úteis, se no período de 15 (quinze) dias corridos ocorrerem 
defeitos sistemáticos que não sejam corrigidos nos prazos definidos nesta 
coleta; 
 
7.2.15. Serão da exclusiva responsabilidade da proponente as despesas 
decorrentes do deslocamento do seu pessoal incumbido da substituição dos 
produtos ofertados, bem como das despesas relacionadas com a assistência 
técnica dentro do período de garantia. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. São obrigações da Contratante: 
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8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 
 
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
 
8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 
 
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 
 
8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 
 
8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
 
9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 
garantia ou validade; 
 
9.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, 
se for o caso; 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990); 
 
9.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
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9.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação; 
 
9.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
9.1.5. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
9.2. O fornecimento do objeto deverá seguir os critérios de sustentabilidade 
ambiental da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010. 
 
10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
11. DA SUSTENTABILIDADE   
 
11.1. Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de 
qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas 
de proteção do meio ambiente, tais como:  
 
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;  
 
II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares;  
 
III – que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento; e  
 
IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração 
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 
(PBDEs).  
 
V - Gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e 
emissões atmosféricas e garantia de gestão adequada dos recursos naturais, 
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promovendo a reciclagem para o uso e reaproveitamento das águas evitando o 
desperdício; a racionalização do consumo de energia e a correta destinação 
dos resíduos poluidores;  
 
VI - Inserir nas embalagens, mensagens que possam multiplicar o processo de 
conscientização com o meio ambiente, de forma a educar e despertar o 
interesse pela conservação da natureza, promovendo assim o desenvolvimento 
econômico e social da região. A empresa reconhece seu compromisso sócio 
ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis. 
 
12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. 
 
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.3. O representante do CRF/MG anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 
 
13. DO REAJUSTE 
 
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
limite para a apresentação das propostas e especificações.  
 
14. DO PAGAMENTO 
  
14.1.  O pagamento dar-se-á em até 15 (quinze) dias, após a emissão da Nota 
Fiscal, acompanhada de boleto bancário, que deverão ser enviados para o e-
mail financeiro@crfmg.org.br, e do atesto comprovando a efetiva entrega dos 
equipamentos e execução dos serviços, conforme especificações do Edital e 
Anexo I. 
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14.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, a mesma será devolvida à Contratada e o pagamento 
ficará pendente até que a referida Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para CRF/MG.  
 
14.3. Nos preços contratados já estão incluídos: impostos, contribuições, taxas, 
frete, transporte, bem como todos os demais encargos incidentes. 
 
14.4. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos 
documentos exigidos como condição de pagamento por parte da 
CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento 
da obrigação do CONTRATANTE. 
 
14.5. O Pagamento será realizado, mediante comprovação da regularidade 
fiscal obrigatória (Receita Federal, Dívida Ativa da União, FGTS e INSS), 
devidamente atualizada. O CRF/MG não responde por qualquer encargo 
resultante de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 
14.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 
 
14.7. A efetivação do pagamento ficará condicionada à comprovação, por parte 
da Contratada, da manutenção de todas as condições habilitatórias exigidas no 
presente Edital.  
 
15.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 
 
15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação; 
 
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
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15.1.5. Cometer fraude fiscal; 
 
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
15.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
 
15.2.2. Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
 
15.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 
15.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 
 
15.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
 
15.5. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com 
o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
 
15.5.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 
administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referência. 
 
15.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 
 
15.7. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3 e 15.5.1 poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a 
dos pagamentos a serem efetuados. 
 
15.8. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 
de 1993, as empresas ou profissionais que: 
 
15.8.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
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15.8.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
 
15.8.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
15.10. 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. 
 
15.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

 
 

 
Belo Horizonte, 23 de junho de 2020 

 
 
 

De acordo: 
 

 
 
 

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS 
Presidente do CRF/MG 
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ANEXO II 
 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
Ao 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
CRF/MG  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 040/2020 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos nossa proposta de preço, objetivando nossa prestação dos 
serviços, de acordo com o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº. 003/2020 e 
de acordo com todas as especificações e descritivos do anexo I – Termo de 
Referência deste Edital. 
 
Dados do Licitante: 
 
Razão social:.....................................................CNPJ sob nº.:........................ 
Inscrição estadual nº.:......................... Inscrição municipal nº.: ......................., 
Endereço Completo: ..........................................................., Telefone: .............. 
Fax: ................. E-mail:........................ 
 

OBJETO: Fornecimento, instalação e treinamento de sistema de Áudio, vídeo 
e automação (SAV) do Plenário, salas de reunião e auditórios do CRF/MG, 
para sua nova sede, localizada na Rua Rodrigues Caldas, 493 - Bairro Santo 
Agostinho - CEP 30.190-120, Belo Horizonte/MG. 

OBS.: Proposta deverá conter todas as especificações e valores conforme 
abaixo, obedecendo aos descritivos do termo de referência Anexo I do 
Edital Pregão 003/2020. 

ITEM I - Fornecimento, instalação e treinamento de sistema de Áudio, vídeo e 
automação (SAV)  do Plenário, salas de reunião e auditórios do CRF/MG. 
 

SUBITEM DESCRIÇÃO QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
MICROFONE GOOSENECK PADRAO 
CARDIOIDE COM FIO HASTE 18" 
MONTAGEM FLANGE (SEM BASE) 

28 
   

2 
 PROCESSADOR DSP DE ÁUDIO DIGITAL, 
12 ENTRADAS DE MIC/LINE, 8 SAÍDAS  

3 
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3 
 AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 
300 W POR CANAL  

1 
   

4 
 CAIXA ACUSTICA TIPO COLUNA COM 
08 ALTO FALANTES 150 W  

2 
   

5 
 CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM 
HDMI E TOMADA DE ENERGIA  

2 
   

6 
 TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM SUPORTE 
HDCP 2.2  

3 
   

7 
 RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM SUPORTE 
HDCP 2.2  

3 
   

8 
 SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE 
CONTEÚDO WIRELESS, COMPOSTO POR 
BASE E DOIS DONGLES USB  

1 
   

9 
 MATRIZ DE VIDEO HDMI 4K 04 
ENTRADAS, 01 SAIDAS, CONTROLE VIA 
ETHERNET  

1 
   

10 
 PROJETOR DLP 3800 LUMENS, 
RESOLUCAO WXGA  

1 
   

11 
 SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 
10KG, COM 50CM  

1 
   

12 
 TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 
16:10 COM 86" - INCLUI MOLDURA DE 
ACABAMENTO  

1 
   

13  CONTROLADORA DE AUTOMACAO  1 
   

14 
 PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA 
CONTROLE DO SISTEMA DE 
AUTOMACAO (MOLDURA PRETA)  

1 
   

15 
 SUPORTE DE MESA PARA PAINEL 
TOUCH DE 5" (COR PRETA)  

1 
   

16 

 RACK DE 24 UR 570MM DE 
PROFUNDIDADE COM PORTAS 
MICROPERFURADAS, RÉGUAS DE 
ENERGIA, ORGANIZADORES DE CABOS E 
TAMPAS CEGAS  

1 

   

17 
 MODULO DE CONTROLE DE 
ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS  

1 
   

18 
 CÂMERA DOME 1080P COM 
ILUMINAÇÃO IR  

2 
   

19 
 COMPUTADOR PARA GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO RACK 19" 

1 
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COM 3UR DE ALTURA  

20 
 CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM 
HDMI E TOMADA DE ENERGIA  

1 
   

21 
 TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM SUPORTE 
HDCP 2.2  

1 
   

22 
 RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM SUPORTE 
HDCP 2.2  

1 
   

23 
 CAMERA DE VIDEOCONFERENCIA 
MOTORIZADA, COM CONTROLE 
REMOTO  

1 
   

24 
 PROJETOR DLP 3500 LUMENS, 
RESOLUÇÃO WXGA  

1 
   

25 
 SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 
10KG, COM 50CM  

1 
   

26 
 TELA FIXA DE PROJEÇÃO PADRÃO 16:9 
DE 84", BORDAS FINAS  

1 
   

27  CONTROLADORA DE AUTOMACAO  1 
   

28 
 PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA 
CONTROLE DO SISTEMA DE 
AUTOMACAO (MOLDURA PRETA)  

1 
   

29 
 SUPORTE DE MESA PARA PAINEL 
TOUCH DE 5" (COR PRETA)  

1 
   

30 
 MODULO DE CONTROLE DE 
ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS  

1 
   

31 
 TRANSMISSOR DE VIDEO HDMI SOBRE 
HD BASE T DE EMBUTIR NA PAREDE 
CAIXA 4x2  

2 
   

32 
 TRANSMISSOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM SUPORTE 
HDCP 2.2  

2 
   

33 
 RECEPTOR DE VÍDEO 4K SOBRE 
PROTOCOLO HD BASE T COM SUPORTE 
HDCP 2.2  

4 
   

34 
 SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE 
CONTEÚDO WIRELESS, COMPOSTO POR 
BASE E DOIS DONGLES USB  

1 
   

35 
 MATRIZ DE VIDEO HDMI 4K 04 
ENTRADAS, 02 SAIDAS, CONTROLE VIA 
ETHERNET  

1 
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36 
 PROJETOR LCD 5500 LUMENS, 
RESOLUCAO WXGA  

1 
   

37 
 TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 
16:10 COM 109" - INCLUI MOLDURA DE 
ACABAMENTO  

1 
   

38  DISTRIBUIDOR (SPLITTER) HDMI 1:2 4K  1 
   

39 
 PROJETOR DLP 3800 LUMENS, 
RESOLUCAO WXGA  

1 
   

40 
 MOLDURA DE ACABAMENTO PARA 
TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA  

1 
   

41 
 TELA ELÉTRICA DE PROJEÇÃO PADRÃO 
16:10 COM 74"  

1 
   

42 
 SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 
10KG, COM 50CM  

2 
   

43 
 MICROFONE GOOSENECK PADRAO 
CARDIOIDE COM FIO HASTE 18" COM 
BASE 

1 
   

44  MICROFONE SEM FIO TIPO BASTÃO  2 
   

45  MICROFONE SEM FIO TIPO HEADSET  2 
   

46 
 PROCESSADOR DSP DE ÁUDIO DIGITAL, 
12 ENTRADAS DE MIC/LINE, 8 SAÍDAS  

1 
   

47 
 AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 
300W POR CANAL  

1 
   

48 
 AMPLIFICADOR DE AUDIO 2 CANAIS, 
120W POR CANAL, LINHA DE 70V/100V  

1 
   

49 
 CAIXA ACÚSTICA TIPO COLUNA COM 
16 ALTO FALANTES 325W  

2 
   

50 
 CAIXA ACÚSTICA DE EMBUTIR , 
WOOFER DE 6.5", TWEETER COAXIAL 
DE 0.75" COM TRANSFORMADOR  

2 
   

51  CONTROLADORA DE AUTOMACAO  1 
   

52 
 PAINEL TOUCH SCREEN 5" PARA 
CONTROLE DO SISTEMA DE 
AUTOMACAO (MOLDURA PRETA)  

1 
   

53 
 KEYPAD PARA SISTEMA DE 
AUTOMAÇÃO  

1 
   

54 
 MODULO DE CONTROLE DE 
ILUMINACAO SWITCH 8 CANAIS  

1 
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55 

 RACK DE 24 UR 870MM DE 
PROFUNDIDADE COM PORTAS 
MICROPERFURADAS, RÉGUAS DE 
ENERGIA, ORGANIZADORES DE CABOS E 
TAMPAS CEGAS  

1 

   

56 
 CÂMERA DOME 1080P COM 
ILUMINAÇÃO IR  

3 
   

57 
 COMPUTADOR PARA GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO RACK 19" 
COM 3UR DE ALTURA  

1 
   

58  TV SMART FULL HD 49"  2 
   

59  CAMERA DE VIDEO USB 720P HD  2 
   

60 
 CAIXA DE CONEXÃO DE MESA COM 
HDMI E TOMADA DE ENERGIA  

2 
   

61 
 SERVIÇO DE MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO  

1 
   

62 
 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E 
PROGRAMAÇÃO  

1 
   

63 

 SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
CABEAMENTO UTILIZADO NA 
INSTALAÇÃO UTILIZANDO DE ETIQUETA 
DE NYLON AUTO-LAMINANTE  

1 

   

64 

 SERVIÇO DE AS-BUILT INCLUINDO: 
DIAGRAMAS DE BLOCOS, DESENHOS 
TÉCNICOS 2D DA IMPLEMENTAÇÃO, 
LISTA DE CABEAMENTO, DIAGRAMA DE 
RACKS, DIAGRAMAS DE CARGA E 
MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA  

1 

   

65 
 SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO E 
STREAMING  

2 
   

 
Valor total da Proposta: R$....................... (.....................................................) 
 
O valor constante da proposta financeira está de acordo com os preços 
praticados no mercado e foram considerados todos os custos diretos e 
indiretos, inclusive frete, tributos e/ou taxas, impostos, encargos sociais e 
trabalhistas incidentes, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto. 
 
Validade da Proposta: 60 dias 
 
Dados do Representante Legal para fins de apresentação da proposta  
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Nome: ......................................................... Natural de: ............................... 
Estado civil.............................. Cargo/Função: ......................................... 
Endereço residencial ........................................ Cidade ..................................... 
Telefone: ........................ Fax:..............E-mail: ... ....... ....... ...................  
CPF/MF nº: ........................... 
RG nº.: ............................... Expedido por:................... 
 
_____________________ , ______ de ______________ de ________. 
 
________________________________________________ 
[Assinatura do representante legal da empresa] 
 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel timbrado. 


