EDITAL DE PREGÃO
(Portaria n° 083/2015)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº.005/2016

A Câmara Municipal de Três Corações-MG, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, a fim de selecionar
proposta mediante menor preço por lote, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório será regido pela Lei n.º 10.520/02, subsidiariamente pela Lei n.º
8.666/93 e suas alterações, e pelas Leis Complementares n.º 123/06 e n.º 147/14, pelo Decreto
Municipal nº 2.786/2014 ,e pelas cláusulas e condições constantes neste Edital e demais
legislações pertinentes ao objeto em questão.

01 - OBJETO
A presente licitação tem como objeto a aquisição e instalação de Equipamentos de
Sonorização e Acessórios para Plenário da Câmara Municipal, por modalidade Pregão Presencial
de acordo com as descrições técnicas apresentadas no Anexo I - Termo de Referência deste edital.
02 – DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA
2.1. A sessão pública de abertura deste certame ocorrerá no dia, horário e locais especificados
abaixo:
DIA: 2 de Março de 2016.
HORÁRIO: 13:00 (treze horas)
LOCAL: Câmara Municipal de Três Corações-MG, Av. Quinto Centenário do Brasil, nº. 1010 - Bairro
Santa Tereza, Cidade Três Corações/MG
3.0– Integram este Edital, independentemente de transcrição:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Formulário Padronizado de Propostas de Preços (Envelope 2 – Proposta Comercial)
Anexo III –Modelos de Declaração (Envelope 1 – Credenciamento)
Anexo IV –Modelo de Carta de Credenciamento (Envelope 1 – Credenciamento)
Anexo V – Modelo de Declaração (Envelope 3 – Habilitação)
Anexo VI- Modelo de Declaração (Envelope 3 – Habilitação)
Anexo VII – Minuta do Contrato
3.1- Cópia deste instrumento convocatório estará disponível no Departamento de Licitação da
Câmara Municipal de Três Corações, das 12:00 às 18:00, até o último dia útil que anteceder a data
do certame e disponível no site: www.camaratc.mg.gov.br.
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4.0 JUSTIFICATIVA
4.1- Atender as necessidades da Câmara Municipal na sonorização do plenário de reuniões,
considerando que o atual, que é um equipamento antigo, tem apresentando problemas
constantes, o que em promovido solução de continuidade nas reuniões. O novo equipamento é
de qualidade avançada e adequado às exigências da Casa, que permitirá também, uma maior
flexibilização de eventos que demandam um sistema de som apropriado para instrumentos
musicais diversos.
5.0- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1. Poderão participar desta licitação os interessados, do ramo pertinente ao objeto licitado, que
atenderem todas as exigências e condições contidas neste edital e anexo, apresentando a
documentação relacionada no tópico HABILITAÇÃO.
5.2. Além da documentação relacionada, conforme exigência do subitem anterior, os licitantes
interessados em participar deverão apresentar, na ocasião do Credenciamento, uma declaração
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (conforme ANEXO
III),
sob pena de desclassificação.
5.2.1. A Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, referida no subitem anterior,
deverá ser entregue juntamente com os documentos necessários para realização do
Credenciamento, dentro do envelope n° 01 “Credenciamento”.
5.2.2. No caso de licitantes que sejam MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deverá
ser apresentada Certidão expedida pela Junta Comercial, atualizada, sob pena de não receber o
tratamento previsto na Lei Complementar n.°123, de 14 de dezembro de 2006, destinada a ME e
EPP. A Certidão expedida pela Junta Comercial será considerada como válida por (60 )trinta dias a
partir da data de sua emissão.
5.2.2.1. A Certidão de ME e EPP deverá constar do Envelope n° 01 – Credenciamento.
5.3. Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preambulo deste edital, 3
(três) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n° 1, Credenciamento, no
envelope n° 2, sua proposta comercial conforme solicitado no item 5 deste edital, e no envelope
n° 3, a documentação comprobatória da habilitação solicitada no item 7 deste edital, sendo que
ambos deverão conter na parte externa, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os
seguintes dizeres:
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
“ENVELOPE 1 – CREDENCIAMENTO”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
Av. Quinto Centenário do Brasil, 1010 – Santa Tereza – Tel: (35) 3239-1500 – Fax (35) 3239-1502
Site: www.camaratc.mg.gov.br - E-mail: licitacao@camaratc.mg.gov.br
Cep : 37.410-000 – Três Corações - MG

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
“ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
“ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG
5.4. Não será admitida nesta licitação participação de empresas:
5.4.1. Envolvidas em processo de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, homologados
ou não homologados, ou ainda em processo de falência, decretado ou não Decretado, sob
concurso de credores, em dissoluções ou em liquidação, bem como todas aquelas empresas que
almejam os benefícios da Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005;
5.4.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou
por esta tenham sido declaradas inidôneas;
5.4.3. Que estejam reunidas em consórcios e sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si,
ou ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição;
5.4.4. Estrangeiras que não funcionam no país ou não tenham representação no país.
5.4.5. Que no seu contrato social (objeto) não esteja constando que possa ofertar o objeto
solicitado no subitem 1.1 do Edital;
5.4.6. Também não poderão participar desta licitação quaisquer interessados que se enquadrem
nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93.
5.4.7. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, por
eventual descumprimento, se sujeitará às penalidades cabíveis.
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6.0- DO CREDENCIAMENTO – ENVELOPE Nº 1
6.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados, apresentar-se
junto à Pregoeira para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, o envelope
nº1 contendo os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social e ou Declaração de Firma Mercantil Individual
ou Certidão de Cadastro do Município para fins de Comprovação da legitimidade da outorga de
poderes
b) No caso de licitantes que sejam MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, apresentar
certidão expedida pela Junta Comercial que será considerada como válida por 60 (sessenta) dias,
a partir da data de sua emissão
c) Procuração ou carta de credenciamento, devidamente assinada pelo responsável, com firma
reconhecida. (ANEXO IV) juntamente com cópia de carteira de identidade, ou de outro
documento equivalente autenticada (ausência de cópia de identidade será sanado em reunião).
d) Além da documentação relacionada, os licitantes interessados em participar deverão
apresentar, na ocasião do Credenciamento, uma declaração dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação (conforme ANEXO III), sob pena de desclassificação.
6.1.1. A não apresentação da carta de credenciamento ou instrumento equivalente não impedirá
a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se,
de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante.
6.1.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do mandato por instrumento público, ou por instrumento particular
com firma reconhecida, ou documento equivalente.
6.1.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresários individuais devem ostentar a
competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.
4.1.4. O mandato por instrumento público, ou por instrumento particular com firma reconhecida,
deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da
empresa ou do registro como empresário individual.
4.1.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
4.1.6. Após o credenciamento dos participantes a Pregoeira declarará aberta a sessão, e receberá
dos licitantes os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e HABILITAÇÃO
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5- PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 2)
5.1. A proposta deverá ser elaborada de acordo com o termo de referência que integra este
edital.
5.2- Os interessados em participar do certame deverão cotar todos os itens solicitados para
formação do lote.
5.3. As propostas deverão conter as especificações detalhadas do objeto oferecido,
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexo, de forma clara e
detalhada, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:
a) estar datilografada ou digitada, em via em papel timbrado da licitante, redigida em língua
portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, conforme Anexo II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA DE PREÇOS.
b) número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório;
c) Descrição completa e detalhada CONFORME EDITAL .Não serão aceitas as Propostas em que a
descrição informar ou estiver divergente da contida no Anexo II do edital. As propostas que
apresentarem especificações diferentes das contidas no edital serão imediatamente
desclassificadas, ainda que estejam se referindo ao mesmo objeto;
e) Os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país, com no máximo 2
(duas) casas decimais após a virgula;
f) prazo de validade que deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;
g) a razão social do licitante, o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do
telefone e e-mail, quando houver.
h) o nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar contrato, ou seja, nome completo,
endereço, CPF, carteira de identidade, estado civil, nacionalidade e profissão, informando ainda
qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou
Mandato);

5.5. Marca e Modelo do objeto ofertado, bem como catálogo, folder ou folheto com
descrição técnica.
5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro,
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
5.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
5.8. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será
interpretada como não existente ou já incluídas nos preços, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas.
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5.9. A pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas materiais
e/ou formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
6- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o “Menor Preço Global”.
6.2. Às proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e às licitantes com
propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, não havendo pelo
menos 3 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, as autoras das
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será dada a oportunidade de oferecerem novos
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da
melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX do art. 4º da lei 10.520/02.
6.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
6.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes,
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
6.5. Se duas ou mais empresas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
6.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
6.7. A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.8. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.9. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente,
pelo critério de menor preço.
6.9.1. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor
proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
6.9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo
de 05 (cinco) minutos, após a solicitação do Pregoeiro, apresentar nova proposta inferior àquela
considerada vencedora do certame;
6.9.1.2. Não ocorrendo à situação definida na alínea anterior, a contratação da microempresa ou
empresa de pequeno porte, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte
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remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no item 6.9.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
6.9.1.3. Na hipótese da não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.10. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao objeto e valor apresentados
pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo
motivadamente a respeito.
6.11. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do
licitante que a tiver formulado, com base nos documentos especificados no item 7 do Edital.
6.12. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto que lhe couber e registrados seu preço para contratação
pelo Pregoeiro.
6.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências editalícias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a
ele adjudicado os produtos, definidos no objeto deste Edital e seus Anexos.
6.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitante(s)
vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhe
facultado este direito.
6.15. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.
6.16. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e
seus Anexos.
7. HABILITAÇÃO – (ENVELOPE Nº 3)
7.1. Documentos relativos à habilitação jurídica:
7.1.1. Cédula de identidade;
7.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
7.1.4. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
7.1.5. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
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7.2. REGULARIDADE FISCAL
7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); apresentando situação
cadastral ATIVA.
7.2.2. Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal
- CEF, conforme Lei nº. 8.036/90.
7.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da licitante que
consistira de Certidões Negativas:
 7.2.3.1. Quanto a Divida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional
do Ministério da Fazenda, e
 7.2.3.2. Quanto à quitação de Tributos Federais expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.
7.2.4. Prova de Regularidade através de Certidão Negativa expedida pela Fazenda Estadual ou
Distrital (DF) do domicilio ou sede da licitante.
7.2.5. Prova de Regularidade através de Certidão Negativa expedida pela Fazenda Municipal do
domicilio ou sede da licitante.
7.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Poder Judiciário, Justiça do
Trabalho. (Lei nº12. 440/2011 de 08 de julho de 2011).
7.3 REGULARIDADE ECONÔMICA
7.3.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa
jurídica, emitida, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para entrega das propostas.
 7.3.1.1. Nos casos em que a Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório
distribuidor da sede da pessoa jurídica, for emitida virtualmente, a mesma será aceita e
autenticada no endereço eletrônico responsável pela emissão, no momento em que
forem apurados os documentos de habilitação da licitante, sendo que nos casos em que
comprovada à irregularidade da certidão em questão, a licitante será INABILITADA.

7.4 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal (Anexo V).
7.5- Declaração (anexo VI) de não enquadramento nas vedações do artigo 178 da Lei Orgânica
Municipal.
7.6. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante poderá apresentar as
Certidões Negativas de Débito com o CNPJ da matriz, desde que apresentada à comprovação de
que o recolhimento dos tributos aventados ocorre de forma centralizada.
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7.7. As certidões de comprovação da regularidade fiscal dos licitantes deverão ser apresentadas
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de
ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da data da
abertura da sessão pública.
7.8. Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazendas Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, seja(m) POSITIVA(S), reserva a si o direito de só aceitá-la(s), se a(s) mesma(s)
contiver(em) expressamente o efeito NEGATIVO, nos termos do artigo 206 do Código Tributário
Nacional;
7.9. Os documentos necessários para habilitação poderão ser apresentados através de original ou
por processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que
perfeitamente legíveis, ficando retido para juntada ao respectivo processo. A autenticação poderá
ser feita pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, mediante apresentação dos originais.
7.10- Serão aceitas as documentações retiradas na Internet, desde que sejam impressões
originais, cópias autenticadas em cartório, cópias autenticadas pela pregoeira. A aceitação destes
documentos está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet pela Pregoeira e
Equipe de Apoio.
7.11- Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.12. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº123, de 14/12/2006, as
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme Item 09 deste Edital, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
7.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, à critério da administração
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.14. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 11.2, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a
licitação.
8. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1- Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer licitante, no prazo
de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas à Pregoeira
da Câmara Municipal de Três Corações, devendo ser entregues no Setor de Licitação, situada na.
Quinto Centenário do Brasil, 1010, Santa Tereza, no horário de 12h00min as 18h00min horas.
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8.2. Ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar às contra-razões, em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
8.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.1.3. Não serão conhecidos os recursos interpostos vencidos prazos legais.
8.1.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
8.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará à decadência do direito
de recurso e adjudicação do objeto ao vencedor, pelo Pregoeiro.
8.4. Qualquer recurso e/ou contestação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito
suspensivo.
8.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.6. A petição deverá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo
em ata.
8.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de
Licitações da Câmara Municipal de Três Corações/MG, Av. Quinto Centenário do Brasil, 1010Santa Tereza/MG, em dias úteis, no horário de 12h às 18h. Não serão reconhecidos os recursos
interpostos, enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.
9- DOS RECURSOS
9.1- Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões
do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra razões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
9.2- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito
de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora.

9.3- Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo.
9.4- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.4.1- Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no prazo legal, não
sendo admitidos recursos via fac-simile, e-mail ou por qualquer outro meio eletrônico.
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9.5- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de
Licitação localizada na Av. Quinto Centenário do Brasil, 1010, Santa Tereza, na cidade de Três
Corações – MG, com CEP. 37.410-000. Qualquer cópia de documento pertinente ao processo só
será fornecida mediante requerimento protocolado e devidamente deferido pela Autoridade
Competente.
10 – DOS PRAZOS
10.1 – Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento.
10.2 – Os prazos iniciam-se e vencem em dia de expediente na entidade promotora da licitação.
10.3 – As propostas terão obrigatoriamente de conter o prazo de sua validade, que não poderá
ser inferior a 60 (sessenta) dias.
10.4 – O objeto desta licitação deverá ser iniciado a partir da data de assinatura do contrato
conforme minuta do contrato anexo VII, tendo sua validade por 30 (trinta)dias.
10.5 – O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, por período igual ou maior
a este contrato, limitada ao fornecimento da totalidade do item licitado.
10.6 – A promotora da licitação convocará a vencedora para a assinatura do Contrato que deverá
se dar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da homologação.
10.7 – A promotora da licitação, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidas, convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e condições, caso não prefira revogar a licitação.
10.8 – Na hipótese da entidade promotora da licitação não assinar o Contrato com a vencedora
ou com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas.
11 – DO CONTRATO
11.1 – O Contrato será realizado dentro da modalidade “Contrato por Menor Preço Global”.
11.2. A Câmara Municipal de Três Corações- MG, convocará formalmente a licitante vencedora,
informando o local, data e hora para a reunião e assinatura do Contrato.
11.2.1- O licitante que participar do certame e se tornar vencedor deve estar ciente que a
assinatura será realizada formalmente no local, data e hora mencionado na convocação
conforme item 10.6, não sendo possível o envio do mesmo por correio, email ou semelhante.
11.2.2. O prazo de convocação da licitante vencedora poderá ser prorrogado, desde que ocorra
motivo justificado.
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11.3 – A Contratada manterá os registros das observações da fiscalização e outros eventos
relevantes referentes à execução dos serviços.
11.4 – O prazo de vigência poderá ser prorrogado, sempre mediante aditivo contratual, em
virtude de força maior.
11.5 – O contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões dentro do limites previstos no artigo 65
da Lei 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
11.6 – O Contrato fixará as condições destas instruções e outras que vierem a ser estabelecidas e
que não conflitem com o mesmo.
Obs: Constitui anexo VII deste Edital, a minuta do contrato a ser celebrado.
11.7 – Ao ser convocada para assinatura do Contrato, a vencedora apresentará, no prazo máximo
de 03 (três) dias úteis, a documentação indispensável à formalização do Contrato, que deverá ser
formalizado em 05 (cinco) dias.
11.8- O contrato terá o prazo de 30(trinta) dias a partir de sua assinatura.
12 – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
12.1- O fornecimento do objeto da presente licitação se dará de forma total, mediante
apresentação da ordem de fornecimento expedida pela Câmara Municipal de Três Corações.
12.2- O prazo de fornecimento do objeto instalado nas dependências da Câmara Municipal será
de até 20 dias úteis.
12.3 - A Câmara Municipal não se obrigada a consumir a totalidade do produto objeto desta
licitação.
12.4 – Os produtos objeto desta licitação deverão ter sua qualidade garantida durante todo o
prazo do Contrato. A garantia mínima será de 12(doze)meses.
12.5 – O Contrato deverá ser executado de acordo com as suas cláusulas, respondendo cada qual
pelas conseqüências da inexecução.
12.6 – A Contratada é responsável pelos danos causados a Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização feita pela
Contratada.
12.7 – A Contratada assume inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos
seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Contrato.
12.8 – A Contratada, não poderá subcontratar a execução parcial ou total dos serviços objeto
deste Processo Licitatório.
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12.9- O contrato inicia-se a partir de sua assinatura e terá o prazo de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado por período igual ou maior, limitado ao fornecimento de totalidade dos itens
licitados.
13– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1- Assumir inteira responsabilidade administrativa por quaisquer danos e prejuízos em virtude
de força maior. A prorrogação terá o prazo necessário de acordo com as necessidades da
administração.
13.2- O fornecimento será imediato, tão logo haja solicitação da Câmara Municipal de Três
Corações, e deverá obedecer aos padrões de qualidade necessários,
13.3- O pagamento será total, em até 15 dias, mediante apresentação da nota fiscal no
departamento financeiro.
13.4- O fornecimento do objeto da presente licitação se dará de forma total, mediante
apresentação da ordem de fornecimento expedida pela Câmara Municipal de Três Corações.
13.5-Atender as solicitações da CONTRATANTE;
13.6- Fornecer produtos de excelente qualidade, dentro dos padrões e qualidade necessários;
13.7- O início do fornecimento será a partir da data de assinatura do contrato;
13.8- A CONTRATADA será, obrigatoriamente, a fornecedora dos produtos objeto desta licitação,
vedada a transferência ou subcontratação sob qualquer forma ou pretexto;
13.10- Cumprir com todas as demais obrigações previstas no edital.

14- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1- Solicitar à CONTRATADA à quantidade que se fizer necessária dos materiais constantes do
objeto do contrato;
14.2- A CONTRATANTE não se obriga a consumir a totalidade dos itens dos materiais dentro do
prazo estabelecido;
a- Efetuar os pagamentos conforme previsto no edital
b- Recusar qualquer material que não estiver compatível com as condições exigidas..
15- VALOR
15.1- O valor máximo estimado pela Administração encontra-se exposto no termo de referência
Anexo I, por item, ressalvando-se que o Pregão é do tipo Menor Preço Global, estando a
importância anotada para futuro compromisso, de acordo com a liberação orçamentária,
conforme descrito no item 17 -Dotação Orçamentária.
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16- DO PAGAMENTO
16.1- O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (Quinze) dias após a apresentação das
Notas Fiscais/Faturas correspondentes, com o faturamento vencendo todo último dia do mês
anterior,
16.2- O faturamento, pela contratada, processar-se- á da seguinte forma:
a) O faturamento vencerá todo último dia do mês;
b) A contratada deverá entregar a sua nota fiscal da fatura, à Diretoria Financeira da Câmara
Municipal de Três Corações, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do mês subseqüente ao vencido.
1) O faturamento deverá vir acompanhado:
a) do comprovante de fornecimento;
b) da Nota Fiscal/Fatura do fornecedor com a discriminação obrigatória do período de
fornecimento;
c) da autorização devidamente assinada pelo Diretor Geral da Câmara Municipal de Três
Corações/MG;
d) da Prova de Regularidade relativa à Previdência Social – CND do INSS; Prova de Regularidade
junto ao Fundo Garantidor por Tempo de Serviço – CRF do FGTS e, – Prova de Regularidade junto
às Receitas Federal e Dívida Ativa da União, todas as certidões com a validade em vigência.
2) O ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, será retido na fonte, na forma da Lei
Municipal pertinente, se aplicável a este contrato.

17- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1- As despesas decorrentes da execução dos serviços dos objeto desta licitação, correrão à
conta da dotação da Câmara Municipal sob o código:
01- Câmara Municipal
01- Corpo Legislativo
01.031.0001.1001-Equipamentos Diversos Atividades Legislativas
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
01- Câmara Municipal
02- Secretaria da Câmara Municipal
01.031.0052.2008-Manutenção das Atividades da Sec. da Câmara Municipal
3.3.90.30.00- Material de Consumo

18- FISCALIZAÇÃO
18.1- A Diretoria Geral, exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas.
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18.2- As exigências e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do
objeto do contrato.
18.3- Após a aplicação da primeira advertência a contrata ficará sujeita à aplicação das demais
penalidades do art. 87 Lei 8.666/93.
19. SANÇÕES
19.1- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem
justificativos aceitos pela Câmara Municipal de Três Corações, resguardados os procedimentos
legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:
a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total
estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo ou pela não apresentação da documentação
exigida, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem
prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93;
b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor
total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na
entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total
estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a
inexecução parcial do mesmo;
d) advertência.
e) 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 o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
19.2- A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por
eventuais perdas e danos causados à Administração.
19.3- A multa deverá ser recolhida em conta da Câmara Municipal de Três Corações a ser
informada pela Diretoria Financeira, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data
de recebimento da notificação.
19.4- O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Câmara
Municipal de Três Corações, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa
seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
19.5- As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato da Câmara Municipal de Três Corações, devidamente
justificado.
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19.6- A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida,
ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com Câmara Municipal de Três Corações e será descredenciado do
CRC Municipal, pelo período de 5 anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas
neste edital, no contrato e nas demais cominações legais.
19.7- As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
19.8- Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e a ampla defesa.
20- DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1- A Câmara Municipal de Três Corações poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho
que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde que motivado o ato e
assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta:
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam
sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais
tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela
Câmara Municipal de Três Corações;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a
autorize.
20.2- A Câmara Municipal de Três Corações poderá, por despacho fundamentado da pregoeira e
até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao
seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a
idoneidade da licitante.
20.3- A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou
anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito do
pregoeiro, devidamente fundamentado.
20.3.1- A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no
parágrafo único do art. 59 da lei 8.666/93.
20.4- As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento
da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo
vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao certame.
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20.5- A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais
e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.6- Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Câmara
Municipal de Três Corações comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as
providências cabíveis.
20.7- É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.
20.8- A proponente que vier a ser vencedora, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado, conforme previsto no §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
20.9- As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Três Corações – MG,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.10- A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
20.11- Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação regedora,
em especial a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02.
20.12- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Pregão e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
21. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS.
21.1. O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 12h00min ás
18h00min horas, na Av. Quinto Centenário do Brasil, 1010, Santa Tereza – Três Corações – MG,
pelo telefone (35) 3239-1500.

Três Corações, 17 de Fevereiro de 2016.
__________________________
Darlen de Assis Salgado Pereira
Pregoeira
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ANEXO I
Termo de Referência
1-OBJETO
A presente licitação tem como objeto a aquisição e instalação de Equipamentos de Sonorização e
Acessórios para Plenário da Câmara Municipal, por modalidade Pregão Presencial de acordo com
as descrições técnicas apresentadas no Anexo I - Termo de Referência deste edital.
Processo: 005/2016
Modalidade: Pregão Presencial nº 005/2016
Tipo: Menor Preço Global
2- DAS ESPECIFICAÇÕES

Item
01

02

Descrição
Caixa acústica
300w,Vertical,
especificação.

linearray de
conforme

QT.

02

Und.

Valor Unitário

Valor Total

R$ 5.391,00

R$10.782,00

R$ 4.849,33

R$ 4.849,33

unid

Amplificador processador digital
stereo, conforme especificação.

01

03

Mesa de som digital de 32 canais,
conforme especificação.

01

unid

R$ 19.060,00

R$ 19.060,00

04

Microfone sem fio de mão,
conforme especificação.

02

unid

R$ 3.976,33

R$ 7.952,67

05

Pedestal
para
microfones,
conforme especificação.

02

unid

R$ 126,30

R$ 252,60

06

Caixa acústica ativa vertical de
200w, conforme especificação.

04

unid

R$ 2.083,00

R$ 8.332,00

07

Conectores XLR macho de linha,
conforme especificação

40

unid

R$ 16,30

R$ 652,00

08

Conectores XLR fêmea de linha,
conforme especificação

40

unid

R$ 16,30

R$ 652,00

unid
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09

Conectores
P-10,
especificação.

conforme

10

unid

R$ 12,47

R$ 124,70

10

Cabos balanceados 3V, conforme
especificação.

300

unid

R$ 5,26

R$ 1.578,00

11

Multicabos
especificação

100

Unid

R$ 24,53

R$ 2.453,00

conformes

Total: R$ 56.688,30.

1. CAIXA ACÚSTICA PASIVA DE 300W VERTICAL
Line Array Vertical, Coluna de 300 watts na cor branca
Inteligibilidade de voz e música para espaços com pouco ou nenhum tratamento acústico
Linha vertical de 12 alto falantes de 2.25 "(57 mm) com drivers que fornecem controle padrão de
largura horizontal e vertical
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potencia 300 w
Dimensões aproximadas (H x W x D) 38,8 "x 4,2" x 5,1 "
Resposta de Freqüência (-3 dB) 1 155 Hz - 12 kHz
Faixa de Freqüência (-10 dB) 1 100 Hz - 16 kHz
SPL máximo @ 1m 2 113 dB
Potência de entrada (contínua / pico) 3 300W/1200W
Sensibilidade Axial (SPL/1W @ 1m) 4 88 dB
High-Pass 125 Hz Filtro transdutores
Complemento driver Doze 2,25 "(57mm)
Caixa em pintura na cor branca
Tela em aço revestido
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Cobertura nominal Horizontal (-6 dB) 145 °
Cobertura nominal vertical (-6 dB) 5 20 °
Impedância mínima 6.2.
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações

2. AMPLIFICADOR COM PROCESSADOR STÉREO PARA CAIXA ACÚSTICA VERTICAL
Amplificador profissional com processador digital embutido, com pré-programação e definição do
funcionamento do local específico , digital com DSP capaz de entregar potencia necessário de no
mínimo 300w a todo o sistema sem comprometer a qualidade sonora
Fonte de alimentação com Correção de Fator de Potência (PFC) de aceleração combinada com um
circuito duplo de retroalimentação de corrente e tensão
Classe D com desempenho excelente de Classe AB
Resposta de freqüência plana,Baixa distorção
Sendo possível configurar um subconjunto de parâmetros no painel frontal com acesso completo
a parâmetros por meio de uma conexão USB com o software executado em um computador.
Monitoramento remoto e relatório de falhas.
Configuração de canais de saída
Potência de saída podendo ser combinada entre canais de saída
DSP integrado com processamento de alto-falantes que ofereça roteamento de áudio analógico e
digital,
Equalizador de alto-falante e ambiente, crossover, delay e limitação.
Configuração de subconjunto de parâmetros no painel frontal com acesso completo a parâmetros
por meio de uma conexão USB com o software executado em um computador.
Slot de expansão digital capaz de criar uma interface para uso com cartões de rede de áudio
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Painel frontal com informações de problemas registrados pelo amplificador.
Proteção com senha de todas as configurações com bloqueio do painel frontal permitindo que o
sistema fique seguro contra acesso não autorizado e uma estrutura de fluxo de ar interno
exclusiva minimiza o ruído da ventoinha e da captura de pó sem a utilização de filtros.
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
3. MESA DE SOM DIGITAL DE 32 CANAIS
32 Canais de Entrada, 8 Canais aux, 8 Canais de retorno fx
Mínimo de 100 cenas de memória recall, incluindo configurações de pré-amplificação e fader
Conversores de áudio 24-bit@44.1 / 48 kHz, 114 Db gama dinâmica
Mic Preamps 32 x entradas XLR, pré-amplificadores de microfone programáveis
Talkback Entrada Mic 1 x XLR
RCA 2 x entrada (1 x L / R) 2 x saída (1 x L / R)
Saídas de linha 16 x XLR
Monitorar saídas 2 XLR – 2 x ¼ “TRS equilibrada
Entradas AUX 6 x ¼ “TRS balanceados
Saídas AUX 6 x ¼ “TRS balanceados
Headphone saídas 2 x ¼ “TRS estéreo
AES / EBU saída de áudio 1 x XLR digitais
AES50 Portas 2 x Supermac
MIDI In / Out 1 x MIDI In 1 x MIDI Out
Portas USB 1 x USB tipo A – áudio e dados de exportação / importação
1 x USB tipo B – para controle remoto
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Ethernet Connector 1 x RJ45 – para controle emote
Entradas de Microfone
Nível Máximo de Entrada ¼ “TRS: +16 dBu, sem cortar
Nível de saída nominal ¼ “TRS: +4 dBu
Impedância de saída ¼ “TRS: 300º balanceada, 150º desequilibrada
Nível de saída de fone de ouvido 25 dBm (estéreo)
Headphone Impedância de saída 40º
THD + Noise <0,006% A-weighted (20 Db, 0 dBu out)
Nível Máximo de Entrada +23 Dbu sem corte
Phantom Power +48 V, selecionável por canal
Ruído de Entrada Equivalente -128 Dbu (entrada em curto)
CMRR > 70 Db a 20 Db (típico)
> 80 Db a 40 Db de ganho Atuação
Faixa de Freqüência 10 Hz a 22 kHz a taxa de amostragem de 48 kHz, 0 Db a -1 Db
Dynamic Range Analógico: 106 Db, típico
Cross Talk 100 Db rejeição @ 1 kHz, os canais adjacentes
Nível de saída XLR: +4 dBu, nominal +21 dBu, máximo
Impedância de saída XLR: 75º
Impedância de entrada ¼ “TRS: 40Ko equilibrado, 20Ko desequilibrada
Exibir Telas Tela principal
Fonte de alimentação Interruptor de modo autorange 100 a 240 (50/60 Hz)
Dimensões e Peso aproximados
Dimensões (W x D x H) 35,4 x 20,8 x 7,9 “(900 x 528 x 200 mm)Peso (20,6 kg)
Av. Quinto Centenário do Brasil, 1010 – Santa Tereza – Tel: (35) 3239-1500 – Fax (35) 3239-1502
Site: www.camaratc.mg.gov.br - E-mail: licitacao@camaratc.mg.gov.br
Cep : 37.410-000 – Três Corações - MG

Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
4. MICROFONE SEM FIO DE MÃO
Sistema Sem Fio Digital
Transmissor de Mão
Compatível, cápsulas capazes de transmitir e captar com máxima fidelidade sonora
Áudio sem fio digital com extrema clareza e definição
Receptor sem fio de canal único digital que apresente um sistema de gerenciamento de
freqüências automático, com opção de trabalhar com baterias recarregáveis.
Porta de recarga da bateria integrada podendo carregar uma bateria de íon de lítio enquanto o
sistema está em uso
Até 8 sistemas compatíveis operando na faixa de freqüência de 2,4 GHz.
Microfone para vocal
Microfone dinâmico supercardióide de alto ganho
Apresente padrão polar supercardióide homogêneo em toda a faixa de freqüência capaz de
garantir alto ganho
Possibilite a isolação de outras fontes sonoras
Globo em aço resistente
Certificado de Homologação
Link automático com receptores de mesma procedência
Display LCD de alta resolução
Status da bateria do transmissor exibido em tempo real em horas e minutos (com precisão de + / 15 minutos)
Ajuste de ganho do transmissor controlável remotamente
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LED indicador de carga de duas cores
Verde: Carregado
Vermelho: Em carregamento
Conectores de saída XLR e ¼”
Seja leve e durável
Tempo de uso da bateria mínimo de .... horas
Bateria - íon de lítio recarregáveis.
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
5. PEDESTAL PARA MICROFONES
Pedestal de microfones de piso
Braço Boom: Peça única
Braço de fixação do braço: porca borboleta
Comprimento do braço: 80,5 cm
Altura: de 101,0 a 172,0 cm
Ajuste de altura: manopla de aperto
Pés tipo soquete com pernas dobráveis
Material: aço
Construção do corpo: sistema de 2 peças
Construção do base: zinco fundido
Conector de rosca: 3/8”
Cor: preto
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
6. CAIXA ACUSTICA ATIVA VERTICAL DE 200W
Matriz de linha vertical de 200w
Circuito de pré amplificação de processamento de equalização
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Corte de freqüência eletronicamente com filtro ativo de alta precisão
Limiter inteligente em tempo real
Proteção contra curto circuito e DC de saída
Circuito hibrido com potencia de saída através de amplificador digital com pré analógico
Circuito de proteção contra altas temperaturas
Conectores p-10 e XLR nas entradas e saídas
Cooler de ventilação forçada
Chave on/off
Tensão 110/220v automático
Sistema : Ativo
Amplificador: Potência total de 200Wrms
Sensibilidade de entrada de linha: + 4DBU(1.23v)
Alimentação : 115/ 230 vaC
THD > 0,03%
Filtro High Pass
Impedância 4 ohms
Sinal Ruido menor que 99Dbs
Resposta de frequência 20Hz a 20Khz
Spl maximo 110 Dbs
Consumo maximo 380W
4 alto falantes de 4 polegadas de alta definição
Dimensões aproximadas(mm) A 700 L 160 P 150
Peso Aproximado – 7kg
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
7. CONECTORES XLR MACHO DE LINHA
Conector de cabo/linha XLR macho de 3 pólos, corpo em metal niquelado, contatos em prata,
múltiplos pontos de contato,
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8. CONECTORES XLR FEMEA DE LINHA
Conector de cabo/linha XLR fêmea de 3 pólos, corpo em metal niquelado, contatos em prata,
múltiplos pontos de contato,
9. CONECTORES P-10
Conector de cabo/linha estéreo P-10 macho, corpo em metal niquelado
10. CABOS BALANCEADOS 3V
Cabo pro emborrachado balanceado para microfone
11. MULTICABOS
Espaguetados e balanceados de 3 vias em cada,
WC 12P 24AWG-J Multi Pair Individually Jacketed 12X24 AWG.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. Atender as necessidades da Câmara Municipal na sonorização do plenário de reuniões,
considerando que o atual, que é um equipamento antigo, tem apresentando problemas
constantes, o que em promovido solução de continuidade nas reuniões. O novo equipamento é
de qualidade avançada e adequado às exigências da Casa, que permitirá também, uma maior
flexibilização de eventos que demandam um sistema de som apropriado para instrumentos
musicais diversos
4– DOS PRAZOS
4.1 – Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
4.2 – Os prazos iniciam-se e vencem em dia de expediente na entidade promotora da licitação.
4.3 – As propostas terão obrigatoriamente de conter o prazo de sua validade, que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias.
4.4 – O objeto desta licitação deverá ser iniciado a partir da data de assinatura do contrato
conforme minuta do contrato anexo VII, tendo sua validade por 30(trinta) dias.
4.5 – O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, por período igual ou maior
a este contrato, limitada ao fornecimento da totalidade do item licitado.
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4.6 – A promotora da licitação convocará a vencedora para a assinatura do Contrato que deverá
se dar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da homologação.
4.7 – A promotora da licitação, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições
estabelecidas, convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e condições, caso não prefira revogar a licitação.
4.8 – Na hipótese da entidade promotora da licitação não assinar o Contrato com a vencedora ou
com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas.
5. ESTIMATIVA DE GASTO
5.1. O valor máximo estimado pela Administração encontra-se exposto no item 02- Das
Especificações deste termo de referência.
6- DO PAGAMENTO
6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (Quinze) dias após a apresentação das
Notas Fiscais/Faturas correspondentes, com o faturamento vencendo todo último dia do mês
anterior,
6.2- O faturamento, pela contratada, processar-se- á da seguinte forma:
a) O faturamento vencerá todo último dia do mês;
b) A contratada deverá entregar a sua nota fiscal da fatura, ao Departamento Financeiro da
Câmara Municipal de Três Corações, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do mês subseqüente ao
vencido.
1) O faturamento deverá vir acompanhado:
a) do comprovante de fornecimento;
b) da Nota Fiscal/Fatura do fornecedor com a discriminação obrigatória do período de
fornecimento;
c) da autorização devidamente assinada pelo Diretor Geral da Câmara Municipal de Três
Corações/MG;
d) da Prova de Regularidade relativa à Previdência Social – CND do INSS; Prova de Regularidade
junto ao Fundo Garantidor por Tempo de Serviço – CRF do FGTS e, – Prova de Regularidade junto
às Receitas Federal e Dívida Ativa da União, todas as certidões com a validade em vigência.
2) O ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, será retido na fonte, na forma da Lei
Municipal pertinente, se aplicável a este contrato.

7– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1- Assumir inteira responsabilidade administrativa por quaisquer danos e prejuízos em virtude
de força maior. A prorrogação terá o prazo necessário de acordo com as necessidades da
administração.
7.2- O prazo de fornecimento do objeto instalado nas dependências da Câmara Municipal será de
até 20 dias úteis.
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7.3- O pagamento será total, em até 15 dias, mediante apresentação da nota fiscal no
departamento financeiro.
7.4- O fornecimento do objeto da presente licitação se dará de forma total, mediante
apresentação da ordem de fornecimento expedida pela Câmara Municipal de Três Corações.
7.5-Atender as solicitações da CONTRATANTE;
7.6- Fornecer produtos de excelente qualidade, dentro dos padrões e qualidade necessários;
7.7- O início do fornecimento será a partir da data de assinatura do contrato;
7.8- A CONTRATADA será, obrigatoriamente, a fornecedora dos produtos objeto desta licitação,
vedada a transferência ou subcontratação sob qualquer forma ou pretexto;
7.9- Cumprir com todas as demais obrigações previstas no edital.
7.10-Atender as solicitações da CONTRATANTE;
7.11- Fornecer produtos de excelente qualidade, dentro dos padrões e qualidade necessários;
7.12- O início do fornecimento será a partir da data de assinatura do contrato;
7.13- A CONTRATADA será, obrigatoriamente, a fornecedora dos produtos objeto desta licitação,
vedada a transferência ou subcontratação sob qualquer forma ou pretexto;
7.14- Cumprir com todas as demais obrigações previstas no edital.
8.0- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1- Solicitar à CONTRATADA à quantidade que se fizer necessária dos materiais constantes do
objeto do contrato;
8.2- A CONTRATANTE não se obriga a consumir a totalidade dos itens dos materiais dentro do
prazo estabelecido;
a- Efetuar os pagamentos conforme previsto no edital
b- Recusar qualquer material que não estiver compatível com as condições exigidas.

Três Corações, 17 de Fevereiro de 2016.

__________________________
Darlen de Assis Salgado Pereira
Pregoei
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ANEXO II
Formulário Padronizado de Proposta de Preços
Processo: 005/2016
Modalidade: Pregão Presencial nº 005/2016
Tipo: Menor Preço Global
Prezados Senhores,
Após analisarmos o Edital e demais anexos e termos pleno conhecimento de seus conteúdos,
propomos executar, sob nossa responsabilidade, o fornecimento dos produtos abaixo
relacionados sendo produtos de qualidade:

Item

01

02

Descrição

Caixa acústica
300w,Vertical,
especificação.

linearray de
conforme

QT.

Und.

02

unid

Amplificador processador digital
stereo, conforme especificação.

01

03

Mesa de som digital de 32 canais,
conforme especificação.

01

unid

04

Microfone sem fio de mão,
conforme especificação.

02

unid

05

Pedestal
para
microfones,
conforme especificação.

02

unid

06

Caixa acústica ativa vertical de
200w, conforme especificação.

04

unid

07

Conectores XLR macho de linha,
conforme especificação

40

unid

08

Conectores XLR fêmea de linha,
conforme especificação

40

unid

Marca/Modelo

Valor
Unitário

unid
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Valor
Total

09

Conectores
P-10,
especificação.

conforme

10

unid

10

Cabos balanceados 3V, conforme
especificação.

300

unid

11

Multicabos
especificação

100

Unid

conformes

Valor Total:
1. CAIXA ACÚSTICA PASIVA DE 300W VERTICAL
Line Array Vertical, Coluna de 300 watts na cor branca
Inteligibilidade de voz e música para espaços com pouco ou nenhum tratamento acústico
Linha vertical de 12 alto falantes de 2.25 "(57 mm) com drivers que fornecem controle padrão de
largura horizontal e vertical
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potencia 300 w
Dimensões aproximadas (H x W x D) 38,8 "x 4,2" x 5,1 "
Resposta de Freqüência (-3 dB) 1 155 Hz - 12 kHz
Faixa de Freqüência (-10 dB) 1 100 Hz - 16 kHz
SPL máximo @ 1m 2 113 dB
Potência de entrada (contínua / pico) 3 300W/1200W
Sensibilidade Axial (SPL/1W @ 1m) 4 88 dB
High-Pass 125 Hz Filtro transdutores
Complemento driver Doze 2,25 "(57mm)
Caixa em pintura na cor branca
Tela em aço revestido
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Cobertura nominal Horizontal (-6 dB) 145 °
Cobertura nominal vertical (-6 dB) 5 20 °
Impedância mínima 6.2.
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
2. AMPLIFICADOR COM PROCESSADOR STÉREO PARA CAIXA ACÚSTICA VERTICAL
Amplificador profissional com processador digital embutido, com pré-programação e definição do
funcionamento do local específico , digital com DSP capaz de entregar potencia necessário de no
mínimo 300w a todo o sistema sem comprometer a qualidade sonora
Fonte de alimentação com Correção de Fator de Potência (PFC) de aceleração combinada com um
circuito duplo de retroalimentação de corrente e tensão
Classe D com desempenho excelente de Classe AB
Resposta de freqüência plana,Baixa distorção
Sendo possível configurar um subconjunto de parâmetros no painel frontal com acesso completo
a parâmetros por meio de uma conexão USB com o software executado em um computador.
Monitoramento remoto e relatório de falhas.
Configuração de canais de saída
Potência de saída podendo ser combinada entre canais de saída
DSP integrado com processamento de alto-falantes que ofereça roteamento de áudio analógico e
digital,
Equalizador de alto-falante e ambiente, crossover, delay e limitação.
Configuração de subconjunto de parâmetros no painel frontal com acesso completo a parâmetros
por meio de uma conexão USB com o software executado em um computador.
Slot de expansão digital capaz de criar uma interface para uso com cartões de rede de áudio
Painel frontal com informações de problemas registrados pelo amplificador.
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Proteção com senha de todas as configurações com bloqueio do painel frontal permitindo que o
sistema fique seguro contra acesso não autorizado e uma estrutura de fluxo de ar interno
exclusiva minimiza o ruído da ventoinha e da captura de pó sem a utilização de filtros.
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
3. MESA DE SOM DIGITAL DE 32 CANAIS
32 Canais de Entrada, 8 Canais aux, 8 Canais de retorno fx
Mínimo de 100 cenas de memória recall, incluindo configurações de pré-amplificação e fader
Conversores de áudio 24-bit@44.1 / 48 kHz, 114 Db gama dinâmica
Mic Preamps 32 x entradas XLR, pré-amplificadores de microfone programáveis
Talkback Entrada Mic 1 x XLR
RCA 2 x entrada (1 x L / R) 2 x saída (1 x L / R)
Saídas de linha 16 x XLR
Monitorar saídas 2 XLR – 2 x ¼ “TRS equilibrada
Entradas AUX 6 x ¼ “TRS balanceados
Saídas AUX 6 x ¼ “TRS balanceados
Headphone saídas 2 x ¼ “TRS estéreo
AES / EBU saída de áudio 1 x XLR digitais
AES50 Portas 2 x Supermac
MIDI In / Out 1 x MIDI In 1 x MIDI Out
Portas USB 1 x USB tipo A – áudio e dados de exportação / importação
1 x USB tipo B – para controle remoto
Ethernet Connector 1 x RJ45 – para controle emote
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Entradas de Microfone
Nível Máximo de Entrada ¼ “TRS: +16 dBu, sem cortar
Nível de saída nominal ¼ “TRS: +4 dBu
Impedância de saída ¼ “TRS: 300º balanceada, 150º desequilibrada
Nível de saída de fone de ouvido 25 dBm (estéreo)
Headphone Impedância de saída 40º
THD + Noise <0,006% A-weighted (20 Db, 0 dBu out)
Nível Máximo de Entrada +23 Dbu sem corte
Phantom Power +48 V, selecionável por canal
Ruído de Entrada Equivalente -128 Dbu (entrada em curto)
CMRR > 70 Db a 20 Db (típico)
> 80 Db a 40 Db de ganho Atuação
Faixa de Freqüência 10 Hz a 22 kHz a taxa de amostragem de 48 kHz, 0 Db a -1 Db
Dynamic Range Analógico: 106 Db, típico
Cross Talk 100 Db rejeição @ 1 kHz, os canais adjacentes
Nível de saída XLR: +4 dBu, nominal +21 dBu, máximo
Impedância de saída XLR: 75º
Impedância de entrada ¼ “TRS: 40Ko equilibrado, 20Ko desequilibrada
Exibir Telas Tela principal
Fonte de alimentação Interruptor de modo autorange 100 a 240 (50/60 Hz)
Dimensões e Peso aproximados
Dimensões (W x D x H) 35,4 x 20,8 x 7,9 “(900 x 528 x 200 mm)Peso (20,6 kg)
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
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Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações.
4. MICROFONE SEM FIO DE MÃO
Sistema Sem Fio Digital
Transmissor de Mão
Compatível, cápsulas capazes de transmitir e captar com máxima fidelidade sonora
Áudio sem fio digital com extrema clareza e definição
Receptor sem fio de canal único digital que apresente um sistema de gerenciamento de
freqüências automático, com opção de trabalhar com baterias recarregáveis.
Porta de recarga da bateria integrada podendo carregar uma bateria de íon de lítio enquanto o
sistema está em uso
Até 8 sistemas compatíveis operando na faixa de freqüência de 2,4 GHz.
Microfone para vocal
Microfone dinâmico supercardióide de alto ganho
Apresente padrão polar supercardióide homogêneo em toda a faixa de freqüência capaz de
garantir alto ganho
Possibilite a isolação de outras fontes sonoras
Globo em aço resistente
Certificado de Homologação
Link automático com receptores de mesma procedência
Display LCD de alta resolução
Status da bateria do transmissor exibido em tempo real em horas e minutos (com precisão de + / 15 minutos)
Ajuste de ganho do transmissor controlável remotamente
LED indicador de carga de duas cores
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Verde: Carregado
Vermelho: Em carregamento
Conectores de saída XLR e ¼”
Seja leve e durável
Tempo de uso da bateria mínimo de .... horas
Bateria - íon de lítio recarregáveis.
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
5. PEDESTAL PARA MICROFONES
Pedestal de microfones de piso
Braço Boom: Peça única
Braço de fixação do braço: porca borboleta
Comprimento do braço: 80,5 cm
Altura: de 101,0 a 172,0 cm
Ajuste de altura: manopla de aperto
Pés tipo soquete com pernas dobráveis
Material: aço
Construção do corpo: sistema de 2 peças
Construção do base: zinco fundido
Conector de rosca: 3/8”
Cor: preto
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
6. CAIXA ACUSTICA ATIVA VERTICAL DE 200W
Matriz de linha vertical de 200w
Circuito de pré amplificação de processamento de equalização
Corte de freqüência eletronicamente com filtro ativo de alta precisão
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Limiter inteligente em tempo real
Proteção contra curto circuito e DC de saída
Circuito hibrido com potencia de saída através de amplificador digital com pré analógico
Circuito de proteção contra altas temperaturas
Conectores p-10 e XLR nas entradas e saídas
Cooler de ventilação forçada
Chave on/off
Tensão 110/220v automático
Sistema : Ativo
Amplificador: Potência total de 200Wrms
Sensibilidade de entrada de linha: + 4DBU(1.23v)
Alimentação : 115/ 230 vaC
THD > 0,03%
Filtro High Pass
Impedância 4 ohms
Sinal Ruido menor que 99Dbs
Resposta de frequência 20Hz a 20Khz
Spl maximo 110 Dbs
Consumo maximo 380W
4 alto falantes de 4 polegadas de alta definição
Dimensões aproximadas(mm) A 700 L 160 P 150
Peso Aproximado – 7kg
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
7. CONECTORES XLR MACHO DE LINHA
Conector de cabo/linha XLR macho de 3 pólos, corpo em metal niquelado, contatos em prata,
múltiplos pontos de contato,
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8. CONECTORES XLR FEMEA DE LINHA
Conector de cabo/linha XLR fêmea de 3 pólos, corpo em metal niquelado, contatos em prata,
múltiplos pontos de contato,
9. CONECTORES P-10
Conector de cabo/linha estéreo P-10 macho, corpo em metal niquelado
10. CABOS BALANCEADOS 3V
Cabo pro emborrachado balanceado para microfone
11. MULTICABOS
Espaguetados e balanceados de 3 vias em cada,
WC 12P 24AWG-J Multi Pair Individually Jacketed 12X24 AWG.

Validade da Proposta: 60 dias
Prazo de entrega:-------Garantia:---Declaro que os preços acima cotados incluem todos os custos e despesas que possam
recair sobre o objeto.
Local e data
_________________________
Assinatura do Representante
Carimbo ou número do CNPJ/M
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÕES
ENVELOPE 01 - CREDENCIAMENTO

1. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A empresa...........................................................................................................inscrita no
CNPJ ou CIC Nº ............................................., declara, sob as penas da Lei e em cumprimento ao
disposto no art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/02, c/c com a lei 8666/93, declara estar de pleno
acordo com todos os termos, condições, obrigações e responsabilidades estabelecidos no Edital
de Licitação -Pregão Presencial nº 005/2016 e de todos os seus anexos, todos de seu integral
conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e de inexistência de fato
impeditivo para participar da licitação.

Municipio -UF, _______/______/2016.
Representante legal da empresa
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ANEXO IV
MODELOS DE DECLARAÇÕES
ENVELOPE 01 - CREDENCIAMENTO
2. CARTA DE CREDENCIAMENTO
Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a)............................................................................,
portador (a) da Cédula de Identidade n.º ....................e CPF sob o n.º ............................................,
a participar da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Três Corações, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016, supra-referenciada, na qualidade de Representante legal da
Empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
.............................................................................., bem como formular propostas e praticar os
demais atos inerentes ao certame.
Municipio -UF, _______/______/2016.
Representante legal da empresa
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADOS EM CONDIÇÕES
EXCEPCIONAIS E DE MENOR

MODELO DECLARAÇÃO
ENVELOPE 03 - HABILITAÇÃO
Ref.: Pregão Presencial nº 005/2016
A empresa................................................... inscrita no CNPJ/MF sob o número
..............................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
..................................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
............................................ e do CPF nº ....................................................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Local e data.
______________________________
Assinatura do Representante
Carimbo ou número do CNPJ/MF
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ANEXO VI

MODELO DECLARAÇÃO
ENVELOPE 03 - HABILITAÇÃO
1. DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DO ART. 178 DA LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
Ref.: Pregão Presencial nº
005/2016
A empresa................................................... inscrita no CNPJ/MF sob o número
..............................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
..................................................,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
nº
............................................ e do CPF nº ....................................................., DECLARA, para os fins
de participar do Pregão Presencial supramencionado, de que não se enquadra nas vedações do
art. 178 da Lei Orgânica Municipal de Três Corações-MG.
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SONORIZAÇÃO
EXTRATO
CONTRATANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES-MG, representada por seu
Presidente, Jorge Antônio Machado.
CONTRATADA
___________________________
CNPJ ______________________
OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a aquisição e instalação de
Equipamentos de Sonorização e Acessórios para Plenário da Câmara
Municipal de Três Corações.
PRAZO
O prazo deste Contrato é de ___ (______) meses e, ___ (______) dias,
com início em ___/___/2.016 e término em ___/___/2.017.
VALORES DESTE
O valor deste contrato é de R$_________ (_________), sendo
CONTRATO
R$___________________________________(__________) mensais.
PAGAMENTO
O pagamento será em até 15 (Quinze) dias após a apresentação das
Notas Fiscais/Faturas, correspondentes, com o faturamento vencendo
todo último dia útil do mês anterior.
DOTAÇÃO
01- Câmara Municipal
ORÇAMENTÁRIA
01- Corpo Legislativo
01.031.0001.1001-Equipamentos Diversos Atividades Legislativas
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
01- Câmara Municipal
02- Secretaria da Câmara Municipal
01.031.0052.2008-Manutenção das Atividades da Sec. da Câmara
Municipal
3.3.90.30.00- Material de Consumo

PROC. LICITATÓRIO
DATA DO CONTRATO

Pregão n° 005/2016.
__ de _______ de 2.016.

DA QUALIFICAÇÃO
Pelo presente instrumento particular de Contrato a CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS
CORAÇÕES-MG, CNPJ/MF n° 25.641.200/0001-54, Inscrição Estadual Isenta, com sede na Av.
Quinto Centenário do Brasil, nº 1010, bairro Santa Tereza, neste ato representada por seu
Presidente, Sr. Jorge Antônio Machado, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, portador do CPF
n.º 165.902.286-04, residente e domiciliado nesta cidade, já denominada CONTRATANTE e de
outro lado a empresa ________________________, CNPJ/MF n° __________________, Inscrição
Estadual n° _________________, com sua sede na cidade de _________________, na Rua
___________________, n° ________, bairro ________________, neste ato representada pelo(a)
Sr(a).____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula
de Identidade nº. _____________, e do CPF n°. _______________, residente e domiciliado(a) na
cidade de ________________, na Rua ______________________, nº. ______, bairro
_____________, de agora em diante denominada CONTRATADA, de acordo com o procedimento
licitatório de Pregão n.º 005/2016, e em conformidade com os dispositivos da Lei Federal n.º
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8.666/93, têm entre si, justo e contratado o presente Contrato, de acordo com às cláusulas e
condições abaixo especificadas:
1ª – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a aquisição e instalação de Equipamentos de
Sonorização e Acessórios para Plenário da Câmara Municipal de Três Corações. Conforme tabela
abaixo:

Item

Descrição

01

Caixa acústica linearray de 300w,Vertical,
conforme especificação.

QT.

Und.

02

unid

Amplificador processador digital stereo,
conforme especificação.

01

03

Mesa de som digital de 32 canais,
conforme especificação.

01

unid

04

Microfone sem fio de mão, conforme
especificação.

02

unid

05

Pedestal para microfones, conforme
especificação.

02

unid

06

Caixa acústica ativa vertical de 200w,
conforme especificação.

04

unid

07

Conectores XLR macho
conforme especificação

linha,

40

unid

08

Conectores XLR fêmea de linha, conforme
especificação

40

unid

09

Conectores P-10, conforme especificação.

10

unid

10

Cabos balanceados
especificação.

300

unid

11

Multicabos conformes especificação

100

Unid

02

3V,

de

conforme

Marca/Modelo

Valor
Unitário

unid

Valor Total:
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Valor
Total

1. CAIXA ACÚSTICA PASIVA DE 300W VERTICAL
Line Array Vertical, Coluna de 300 watts na cor branca
Inteligibilidade de voz e música para espaços com pouco ou nenhum tratamento acústico
Linha vertical de 12 alto falantes de 2.25 "(57 mm) com drivers que fornecem controle padrão de
largura horizontal e vertical
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potencia 300 w
Dimensões aproximadas (H x W x D) 38,8 "x 4,2" x 5,1 "
Resposta de Freqüência (-3 dB) 1 155 Hz - 12 kHz
Faixa de Freqüência (-10 dB) 1 100 Hz - 16 kHz
SPL máximo @ 1m 2 113 dB
Potência de entrada (contínua / pico) 3 300W/1200W
Sensibilidade Axial (SPL/1W @ 1m) 4 88 dB
High-Pass 125 Hz Filtro transdutores
Complemento driver Doze 2,25 "(57mm)
Caixa em pintura na cor branca
Tela em aço revestido
Cobertura nominal Horizontal (-6 dB) 145 °
Cobertura nominal vertical (-6 dB) 5 20 °
Impedância mínima 6.2.
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
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Câmara Municipal de Três Corações

2. AMPLIFICADOR COM PROCESSADOR STÉREO PARA CAIXA ACÚSTICA VERTICAL
Amplificador profissional com processador digital embutido, com pré-programação e definição do
funcionamento do local específico , digital com DSP capaz de entregar potencia necessário de no
mínimo 300w a todo o sistema sem comprometer a qualidade sonora
Fonte de alimentação com Correção de Fator de Potência (PFC) de aceleração combinada com um
circuito duplo de retroalimentação de corrente e tensão
Classe D com desempenho excelente de Classe AB
Resposta de freqüência plana,Baixa distorção
Sendo possível configurar um subconjunto de parâmetros no painel frontal com acesso completo
a parâmetros por meio de uma conexão USB com o software executado em um computador.
Monitoramento remoto e relatório de falhas.
Configuração de canais de saída
Potência de saída podendo ser combinada entre canais de saída
DSP integrado com processamento de alto-falantes que ofereça roteamento de áudio analógico e
digital,
Equalizador de alto-falante e ambiente, crossover, delay e limitação.
Configuração de subconjunto de parâmetros no painel frontal com acesso completo a parâmetros
por meio de uma conexão USB com o software executado em um computador.
Slot de expansão digital capaz de criar uma interface para uso com cartões de rede de áudio
Painel frontal com informações de problemas registrados pelo amplificador.
Proteção com senha de todas as configurações com bloqueio do painel frontal permitindo que o
sistema fique seguro contra acesso não autorizado e uma estrutura de fluxo de ar interno
exclusiva minimiza o ruído da ventoinha e da captura de pó sem a utilização de filtros.
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Av. Quinto Centenário do Brasil, 1010 – Santa Tereza – Tel: (35) 3239-1500 – Fax (35) 3239-1502
Site: www.camaratc.mg.gov.br - E-mail: licitacao@camaratc.mg.gov.br
Cep : 37.410-000 – Três Corações - MG

Câmara Municipal de Três Corações

3. MESA DE SOM DIGITAL DE 32 CANAIS
32 Canais de Entrada, 8 Canais aux, 8 Canais de retorno fx
Mínimo de 100 cenas de memória recall, incluindo configurações de pré-amplificação e fader
Conversores de áudio 24-bit@44.1 / 48 kHz, 114 Db gama dinâmica
Mic Preamps 32 x entradas XLR, pré-amplificadores de microfone programáveis
Talkback Entrada Mic 1 x XLR
RCA 2 x entrada (1 x L / R) 2 x saída (1 x L / R)
Saídas de linha 16 x XLR
Monitorar saídas 2 XLR – 2 x ¼ “TRS equilibrada
Entradas AUX 6 x ¼ “TRS balanceados
Saídas AUX 6 x ¼ “TRS balanceados
Headphone saídas 2 x ¼ “TRS estéreo
AES / EBU saída de áudio 1 x XLR digitais
AES50 Portas 2 x Supermac
MIDI In / Out 1 x MIDI In 1 x MIDI Out
Portas USB 1 x USB tipo A – áudio e dados de exportação / importação
1 x USB tipo B – para controle remoto
Ethernet Connector 1 x RJ45 – para controle emote
Entradas de Microfone
Nível Máximo de Entrada ¼ “TRS: +16 dBu, sem cortar
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Nível de saída nominal ¼ “TRS: +4 dBu
Impedância de saída ¼ “TRS: 300º balanceada, 150º desequilibrada
Nível de saída de fone de ouvido 25 dBm (estéreo)
Headphone Impedância de saída 40º
THD + Noise <0,006% A-weighted (20 Db, 0 dBu out)
Nível Máximo de Entrada +23 Dbu sem corte
Phantom Power +48 V, selecionável por canal
Ruído de Entrada Equivalente -128 Dbu (entrada em curto)
CMRR > 70 Db a 20 Db (típico)
> 80 Db a 40 Db de ganho Atuação
Faixa de Freqüência 10 Hz a 22 kHz a taxa de amostragem de 48 kHz, 0 Db a -1 Db
Dynamic Range Analógico: 106 Db, típico
Cross Talk 100 Db rejeição @ 1 kHz, os canais adjacentes
Nível de saída XLR: +4 dBu, nominal +21 dBu, máximo
Impedância de saída XLR: 75º
Impedância de entrada ¼ “TRS: 40Ko equilibrado, 20Ko desequilibrada
Exibir Telas Tela principal
Fonte de alimentação Interruptor de modo autorange 100 a 240 (50/60 Hz)
Dimensões e Peso aproximados
Dimensões (W x D x H) 35,4 x 20,8 x 7,9 “(900 x 528 x 200 mm)Peso (20,6 kg)
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
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4. MICROFONE SEM FIO DE MÃO
Sistema Sem Fio Digital
Transmissor de Mão
Compatível, cápsulas capazes de transmitir e captar com máxima fidelidade sonora
Áudio sem fio digital com extrema clareza e definição
Receptor sem fio de canal único digital que apresente um sistema de gerenciamento de
freqüências automático, com opção de trabalhar com baterias recarregáveis.
Porta de recarga da bateria integrada podendo carregar uma bateria de íon de lítio enquanto o
sistema está em uso
Até 8 sistemas compatíveis operando na faixa de freqüência de 2,4 GHz.
Microfone para vocal
Microfone dinâmico supercardióide de alto ganho
Apresente padrão polar supercardióide homogêneo em toda a faixa de freqüência capaz de
garantir alto ganho
Possibilite a isolação de outras fontes sonoras
Globo em aço resistente
Certificado de Homologação
Link automático com receptores de mesma procedência
Display LCD de alta resolução
Status da bateria do transmissor exibido em tempo real em horas e minutos (com precisão de + / 15 minutos)
Ajuste de ganho do transmissor controlável remotamente
LED indicador de carga de duas cores
Verde: Carregado
Vermelho: Em carregamento
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Conectores de saída XLR e ¼”
Seja leve e durável
Tempo de uso da bateria mínimo de .... horas
Bateria - íon de lítio recarregáveis.
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
5. PEDESTAL PARA MICROFONES
Pedestal de microfones de piso
Braço Boom: Peça única
Braço de fixação do braço: porca borboleta
Comprimento do braço: 80,5 cm
Altura: de 101,0 a 172,0 cm
Ajuste de altura: manopla de aperto
Pés tipo soquete com pernas dobráveis
Material: aço
Construção do corpo: sistema de 2 peças
Construção do base: zinco fundido
Conector de rosca: 3/8”
Cor: preto
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações.
6. CAIXA ACUSTICA ATIVA VERTICAL DE 200W
Matriz de linha vertical de 200w
Circuito de pré amplificação de processamento de equalização
Corte de freqüência eletronicamente com filtro ativo de alta precisão
Limiter inteligente em tempo real
Proteção contra curto circuito e DC de saída
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Circuito hibrido com potencia de saída através de amplificador digital com pré analógico
Circuito de proteção contra altas temperaturas
Conectores p-10 e XLR nas entradas e saídas
Cooler de ventilação forçada
Chave on/off
Tensão 110/220v automático
Sistema : Ativo
Amplificador: Potência total de 200Wrms
Sensibilidade de entrada de linha: + 4DBU(1.23v)
Alimentação : 115/ 230 vaC
THD > 0,03%
Filtro High Pass
Impedância 4 ohms
Sinal Ruido menor que 99Dbs
Resposta de frequência 20Hz a 20Khz
Spl maximo 110 Dbs
Consumo maximo 380W
4 alto falantes de 4 polegadas de alta definição
Dimensões aproximadas(mm) A 700 L 160 P 150
Peso Aproximado – 7kg
Garantia de no mínimo 01 (um) ano, com assistência
Técnica, Incluindo a instalação do produto no plenário da
Câmara Municipal de Três Corações
7. CONECTORES XLR MACHO DE LINHA
Conector de cabo/linha XLR macho de 3 pólos, corpo em metal niquelado, contatos em prata,
múltiplos pontos de contato,
8. CONECTORES XLR FEMEA DE LINHA
Conector de cabo/linha XLR fêmea de 3 pólos, corpo em metal niquelado, contatos em prata,
múltiplos pontos de contato,
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9. CONECTORES P-10
Conector de cabo/linha estéreo P-10 macho, corpo em metal niquelado
10. CABOS BALANCEADOS 3V
Cabo pro emborrachado balanceado para microfone
11. MULTICABOS
Espaguetados e balanceados de 3 vias em cada,
WC 12P 24AWG-J Multi Pair Individually Jacketed 12X24 AWG.

2ª – DO PRAZO
O prazo deste Contrato é de ___ (_______) meses e ____(_______) dias, com início em __/__/2016
e término em ___/___/2017.
2.1. O Contrato objeto desta licitação poderá ter a sua duração prorrogada, limitada ao
fornecimento da totalidade dos itens licitados. (art. 57 da Lei nº. 8.666/93).
3ª – DOS VALORES DESTE CONTRATO
O valor dos equipamentos de sonorização e sua instalação será de R$-----, perfazendo um valor total
estimado de R$_________ (_____________).
3.1. O valor ofertado para o fornecimento e instalação dos equipamentos de sonorização não poderá
ser reajustado durante a execução deste contrato, exceto se comprovado o reajuste de preço do produto
em face da superveniência de normas do Governo Federal ou decorrente de mercado, que alterarem ou
fixarem novos valores de comercialização para os produtos, em epígrafe, determinando o desequilíbrio
econômico financeiro do contrato.
4ª – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (quinze) dias após a apresentação das
Notas/Fiscais/Faturas correspondentes, com o faturamento vencendo todo ultimo dia do mês anterior.
4.1. O faturamento, pela contratada, processar-se-á da seguinte forma:
a) O faturamento vencerá todo ultimo dia do mês.
b) A contratada deverá entregar a sua nota fiscal da fatura, ao Departamento Financeiro da Câmara
Municipal de Três Corações, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis do mês subsequente ao vencido.
4.2. O faturamento devera vir acompanhado:
a) do comprovante de fornecimento;
b) da nota fiscal/fatura do fornecedor com a discriminação obrigatória do período de fornecimento;
c) da autorização devidamente assinada pelo Diretor Geral da Câmara Municipal de Três Corações;
d) da Prova de Regularidade relativa a Previdência Social – CND do INSS; Prova de Regularidade junto
às Receitas Federal e Dívida Ativa da União, todas as certidões com validade em vigência.
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4.3. O ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, será retido na fonte, na forma da Lei
Municipal pertinente, se aplicável a este contrato
5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta de dotação orçamentária da
Câmara Municipal, especificamente do código:

01- Câmara Municipal
01- Corpo Legislativo
01.031.0001.1001-Equipamentos Diversos Atividades Legislativas
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
01- Câmara Municipal
02- Secretaria da Câmara Municipal
01.031.0052.2008-Manutenção das Atividades da Sec. da Câmara Municipal
3.3.90.30.00- Material de Consumo.
6ª – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Este Contrato foi autorizado pelo procedimento licitatório de Pregão n° 005/2.016, adjudicado em
__/__/2.016 e homologado em __/__/2.016.
7ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA, as seguintes:
1) Assumir inteira responsabilidade administrativa por quaisquer danos e prejuízos em virtude de
força maior;
2) O fornecimento será imediato, tão logo haja solicitação da Câmara Municipal de Três Corações e
deverá obedecer os padrões de qualidade necessários;
3) O pagamento será em até 15 (Quinze) dias após apresentação de nota de serviço no
departamento financeiro;
4) O fornecimento do objeto do presente contrato se dará de forma total, em até 20 dias úteis
,mediante apresentação de ordem de fornecimento devidamente expedida pela Câmara Municipal, dentro
do limite quantitativo imposto.
5) Atender as solicitações CONTRATANTE;
6) O inicio do fornecimento será a partir da data de assinatura do contrato;
7) A CONTRATADA será, obrigatoriamente, a fornecedora dos produtos objeto deste contrato,
8) VEDADA a transferência ou subcontratação sob qualquer forma ou pretexto;
9) Cumprir com todas as demais obrigações previstas neste contrato e no edital.
8ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE, as seguintes:
1) Solicitar a CONTRATADA à quantidade que se fizer necessária dos materiais constantes do objeto
do contrato;
2) A CONTRATANTE não se obriga a consumir a totalidade dos itens dos materiais dentro do prazo
estabelecido;
3) Efetuar os pagamentos conforme previsto no edital;
4) Recusar qualquer material que não estiver compatível com as condições exigidas.
9ª – DA FISCALIZAÇÃO
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Fica desde já garantida à CONTRATANTE a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a execução deste
Contrato (art. 58, III c/c art. 67 da Lei 8.666/93).
No exercício da fiscalização a CONTRATANTE terá acesso aos dados relativos à administração,
contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONTRATADA.
9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato se realizará por um
representante da CONTRATANTE, especialmente designado para este fim ou por terceiros devidamente
contratados.
10ª - DA RENOVAÇÃO
A renovação deste Contrato só se efetuará através de Termos Aditivos.
11ª – DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá sofrer alterações e/ou supressões que se fizerem necessárias, em forma de
Termo Aditivo, nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93.
12ª – DA ALTERAÇÃO UNILATERAL
A CONTRATADA reconhece a prerrogativa da CONTRATANTE em alterar unilateralmente este
Contrato, para possibilitar a melhor adequação às finalidades do interesse público, nos precisos termos do
art. 65, I da Lei 8.666/93.
13ª – DA RESCISÃO
A CONTRATADA declara reconhecer o direito da CONTRATANTE em rescindir unilateralmente o
presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 c/c os arts. 58, II e 79, I da Lei 8.666/93.
13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, por convenção das partes, nos
termos do art. 79, II da Lei 8.666/93.
13.2. Em caso de inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-lo
administrativamente (art. 55, IX c/c art. 77 da Lei 8.666/93).
14ª – DAS PENALIDADES
O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações estabelecidas neste Contrato,
sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e no Edital.
15ª – DA NÃO INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA, em decorrência dos princípios da continuidade do serviço público e da supremacia
do interesse público sobre o particular, não poderá interromper a execução deste Contrato.
15.1. Todavia, se o atraso no(s) pagamento(s) deste Contrato ultrapassar 90 (noventa) dias da data
do vencimento, a CONTRATADA fica autorizado a suspender o cumprimento de suas obrigações, até que
seja normalizada a situação, conforme determina o art. 78, XV da Lei 8.666/93.
16ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este contrato é regido por estas cláusulas e pela legislação específica, entre elas a Lei Federal n°
8.666/93.
16.1. Nos casos omissos, conflitantes ou não previstos neste Contrato serão aplicadas as normas e
regulamentações vigentes. Ocorrendo rescisão contratual, qualquer que seja a causa, poderá a
CONTRATANTE convocar as demais concorrentes, obedecido à ordem de classificação, para fins de
execução dos serviços ou fornecimento dos materiais, pelo prazo remanescente e nas mesmas condições
deste Contrato.
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16.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XII da Lei n° 8.666/93).
16.3. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, o recolhimento de todo e qualquer encargo
trabalhista, previdenciário e comercial decorrente da execução deste Contrato, em conformidade com o
art. 71 da Lei 8.666/93.
17ª – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Três Corações-MG para dirimir as questões decorrentes
deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados na melhor forma de direito, as partes assinam o presente
instrumento de Contrato, em 09 (nove) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Três Corações-MG., ______ de ________________________ de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
Jorge Antônio Machado
Presidente

CONTRATADA
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Testemunhas

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF nº xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF nº xxxxxxxxxxx
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