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TERMO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016. 
 
 
Senhor Licitante, 

 
Visando comunicação futura entre este COFECON e essa empresa, solicito de Vossa 

Senhoria preencher o recibo de entrega de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente 
de Licitações do COFECON por meio de fax (61) 3208-1814 ou pelo e-mail: 
licitacao@cofecon.org.br. 

 
 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 

 
Brasília, 29 de julho de 2016. 

 
 
 

ALINE TALES FERREIRA 
Superintendente em exercício 

 

 
RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________________________ 
 
CNPJ DA EMPRESA: ___________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:__________________________________________________________________ 
 
E-MAIL: ______________________________________________________________________ 
 
Cidade:_________________Estado:_______________Telefone:____________Fax:__________ 
 
Pessoa para contato: 
 
Recebemos através do acesso à página www.comprasgovernamentais.gov.br ou 
www.cofecon.org.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 

Brasília, _______ de _______________________ de 2016. 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Empresa 

 

 

 

mailto:licitacao@cofecon.org.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.cofecon.org.br/
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016. 

 

PROCESSO Nº 17.535/2016. 
 

OBJETO: Aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e vídeo para o COFECON. 

 

 

ANEXOS: 

 
I. TERMO DE REFERÊNCIA 
II. MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
III. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 
IV. MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
V. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA NATUREZA DOS SERVIÇOS  

 

 ASSUNTO 

1 - DO OBJETO 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8 - DA HABILITAÇÃO 

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10 - DOS RECURSOS 

11 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

12  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13 -  DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

14- 
DO REGISTRO DE PREÇOS, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

16 -  DAS OBRIGAÇÕES DO COFECON 

17 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18 -  DO PAGAMENTO 

19- DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

20 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



 
 

Página 3 de 36 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016. 

 

 

 

Processo nº: 17.535/2016. 

Modalidade: Pregão Eletrônico. 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE. 

Data: 16/08/2016 

Horário: 11h 

Local: http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

Contato eletrônico:  licitacao@cofecon.org.br 

 

 
O COFECON – Conselho Federal de Economia, Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de 
direito público, mediante o Pregoeiro João Henrique Vieira Costa designado pela Portaria/COFECON nº 
19/2016, publicada no D.O.U. no dia 15 de abril de 2016, torna público para conhecimento dos interessados 

que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para aquisição e instalação dos equipamentos de 
sonorização e vídeo para atender à demanda desta Autarquia, conforme especificações detalhadas no 
Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

 
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente às disposições contidas na Lei n° 
10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; na Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006; no Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007; no Decreto nº 7.892/2013; 
subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; e demais dispositivos, condições e exigências 
estabelecidas neste Edital. 
 

 

1. DO OBJETO 

 
1.1.  Aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e vídeo para atender à demanda desta 
Autarquia, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 
 

 

Item Descrição Unid. Qtde. 

01 Multicabo 20 vias Mts. 33 

02 Conector XLR para fio macho Unid 20 

03 Conector XLR para fio fêmea Unid 20 

04 Microfone de Mesa Unid 16 

05 Mesa de Som Unid 1 

06 Caixas acústicas Unid 10 

07 Amplificador 4 Canais Digital Unid 1 

08 Sistema de Microfone Sem fio Duplo Unid 1 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitacao@cofecon.org.br
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Item Descrição Unid. Qtde. 

09 Estabilizador 1000 VA Unid 1 

10 Régua de Rack de 8 saídas Unid 1 

11 Rack para parede 08Us Unid 1 

12 Suporte de Piso para Televisor em MDF Unid 1 

13 Suporte para Projetor Unid 1 

14 Spliter 1x2 HDMI 1.4 3d Unid 1 

15 Cabo HDMI 1.4 5 metros 3D Unid 2 

16 Cabo HDMI 1.4 2 metros 3D Unid 1 

17 Cabo HDMI 1.4 15 metros 3D Unid 1 

18 Cabo HDMI 1.4 20 metros 3D Unid 1 

19 Cabo de Energia PP 3 x 1,5mm Mts 70 

20 

Serviço de instalação do sistema de som, 

microfones, televisão, cabeamento e 

projetor 

Unid 1 

 
 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação e que sejam credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), 
conforme disposições contidas no art. 3º do Decreto no 5.450, de 2005, e na Instrução Normativa MP/SLTI 
no 2, de 2010 e possuir os requisitos mínimos de qualificação, conforme consta neste Edital e no Termo de 
Referência, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 
Edital e seus anexos, desde que: 
 
2.1.1. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital e anexos. 
 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de licitantes: 
 
2.2.1. Em processo de falência, recuperações judiciais, extrajudiciais, ou de insolvência, ou sob outra forma 
de concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. No caso de recuperação judicial, poderão 
participar desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial certificando sua aptidão econômica 
e financeira para participar do presente procedimento licitatório (Acórdão TCU nº 8271/2011 – 2ª Câmara); 
 
2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 
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2.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Conselho Federal de Economia suspenso, 
durante o prazo da sanção aplicada; 
 
2.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou 
ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição; 
 
2.2.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei no 8.666/93; e, 
 
2.2.6. Estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente. 
 
2.3. O licitante deverá estar regularmente inscrito no sistema eletrônico “Compras Governamentais”, no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br (SICAFWEB), devendo providenciar o seu credenciamento dentro do 
serviço “Pregão Eletrônico”. 
 
2.4. Não serão admitidas nesta licitação empresas sob forma de consórcio, com suspensão temporária para 
licitar ou contratar, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93, bem como as que estiverem em 
regime de falência ou concordata.  
 
2.5. Os proponentes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
 
2.6 O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.  
 
2.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste edital. 

 
 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, conforme §1º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005, no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
3.2. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico (§ 6° do art. 3° do Decreto nº 5.450/05). 
 
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 
COFECON, promotor deste certame, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros, conforme § 5° do art. 3° do Decreto nº 5.450/05. 
 

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.1. A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante digitação de senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, com a descrição do objeto ofertado, as quantidades, 
os valores unitários e totais, bem como os prazos de entrega, na forma definida nos anexos I e II deste 
Edital, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico, quando, 
então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4.1.1 - Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado. 
 
4.2. O não envio da proposta em conformidade com o descrito no subitem anterior implicará na 
desclassificação do licitante.  
 
4.3. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 
 
4.4. O Pregoeiro, por meio de diligência, poderá suspender a sessão pública do certame, com vistas a 
esclarecer as especificações do produto cotado. 
  
4.5. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
 

5. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

5.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, se iniciará a Sessão Pública do Pregão 

Eletrônico n° 04/2016, com a divulgação das propostas de preços recebidas, conforme o Edital e de acordo 
com o Decreto nº 5.450/2005, publicado no D.O.U. de 1º de junho de 2005. 
 
5.2. Os licitantes interessados poderão participar da sessão pública na internet, por meio do uso dos 
recursos de acesso ao sistema eletrônico. 
 
5.3. Após a abertura, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 
 
5.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
5.5.  A desclassificação de um único Item do Lote implicará na desclassificação da proposta para todo o 
Lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os Itens do Lote. 
 
5.6. As propostas de preços contendo a descrição do objeto, do valor e dos eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet. 
 
5.7. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
 

5.8. Declarada 
a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 

5.9.  

 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 
 
6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação 
dos mesmos. 
 
6.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema. 
 
6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
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6.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do 
detentor do lance. 
 
6.6. A etapa dos lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento, emitido pelo 
sistema eletrônico aos licitantes. Findo o prazo, automaticamente, será encerrada a recepção de lances. 
 
6.7. Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
 
6.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
6.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 
 
 

7.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

7.1. As Propostas serão julgadas e adjudicadas ao(s) vencedor (es) do certame pelo MENOR PREÇO POR 

LOTE, conforme definido neste Edital e seus Anexos. 
 
7.2. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços, que poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 
seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

 

7.3. Somente serão aceitas propostas cujos preços sejam compatíveis com os praticados no mercado, 

devendo ser recusadas, após a etapa de lances, aquelas que apresentarem valores unitários superiores aos 

estipulados no Termo de Referência - Anexo I do edital, sendo aqueles considerados o preço máximo a ser 

contratado pela Administração. 

 

7.4. A proposta deverá conter, além da marca e modelo dos equipamentos a serem fornecidos, a 

documentação do fabricante (datasheet) que comprove o atendimento das especificações técnicas. 

 
7.5. Após a sessão de lances, analisando a aceitabilidade ou não, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da Sessão Pública ou, quando for o caso, após 
negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
7.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
7.7. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para 
que seja obtido preço melhor. 
 
7.8. Após o resultado classificatório correspondente e a homologação, o preço será registrado no Conselho 
Federal de Economia, cujo resumo será publicado na imprensa oficial, para ciência dos interessados e 
efeitos legais. 
 

 

 

 



 
 

Página 8 de 36 
 

8.   DA HABILITAÇÃO 

  

8.1. Dos Documentos de Habilitação 
 
8.1.1 Para habilitação neste pregão eletrônico, o licitante deverá possuir registro cadastral atualizado no 
SICAF, que será confirmado por meio de consulta “on line” ao sistema, durante a sessão. 
 
8.1.2 Os documentos de habilitação constantes do SICAF a serem avaliados são os seguintes: 
 

a) Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda; 
 

b)  Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 
c)  Certidão (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) emitida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS; 
 

d)  CRF - Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal. 
 

e) CND – Certidão Negativa de Débitos (ou Positiva com efeitos de Negativa) emitida pela 
Secretaria de Fazenda do Estado ou Distrito Federal, ou da Unidade da Federação onde a 
empresa é sediada. 

 
f) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Esta requerida através do sítio do TST – 

Tribunal Superior do Trabalho. 
 

g) Certidão Negativa emitida do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. A consulta será feita 
on-line pelo COFECON 

 
h) Ausência de Inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), 

mantido pela Controladoria-Geral da União. A consulta será feita on-line pelo COFECON. 
 

8.1.3 Para fins de habilitação e em cumprimento ao subitem 8.2.1, deverão ser apresentados ainda: 
 

8.1.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

8.1.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores e alterações ou da consolidação respectiva; 

 
8.1.3.3. Certidão Negativa de Falência ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida 
pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica com o prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua emissão; 

 
8.1.3.4. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
conforme modelo de declaração no ANEXO III, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1988 e Lei nº 9.854/99.  

 
8.1.3.5. Declaração do licitante, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato superveniente 
que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser 
contratado pelo COFECON, conforme modelo de declaração no ANEXO IV, assinada por sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador dos licitantes, com o nº da Cédula de Identidade do declarante. 
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8.1.3.6. Apresentação de, pelo menos, 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido em seu 
nome, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa 
licitante forneceu ou fornece o objeto desta licitação, pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto deste Edital e anexos. 
 

 
 

8.1.3.7. Declaração formal, emitida pela empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total 
responsabilidade por esse fato, e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem avenças técnicas ou financeiras com o COFECON, consoante Anexo VI deste Edital (TC – 
010.798/2007-5, Acórdão 1.174/2008 – TCU – Plenário). A vistoria ao local de execução dos 
serviços, que é facultada às empresas interessadas, poderá ser agendada previamente pelos 
telefones (61) 3208-1800 ou pelo e-mail: ti@cofecon.org.br, conforme tópico “Vistoria Técnica” 
constante do Item 5 do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.  

 
 

8.1.4. Para fins de habilitação, deverão ser apresentados ainda: 
  

8.1..4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
8.1.4.2. A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 01 (um), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante 
consulta “online” no caso de empresas inscritas no SICAF: 
 

LG =    Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   . 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG =                            Ativo Total                                  . 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC =                      Ativo Circulante                             . 

 Passivo Circulante 

 
8.1.5 Caso nos registros cadastrais conste algum documento com prazo de validade expirado, o Pregoeiro 
poderá consultar o documento nos sítios oficiais das entidades responsáveis pelo referido tributo e 
emissoras de certidões. 
 
8.1.6 Conforme regem os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  

 
8.1.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 2 (dois) dias úteis, a critério desta Administração, prorrogável por igual período, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

  
8.1.6.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas, quando serão 
convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

mailto:ti@cofecon.org.br
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8.2 Do Envio da Documentação 
 

8.2.1 A proposta de preços adequada ao lance final e os documentos de habilitação constantes do 
subitem 8.1.3 deverão ser encaminhados ao Pregoeiro pelo campo específico no sistema eletrônico,  
ou preferencialmente no endereço eletrônico licitacao@cofecon.org.br, no prazo de 3 (três) horas, 
contado da solicitação no sistema eletrônico. A documentação de habilitação poderá ser encaminhada 
via fax. 
 
8.2.2. Todos os documentos enviados por fax ou e-mail deverão ser apresentados em original, ou 
cópia autenticada, no prazo impreterível de até 3 (três) dias úteis, contados da data da solicitação 
formal, no seguinte endereço: SCS Quadra 02, Bloco B - Sala 501 - Ed. Palácio do Comercio – 
Brasília/DF, no horário de 9:30 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas. 
  
8.2.3 Para garantir a integridade da documentação e da proposta, recomenda-se que contenham 
índice e folhas numeradas e personalizadas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante. 
 
8.2.4 A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou impressa, sem 
alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e dela deverão constar: 

 
a) Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a 

esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, fac-símile e, indicação de 
endereço eletrônico (e-mail); 

b) Descrição clara do objeto de acordo com as especificações do Anexo I deste Edital; 
c) Indicação única de preços para o objeto, com exibição do valor unitário apenas em algarismos 

e por extenso, com duas casas decimais, conforme o lance final respectivo, devendo os 
licitantes elaborarem suas propostas com base no modelo constante no Anexo II deste Edital; 

d) Prazo de entrega do objeto deste Pregão, conforme especificação constante no Termo de 

Referência (Anexo I), no prazo máximo 30 (trinta) dias corridos, contado a partir do 
recebimento da Nota de Empenho e do arquivo digital, devidamente documentada, pela 
administração do COFECON. 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data da sessão 
pública de recebimento da proposta de preços. 

 

8.2.5 No caso do prazo de entrega e de validade da proposta ser omitidos na proposta, o Pregoeiro 

entenderá como sendo igual ao previsto, respectivamente, nos itens 8.2.4, alíneas ‘d’ e ‘e’. 
 
8.3. Constatado o atendimento das exigências habilitarias fixadas neste Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos, 
encaminhando-se, em seguida, os autos à autoridade competente para homologação. 
 
8.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 
deste edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado, sendo convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
legais cabíveis. 
 
8.5.  Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, a classificação 
dos lances, bem como as ocorrências que interessarem ao julgamento desta licitação.  
 
 
 
 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão, qualquer pessoa poderá impugnar 
o ato convocatório deste Pregão, por meio do e-mail ou qualquer outro meio eletrônico, conforme preconiza 
o artigo 18 do Decreto nº 5.450/2005. 
 

mailto:licitacao@cofecon.org.br
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9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
9.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
9.4. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, enviadas via fax e vencidos os respectivos prazos 
legais. 
 
9.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, o Licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder o início da sessão (art. 41, § 2º, da Lei 8.666/93). 
  
 

10.  DOS RECURSOS 

 
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, que 
será encaminhada ao Pregoeiro, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as 
contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr a partir do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro do COFECON, exclusivamente via sistema eletrônico 
(www.comprasnet.gov.br), em campo próprio (art. 26, Decreto nº 5.450/05), o qual poderá reconsiderar sua 
decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente instruído para 
apreciação e decisão da Autoridade Competente. 
 
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.  
 
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação de 
Gestão do COFECON, localizada no SCS Quadra 02, Bloco B - Sala 1201 - Ed. Palácio do Comercio – 
Brasília, nos dias úteis no horário de 9:30 às 11:30 e de 14:30 às 17:30 horas.  
 
10.6. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fax e vencidos os respectivos prazos 
legais. 
 
10.7. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 
 

11.  DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
11.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro 
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço indicado eletrônico licitacao@cofecon.org.br (art. 19, Decreto nº 
5.450/05). 
 
11.2. Os esclarecimentos serão disponibilizados em campo próprio no sitio 
www.comprasgovernamentais.com.br. 
 
 
 
  

12.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
12.1. As despesas decorrentes da execução do Contrato a ser firmado entre as partes correrão à conta do 

Orçamento Geral do COFECON, para o exercício de 2016, cuja dotação orçamentária é 4.1.20.02 – 

Máquinas, Motores e Aparelhos. 

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:licitacao@cofecon.org.br
http://www.comprasgovernamentais.com.br/
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13.  DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

13.1. O prazo de entrega dos objetos desta licitação deverá ser de 30 (trinta) dias corridos, contado a partir 
do recebimento da Nota de Empenho, devidamente documentada, pela administração do COFECON. 
 
13.2. Os objetos desta contratação serão entregues à Coordenação de Gestão do COFECON, situado no 
SCS, Quadra 02, Bloco “B”, Sala 1201 – Edifício Palácio do Comércio, em Brasília/DF, telefone (61) 3208-
1800, ou outro local indicado pela CONTRANTE, nas quantidades e especificações solicitadas. 
  
13.3. O recebimento dos objetos desta licitação dar-se-á por uma comissão a ser constituída por 
colaboradores do COFECON designados para esse fim. 

 
13.4. O recebimento será efetivado nos seguintes termos: 

 
13.4.1. Provisoriamente para efeito de posterior verificação da conformidade dos objetos entregues, 
com as especificações constantes deste Edital e anexos. 

 
13.4.2. Definitivamente, após ter sido examinado e considerado em perfeitas condições de uso pelo 
COFECON. 

 
13.5. O recebimento provisório ou definitivo dos objetos deste certame não exclui a responsabilidade da 
eventual CONTRATADA em âmbito civil, nem ético profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações 
assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela Lei. 

 
13.6. Caberá ao COFECON rejeitar, no total ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as 
especificações do Termo de Referência. 
 
13.7. Os preços deverão ser compatíveis com a conjuntura do mercado. 

 
13.8. A apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições deste edital. 
 
 

14.  DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

 
14.1. A empresa vencedora obriga-se a cumprir o constante no Item 12 do Termo de Referência – Anexo I 
deste Edital – e o prescrito no contrato, sem prejuízo das decorrentes normas, anexos e natureza da 
atividade.  
 
 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DO COFECON 
 

15.1. O Conselho Federal de Economia obriga-se a cumprir as obrigações relacionadas no Item 13 do 
Termo de Referência – Anexo I deste Edital.  
 
 

16.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 As penalidades a que fica sujeito o licitante vencedor pela recusa em assinar o contrato, sua 
inexecução ou inadimplemento das obrigações assumidas, dentre outras, estão previstas no art. 7º da Lei 
10.520/02 e, subsidiariamente, nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93 e constam do Edital normativo. 
 
 16.1.1. Das Sanções Aplicáveis: 
 

a) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo estipulado: 
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I - advertência; 
II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor total da 

contratação, sob título de Multa Compensatória; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de um ano; 
 

b) Pela inexecução total ou parcial dos objetos contratados: 
 
I - advertência; 
II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor do pedido; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de dois anos; 
 
16.2. Será assegurado ao licitante sancionado a ampla defesa observada a legislação vigente.  

 

 

17.   DO PAGAMENTO 
 
17.1. O pagamento será creditado em favor do licitante vencedor, por meio de boleto bancário, em parcela 
única, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devendo esta ser aceita e 
atestada pelo empregado designado para o recebimento do objeto do presente Pregão. 
 
17.2. A fatura discriminativa deverá estar acompanhada da prova de regularidade relativa à Seguridade 
social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Conjunta de Débitos Relativos 
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

17.3. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pelo licitante vencedor, nos termos deste Edital e seus anexos. 

 
17.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajuste de preços ou correção monetária. 

 
17.4.1. O pagamento somente será efetuado se os documentos constantes no registro do SICAF 
estiverem devidamente atualizados, cuja comprovação se dará mediante consulta “ON-LINE” no 
sistema. 

 
17.4.2. O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço. 

 
17.4.3. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado 

à CONTRATADA, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de 
habilitação exigidas no Pregão Eletrônico nº 04/2016, cujos resultados serão impressos e juntados 
aos autos do processo próprio. 

 
17.4.4. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente em favor do licitante vencedor. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente, se necessário. 

 
17.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os 
mesmos restituídos ao licitante vencedor para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas 

as datas de vencimento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de 
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

17.6.  Os valores porventura pagos com atraso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, sofrerão correção monetária pela variação do IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo), acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, “pro rata die”. 
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18.   DO REAJUSTE DE PREÇOS  
 

18.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao COFECON 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

 

19.   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
19.1. O edital estará à disposição dos interessados para consulta na Sede do COFECON, no SCS Quadra 
02 - Bloco “B” - Ed. Palácio do Comércio - Sala 1201 - Brasília, telefones (61) 3208-1800, nos dias úteis, das 
9h às 18h, e na internet para download, nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.cofecon.org.br. 
. 

19.1.1. As impugnações ou questionamentos encaminhados ao Pregoeiro serão respondidos e 
disponibilizados no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 
19.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília-DF. Dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
19.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração de proposta ou apresentação de 
documentos relativos a esta licitação. 
 
19.4. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico. 
 
19.5. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n° 8.666/93, o presente edital e a 
proposta da adjudicatária serão partes integrantes do contrato. 
 
19.6. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para atendimento. 
 
19.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação. 
 
19.8. O Pregoeiro ou a autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou 
especialistas no assunto objeto desta licitação. 
 
19.9. Toda comunicação oficial ocorrerá por sistema eletrônico, pelo sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, ou por publicação, nos termos da legislação. 
 
19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital 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 no COFECON. 
 
19.11. Fica assegurado ao COFECON o direito de, no interesse da Administração, revogar, no todo ou em 
parte, e ainda anular, a qualquer tempo, a presente licitação, dando ciência aos participantes, nos termos do 
art. 49 da Lei n.º 8.666/93, em especial na hipótese contida no parágrafo único do art. 9º do Decreto nº 
6.204/07.  
 
19.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário. 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.cofecon.org.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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19.13. Havendo indícios de que os questionamentos, recursos ou impugnações tenham caráter meramente 
protelatório ou que visem tumultuar ou procrastinar o processo licitatório, o Pregoeiro encaminhará cópia dos 
autos à Promotoria de Brasília para as providências cabíveis. 
 

19.14. Em caso de divergência entre as especificações insertas no SIASGnet/Comprasnet e as 

especificações contidas neste Edital, prevalecerão as constantes deste último. 
 
19.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 8.666, de 21 de julho de 
1993, Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta 
a modalidade do Pregão Eletrônico, Lei 10.520/2002 e Decreto nº 3555/2000, Decreto 7.892/2013. 
 
19.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Pregão será o de Brasília, Distrito Federal, com 
exclusão de qualquer outro. 

 
 

Brasília - DF, 29 de julho de 2016. 

 
 
 

                                                                         

       Júlio Flávio Gameiro Miragaya  
Presidente do COFECON 

        Aline Tales Ferreira 
Superintendente em exercício 

 

 

 

Bianca Lopes Andrade Rodrigues 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação do COFECON 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente Termo tem por objeto a aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e vídeo, 
na modalidade Pregão Eletrônico, em conformidade com as especificações técnicas obrigatórias e 
quantitativas constantes neste Anexo. 
 

1.2. O Critério de julgamento adotado é o de “menor preço por lote licitado”, obtida pela somatória dos 
produtos das quantidades licitadas pelos respectivos preços unitários ofertados em cada item do respectivo 
lote, relativos aos bens, transporte e serviços. 

2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1.  Faz-se constante a preocupação deste Conselho em evitar custos de aluguel com as empresas 
fornecedoras desse serviço, e fomentar o projeto de modernização proposto por este Conselho. 
2.2 O critério de julgamento a ser adotado visa uma melhor gestão na garantia dos equipamentos, uma 
adequada integração dos diversos itens do lote, os quais fazem parte de uma solução, além do interesse da 
administração em diminuir os custos de gerenciamento e a manutenção dos contratos. 
 

3. DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS E INSTALADOS  

 
Item Descrição Unid. Qtde. 

01 Multicabo 20 vias Mts. 33 

02 Conector XLR para fio macho Unid 20 

03 Conector XLR para fio fêmea Unid 20 

04 Microfone de Mesa Unid 16 

05 Mesa de Som Unid 1 

06 Caixas acústicas Unid 10 

07 Amplificador 4 Canais Digital Unid 1 

08 Sistema de Microfone Sem fio Duplo Unid 1 

09 Estabilizador 1000 VA Unid 1 

10 Régua de Rack de 8 saídas Unid 1 

11 Rack para parede 08Us Unid 1 

12 
Suporte de Piso para Televisor em 

MDF 
Unid 1 

13 Suporte para Projetor Unid 1 

14 Spliter 1x2 HDMI 1.4 3d Unid 1 

15 Cabo HDMI 1.4 5 metros 3D Unid 2 

16 Cabo HDMI 1.4 2 metros 3D Unid 1 
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Item Descrição Unid. Qtde. 

17 Cabo HDMI 1.4 15 metros 3D Unid 1 

18 Cabo HDMI 1.4 20 metros 3D Unid 1 

19 Cabo de Energia PP 3 x 1,5mm Mts 70 

20 
Serviço de instalação do sistema de 

som, microfones, televisão, 
cabeamento e projetor 

Unid 1 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
A contratada deverá fornecer e instalar todos os equipamentos descritos no presente termo de 

referência na sede do Conselho Federal de Economia, situada à SCS Quadra 2 Bloco B, Edifício Palácio do 
Comércio, 12° andar, Asa Sul, CEP: 70318-900 – Brasília/DF, com as seguintes características mínimas 
abaixo relacionadas: 

Multicabo 20 vias 

Especificação: 

 Medusa com alça em alumínio e estrutura em metal; 

 Conectores medusa: XLR-F (balanceados) com trava; 

 Prensa cabo de nylon 1; 

 20 vias (espaguetado) numerados com conectores XLR-M (balanceados). 

Conector XLR Macho 

Especificação: 

 Tipo: conector XLR de linha; 

 Conectores: macho; 

 3 Pinos; 

 Material em metal, capa plástica de alta resistência e prensa cabo; 

 Acabamento externo em zinco; 

 Conectores com encaixe para solda 

 Sistema de Jaws de retenção do cabo 

 Montagem rápida sem chave de fenda 

Conector XLR Fêmea 

Especificação: 

 Tipo: conector xlr de linha; 

 Conectores: fêmea; 

 3 pinos; 

 Material em metal, capa plástica de alta resistência e prensa cabo; 

 Acabamento externo em zinco; 

 Conectores com encaixe para solda; 

 Sistema de “Jaws” de retenção do cabo; 

 Montagem rápida sem chave de fenda. 

Caixas de Som  

Especificação: 

 Caixa modelo arandela para instalação em gesso, forro e paredes; 

 Tipo coaxial com alto-falante de 5,5” angulado, com cone injetado em Polipropileno; 

 Borda de borracha bobina móvel de 26 mm, com tweeter Dome; 

 Diafragma de 26 mm Mylar; 
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 Sistema magnético ferrite quadrada injetado em ABS; 

 Tela de alumínio com pintura epoxy; 

 Parafuso de aço inox; 

 Divisor de frequência de 6 db / oitava impedância de 8 ohms; 

 Resposta de frequência de 60 – 20 Khz; 

 SPl de 88 db potência de 10 – 100 watts RMS.  

Amplificadores 

Especificação: 

 Amplificador digital de 300 watts RMS em 4 canais 4 x 75 Watts em 4 ohms; 4 x 50 Watts em 8 

Ohms; 

 Chassis padrão rack 1U, resistente a impactos; 

 Sistema Ultra-light, ultra-baixo ruído e ultra-eficiente; 

 Fonte de alimentação de modo de comutação para áudio sem ruído, resposta transiente superior e 

baixo consumo de energia; 

 Limitadores independentes para cada canal que oferecer nível máximo de saída com proteção 

contra sobrecarga, controles de ganho para ajuste preciso e correspondência de sensibilidade; 

 LEDs de clip e sinal para monitorar o desempenho, conexão de entrada tipo combo "TRS servo-

balanceada XLR e 1/4 mais ligações profissionais; 

 Conexões tipo speakon para conexão de caixas acústicas; 

 Sistema de proteção DC e térmica, proteção de sobrecarga em cada canal automática, para 

proteger o amplificador e alto-falantes, sistema de ventilação com filtro de ar. 

Mesa de Som 

Especificação: 

 Console analógico de baixíssimo ruído; 

 Mixer analógico com alto headroom; 

 24 pré-amplificadores de microfones;  

 EQ de 3 bandas Neo-clássico modelo “Britânico” com meia banda semiparamétricas para um som 

mais encorpado e musical; 

 2 processadores FX estéreo de 24 bits com 99 presets incríveis incluindo reverb, chorus, 

flanger,delay, pitch shifter e vários multiefeitos; 

 EQ gráfico de alta precisão com 9 bandas que permite correção de frequência precisa dos monitores 

ou MAIN Mixers; 

 Sistema anti-microfonia que instantaneamente revela frequências críticas; 

 LEDs de pico de sinal, Mute, MAIN mix, chaves de roteador nos Subgrupos e função Solo e PFL em 

todos os canais; 

 2 canais de entrada estéreo completos com EQ de 4 bandas mais 2 canais de entrada estéreo com 

controle de Nível e pré-fader Auxiliar; 

 Inserts em todos os canais Mono e MAIN Mix para uma conexão mais flexível com equipamentos 

externos; 

 4 saídas de Subgrupo e saída Mono adicional com filtro de varredura das baixas frequências para 

aplicação com subwoofer; 

 4 envios Auxiliares por canal: 2 faders de pré/pós selecionáveis para monitoramento/aplicações de 

efeito, 2 faders de pós (para efeito interno ou como envio externo); 

 Saídas do MAIN Mix balanceadas com Jack ¼” e conexões XLR banhadas a ouro;  

 Control room separada, saída de Fone de Ouvido e Tape estéreo; 

 Função Solo com PFL mais seção de Talkback completa; 

 Chave de Standby muta todos os canais durante intervalos enquanto a música de fundo é fornecida 

pela entrada de CD/Tape; 

 Faders logarítmicos de 60-mm e controles giratórios blindados; 
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 Fonte bivolt interna para máxima flexibilidade (100 - 240V~), áudio livre de ruído, resposta transiente 

superior e baixo consumo de energia; 

 Total de 32 canais de entrada A Mesa possui um total de 32 canais de entrada, com 24 mono e 4 

canais de entrada estéreo; 

 Built-in 24-bit Efeitos A built-in 24-bit VIRTUALIZER processador de efeitos com abundância de 

efeitos reverb, delay e chorus; 

 4-Bus Saída de ônibus de roteamento 4 saídas de fornecer roteamento para gravadores, monitores, 

etc; 

 9-Band Graphic EQ estéreo de 9 bandas Equalizador gráfico apresenta sistema para eliminar 

feedback; 

 Chave de mudo global de comutação todos os mudos podem ser ativados com um único switch. 

Microfones sem fio 

Especificação: 

 Faixa de operação de RF: UHF (781 a 806MHz); 

 Relação S/R: >85dB; 

 Rejeição de canal adjacente: >70dB; 

 Rejeição de imagem e espúrios: >70dB; 

 Sensibilidade do receptor: -105dBm; 

 Número de canais selecionáveis: 48; 

 Nível de saída de áudio (XLR): -17dB (110mV) - balanceado 

 Resposta de frequência de áudio: 100Hz e 18kHz (±3dB); 

 Dimensões: 220x52x205mm; 

 Alimentação: 13 a 15Vdc / 1000mA (acompanha conversor AC/DC). 

 

Especificação dos Transmissores para Microfones: 
o Tipo de modulação: FM; 

o Nível de saída de RF: 10dBm (nominal); 

o Máximo desvio de modulação: ±70kHz; 

o Alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo AA 1,5V; 

o Consumo: <100mAh. 

 

Microfones de Mesa 

Especificação: 

 Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V; 

 Com base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensa-   dor, saída XLR; 

 Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado e chama a 

atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo; 

 Comprimento da Haste de 63 cm. 

Estabilizador 

Especificação: 

 Estabilizador de 1000 VA; 

 Com 6 tomadas padrão NBR14136; 

  Possuir 3 leds coloridos, que indicam com praticidade as condições de funcionamento da rede 

elétrica; 

 Sistema de proteção contra: Curto-circuito, Surtos de tensão (descarga elétrica), Sub/sobretensão 

de rede elétrica com desligamento e rearme automático, Sobreaquecimento com desligamento e 

rearme automático, Sobrecarga com desligamento automático; 

 Voltagem de saída: 115 volts. 
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Cabo HDMI 2 Metros 

Especificação: 

 Suportar vários formatos de vídeo, incluindo 3D; 

 Malha de nylon que oferece durabilidade máxima contra o desgaste a temperaturas externas; 

 Compatível com todos os equipamentos de conexão HDMI; 

 Suportar internet de até 100mbps. 

 

Cabo HDMI 5 Metros 

Especificação: 

 Suportar vários formatos de vídeo, incluindo 3D; 

 Malha de nylon que oferece durabilidade máxima contra o desgaste a temperaturas externas; 

 Compatível com todos os equipamentos de conexão HDMI; 

 Suportar internet de até 100mbps. 

 

Cabo HDMI 15 Metros 

Especificação: 

 Suportar vários formatos de vídeo, incluindo 3D; 

 Malha de nylon que oferece durabilidade máxima contra o desgaste a temperaturas externas; 

 Compatível com todos os equipamentos de conexão HDMI; 

 Suportar internet de até 100mbps. 

 

Spliter HDMI 

Especificação: 

 Suporte formato de vídeo 3D; 

 Formato de cor do vídeo: 24bi/deep color 30bit,36bit; 

 Oferecer suporte a mais alta resolução de vídeo 1920 x 1080/60 H z; 

 Suportar taxa de transmissão de largura de banda; 

 Suportar 10/08/12 bit de profundidade de cor; 

 Suportar várias fontes de vídeos de alta definição HD, tais como DVD Player e receptores A/V; 

 

Suporte para Projetor  

Especificação: 

 Rotação lateral de até 360º e inclinação contínua de +- 15º vertical. Permite ajuste mesmo após a 

instalação; 

 Estrutura em alumínio resistente; 

 Compatível com Extensor SM-PR01L; 

 Rotação lateral de até 360º; 

 Inclinação contínua de +- 15º na vertical. 

 

Régua - Barra de Tomadas 

Especificação: 

 Controle de Liga e Desliga 

 Bivolt de 110/220v; 

 Fusível de Acesso externo; 
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 Filtro de linha; 

 08 Tomadas; 

 Mostrador digital. 

Rack para parede 08us 570mm 

Especificação: 

 Rack soldado e confeccionado em chapa de aço; 

 Estrutura e porta frontal confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm; 

 Laterais e fundo confeccionados em chapa de aço com espessura mínima de 1mm. 

 Porta frontal com fechadura e chave com segredo, armação de aço com visor de acrílico; 

 Laterais com aletas de ventilação e fecho rápido de fácil remoção;  

 Soleira solda com abertura para passagem de cabos; 

 Teto soldado com abertura para passagem de cabos e abertura para ventilação forçada com até 2 

ventiladores; 

 Planos internos (2 frontais) para fixação dos equipamentos confeccionados em chapa de aço de no 

mínimo 1,2mm; 

Suporte de Piso para Televisor em MDF 

Especificação: 

 Rack (Suporte ou armação) de chão de madeira na cor Marfim Atenas, para TV de 50" com as 
seguintes dimensões: (1,14 m Largura por 66cm de altura e 6cm de profundidade). 
 

 

 

Cabo de Energia PP  

Especificação: 

 Tipo do Cabo PP Flexível; 

 Seção 3 x 1,5 mm2; 

 Diâmetro nominal do condutor 1,54 mm; 

 Diâmetro externo nominal 8,9 m 
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5. VISTORIA  TÉCNICA 
 
5.1 A vistoria técnica no ambiente do COFECON é opcional, porem recomendada, pois servirá para que 
o interessado tome conhecimento detalhado das plataformas instaladas, infraestrutura, local de realização 
dos serviços, condições técnicas e ambientais, projetos em andamento e procedimentos adotados para 
execução das tarefas que compõem os serviços/objetos da licitação; 
 
5.2. Caso a empresa opte por realizar a visita técnica, esta deverá ocorrer em horário previamente 
agendado com a área técnica do COFECON por meio do telefone (61) 3208 1800 ou pelo e-mail 
ti@cofecon.org.br; 
 
5.3  O agendamento deve ocorre em até 72 horas antes da abertura da licitação; 
 
5.4.  A vistoria deve ocorrer até 48 horas antes da abertura da licitação; 
 
5.5.  Não terão fundamento alegações posteriores de qualquer natureza sob o pretexto da não realização 
da vistoria técnica.  
 

 
6. DOCUMENTAÇÃO  

6.1. Declaração de que os equipamentos e todos os seus componentes são novos, de primeiro uso e 
estão em linha de fabricação na data de abertura das propostas; 

6.2. Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que o Licitante fornece/forneceu bens compatível com o objeto da licitação emitido em papel 
timbrado com assinatura, identificação e telefone do emitente; 

6.3. A proposta comercial da Licitante deverá conter, obrigatoriamente, marca e modelo do equipamento, 
bem como catálogos ou prospectos anexados, correspondentes ao produto ofertado, para verificar, com 
base nas especificações técnicas do fabricante do equipamento, se estes atendem aos requisitos que 
constam deste Termo de Referência. 

 
7. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

 
7.1. O prazo de instalação será de 07 (sete) dias corridos a partir da data de recebimento pelo 

CONTRATANTE dos equipamentos; 

 

7.2. Realizar a instalação dos equipamentos contratados, devendo ser feita todas as configurações 

necessárias ao seu perfeito funcionamento; 

 
7.3. Os referidos procedimentos deverão ser realizados por meio de profissional técnico devidamente 

identificado, habilitado e qualificado para tal finalidade. 

 

7.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA a correção dos problemas técnicos decorrentes de 

erros identificados na execução da instalação e configuração dos equipamentos, sejam operacionais ou por 

problemas de mau funcionamento, responsabilizando-se por todos os procedimentos e custos envolvidos 

para resolução, sob pena de incorrer em sanções legais cabíveis, garantida a ampla defesa. 

 

mailto:ti@cofecon.org.br


 
 

Página 23 de 36 
 

7.5. A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à CONTRATANTE o Relatório de Instalação, com a 

descrição dos equipamentos instalados, identificação do responsável pela instalação por parte da 

CONTRATADA e identificação do responsável pelo acompanhamento e conferência por parte da 

CONTRATANTE, além de informações relevantes da instalação. 

 

7.6. O Relatório de Instalação deverá ter clareza de informações do que foi efetivamente instalado e 

disponibilizado livre de falhas para a CONTRATANTE, sendo que no caso de itens acessórios e ou 

componentes faltantes que deveriam estar juntamente com o equipamento ou de falhas e ou erros de 

componentes dos equipamentos, essas faltas ou ausências e ou falhas ou erros deverão ser detalhadas e 

observadas pelo Relatório de Instalação. 

 

7.7. O Relatório de Instalação deverá conter campo para coletar as assinaturas do responsável da 

CONTRATADA da instalação e do responsável pelo acompanhamento e conferência da CONTRATANTE, 

assim como também para atesto pelo Fiscal do Contrato da CONTRATANTE. 

8. GARANTIA 

 
8.1 Durante o prazo de garantia, será acionada a CONTRATADA se constate qualquer avaria, defeito ou 
outra circunstância que impeça o objeto contratado de produzir a utilidade a que se destina, devendo o(s) 
equipamento(s) ser(em) substituído(s) imediatamente a partir do contato feito pelo COFECON, sem 
qualquer custo adicional. 
 
8.2 O prazo mínimo de garantia será de 12 (doze) meses em dias úteis no horário comercial, a contar da 
data do recebimento definitivo. 
 
8.3 Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça 
defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. 
 
8.4 Deverá a CONTRATADA apresentar Relatório de Atendimento para cada visita e/ou atendimento de 
suporte técnico e/ou de assistência técnica executado. 

 
9. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 
9.1 A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos propostos em até 30 (trinta) dias corridos, a 
contar da emissão da nota de empenho. 
 
9.2 O prazo poderá ser prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, antes do seu vencimento, 
desde que ocorra fato superveniente, justificado e aceito pelo Conselho Federal de Economia – COFECON. 
 
9.3 Os equipamentos da presente licitação deverão ser entregues no Conselho Federal de Economia – 
COFECON, no Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco B, sala 1201 - CEP: 70318-900 - Brasília/DF, em dia 
de expediente normal, no horário de 08 às 12 horas e de 14 às 17 horas. 

 
10. FUNDAMENTO LEGAL 

10.1. O procedimento licitatório obedecerá integralmente às disposições contidas na Lei n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, bem como as demais condições e exigências estabelecidas no Edital. 
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11. DA ESTIMATIVA DE PREÇO 
 

11.1. O valor global estimado para a cobertura da despesa com o objeto deste Termo de Referência, 

conforme especificações constantes neste documento, é de R$ 33.087,15 (trinta e três mil, oitenta e sete 

reais e quinze centavos), com base no levantamento de preços realizado pelo COFECON, constante do 

Processo nº 17.535/2016. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
 
12.1. A vencedora deste certame deverá: 

12.1.1. Entregar os equipamentos/materiais no local indicado pelo COFECON, nas quantidades e 
especificações solicitadas; 

12.1.2. Responsabilizar-se por todas as despesas com material, transportes, fretes, equipamentos, seguros, 
taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie e quaisquer outras despesas necessárias à 
perfeita execução do objeto; 

12.1.3. Não transferir a outrem os materiais e equipamentos que serão fornecidos, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da Administração, desde que assuma total responsabilidade pelos 
materiais entregues; 

12.1.4. Manter, durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

12.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
objetos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados. 

12.1.6. Executar fielmente o objeto que lhe foi adjudicado, observadas as disposições constantes deste 
Termo de Referência, independentemente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de 
adquiri-los de outros fornecedores, garantindo que detenham padrão de qualidade e quantidade dos 
produtos a serem entregues; 

12.1.7. Fornecer número de telefone, fac-símile, e-mail do responsável para contato, visando atender às 
solicitações do COFECON. 

12.1.8. Sanar as falhas eventuais, imediatamente após sua verificação e atender prontamente quaisquer 
exigências do COFECON, inerentes ao objeto, reservando ao COFECON o direito de rejeitá-los, se os 
mesmos não forem prestados a contento. 

12.1.9. Apresentar o faturamento detalhado, discriminados em Nota Fiscal correspondente, emitida, sem 
rasura e legível, de acordo com a legislação pertinente. 
 
12.1.10.  Manter, durante todo o período de execução do objeto, um preposto aceito pelo COFECON para 
representação da empresa contratada sempre que for necessário. 
 
12.1.11. Entregar todo o serviço devidamente executado para o pleno funcionamento da solução. 

13  DAS OBRIGAÇÕES DO COFECON 
 
13.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das 
normas e condições desse processo licitatório. 
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13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor. 
 
13.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
 
13.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas no material fornecido, para imediata 
substituição. 
 
13.5. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
 
13.6.  Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, através da indicação de um servidor do 
COFECON, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 
 

 
13.6.1. São atribuições do Fiscal nomeado pelo COFECON: 
 

a) fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, de acordo com as obrigações 
assumidas no contrato e na sua proposta de preços; 
 

b) manter contato com o preposto da empresa contratada, visando assegurar a prestação 
eficiente dos serviços contratados; 

 
c) assegurar-se de que os preços contratados estão de acordo com os praticados no 

mercado pela empresa contratada, de forma a garantir que continuem sendo os mais 
vantajosos para a Administração; 
 

d) solicitar à empresa contratada, sempre que necessário, a comprovação do valor dos 
preços praticados na data da emissão das faturas; 
 

e) emitir atos opinativos sobre os atos relativos à execução do contrato, quanto ao 
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, às exigências das condições 
estabelecidas no Edital convocatório, no contrato e na sua proposta de preços; quanto à 
aplicação de sanções e demais atos necessários. 
 

13.7. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes. 
 
13.8. Emitir, por intermédio da Coordenação de Gestão do COFECON, pareceres sobre os atos relativos à 
execução do contrato a ser firmado entre as partes, em especial, quanto ao acompanhamento, fiscalização 
da prestação de serviços, aplicação de sanções, alterações e repactuações contratuais. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes do presente certame correrão à conta do Orçamento Geral do COFECON, 

através da dotação orçamentária, conta: 4.1.20.02 (Máquinas, Motores e Aparelhos). 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado pelo COFECON até o 10º (dez) dias úteis a contar da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da comprovação de recolhimento dos encargos sociais, e dos 
demonstrativos, devidamente atestada pelo setor competente, de acordo com as condições estabelecidas 
neste Termo de Referencia e Edital e após consulta online ao SICAF. 

16.   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 As penalidades a que fica sujeito o licitante vencedor pela recusa em assinar o contrato, sua 
inexecução ou inadimplemento das obrigações assumidas, dentre outras, estão previstas no art. 7º da Lei 
10.520/02 e, subsidiariamente, nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93 e constam do Edital normativo. 
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 16.1.1. Das Sanções Aplicáveis: 
 
 

a) Pela inexecução total ou parcial dos objetos contratados: 
 

I - advertência; 

II – multa de 0,5% ao dia, até o décimo dia, após dez dias, multa de 10% sob o valor do pedido; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo de dois anos; 

17. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO 

17.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei 
nº. 10.520/02 e o Decreto nº. 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e características gerais e 
específicas usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade 
Pregão Eletrônico. 

18. DA FISCALIZAÇÃO 

 
18.1. O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto deste Termo de Referência execução 
consistirão na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito fornecimento do(s) material(s)/equipamento(s), devendo ser 
exercido por um representante da Administração, especialmente designado na forma dos artigos 67 e 73 da 
Lei nº 8.666/1993. 

19. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

19.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) se responsabilizará(ao) pela qualidade dos materiais/equipamentos 
fornecidos, assim como pela adequação dos mesmos às exigências do instrumento convocatório. 

19.2. A proposta escrita e os documentos para classificação e habilitação do vencedor dos itens deverão ser 
encaminhados pelo próprio licitante através do fax nº (61) 3208-1800 ou, preferencialmente, pelo e-mail 

licitacao@cofecon.org.br no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.  

19.3. Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação da empresa 
vencedora, e ainda o enquadramento nas sanções do art. 7.º, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002. 

 

Brasília/DF, 29 de julho de 2016. 

DANYEL WILLIAN SANTOS TEÓFILO  

PST – Assistente de TI 

ANA CLAUDIA RAMOS PINTO 

PST – Assistente Administrativo 

FERNANDO ATHAIDE NÓBREGA FILHO 

Assessor de TI 

FÁBIO RONAN MIRANDA ALVES 

PAE - Advogado 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

(em papel personalizado da empresa) 

 

Brasília, xx de xxxxx de 2016. 

 

Ao Senhor 

João Henrique Vieira Costa 

Pregoeiro do 

Conselho Federal de Economia 

 

Senhor Pregoeiro, 

 

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta comercial para o fornecimento e instalação dos 
equipamentos do objeto do Pregão Eletrônico nº 04/2016, promovido por essa Autarquia, conforme abaixo: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição e instalação dos equipamentos de sonorização e vídeo para atender à demanda desta 
Autarquia, conforme especificações abaixo: 
 

Item Descrição Unid. Qtde. Valor Unit. Valor Total 

01 
Multicabo 20 

vias 
Mts. 33   

02 
Conector XLR 

para fio 
macho 

Unid 20   

03 
Conector XLR 
para fio fêmea 

Unid 20   

04 
Microfone de 

Mesa 
Unid 16   

05 Mesa de Som Unid 1   

06 
Caixas 

acústicas 
Unid 10   

07 
Amplificador 4 
Canais Digital 

Unid 1   

08 
Sistema de 
Microfone 

Sem fio Duplo 
Unid 1   



 
 

Página 28 de 36 
 

Item Descrição Unid. Qtde. Valor Unit. Valor Total 

09 
Estabilizador 

1000 VA 
Unid 1   

10 
Régua de 
Rack de 8 

saídas 
Unid 1   

11 
Rack para 

parede 08Us 
Unid 1   

12 

Suporte de 
Piso para 

Televisor em 
MDF 

Unid 1   

13 
Suporte para 

Projetor 
Unid 1   

14 
Spliter 1x2 

HDMI 1.4 3d 
Unid 1   

15 
Cabo HDMI 
1.4 5 metros 

3D 
Unid 2   

16 
Cabo HDMI 
1.4 2 metros 

3D 
Unid 1   

17 
Cabo HDMI 

1.4 15 metros 
3D 

Unid 1   

18 
Cabo HDMI 

1.4 20 metros 
3D 

Unid 1   

19 
Cabo de 

Energia PP 3 
x 1,5mm 

Mts 70   

20 

Serviço de 
instalação do 
sistema de 

som, 
microfones, 
televisão, 

cabeamento e 
projetor 

Unid 1   

Total  

 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS  

 

Multicabo 20 vias 

Especificação: 
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 Medusa com alça em alumínio e estrutura em metal; 

 Conectores medusa: XLR-F (balanceados) com trava; 

 Prensa cabo de nylon 1; 

 20 vias (espaguetado) numerados com conectores XLR-M (balanceados). 

Conector XLR Macho 

Especificação: 

 Tipo: conector XLR de linha; 

 Conectores: macho; 

 3 Pinos; 

 Material em metal, capa plástica de alta resistência e prensa cabo; 

 Acabamento externo em zinco; 

 Conectores com encaixe para solda 

 Sistema de Jaws de retenção do cabo 

 Montagem rápida sem chave de fenda 

Conector XLR Fêmea 

Especificação: 

 Tipo: conector xlr de linha; 

 Conectores: fêmea; 

 3 pinos; 

 Material em metal, capa plástica de alta resistência e prensa cabo; 

 Acabamento externo em zinco; 

 Conectores com encaixe para solda; 

 Sistema de “Jaws” de retenção do cabo; 

 Montagem rápida sem chave de fenda. 

Caixas de Som  

Especificação: 

 Caixa modelo arandela para instalação em gesso, forro e paredes; 

 Tipo coaxial com alto-falante de 5,5” angulado, com cone injetado em Polipropileno; 

 Borda de borracha bobina móvel de 26 mm, com tweeter Dome; 

 Diafragma de 26 mm Mylar; 

 Sistema magnético ferrite quadrada injetado em ABS; 

 Tela de alumínio com pintura epoxy; 

 Parafuso de aço inox; 

 Divisor de frequência de 6 db / oitava impedância de 8 ohms; 

 Resposta de frequência de 60 – 20 Khz; 

 SPl de 88 db potência de 10 – 100 watts RMS.  

Amplificadores 

Especificação: 

 Amplificador digital de 300 watts RMS em 4 canais 4 x 75 Watts em 4 ohms; 4 x 50 Watts em 8 

Ohms; 

 Chassis padrão rack 1U, resistente a impactos; 

 Sistema Ultra-light, ultra-baixo ruído e ultra-eficiente; 

 Fonte de alimentação de modo de comutação para áudio sem ruído, resposta transiente superior e 

baixo consumo de energia; 

 Limitadores independentes para cada canal que oferecer nível máximo de saída com proteção 

contra sobrecarga, controles de ganho para ajuste preciso e correspondência de sensibilidade; 
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 LEDs de clip e sinal para monitorar o desempenho, conexão de entrada tipo combo "TRS servo-

balanceada XLR e 1/4 mais ligações profissionais; 

 Conexões tipo speakon para conexão de caixas acústicas; 

 Sistema de proteção DC e térmica, proteção de sobrecarga em cada canal automática, para 

proteger o amplificador e alto-falantes, sistema de ventilação com filtro de ar. 

Mesa de Som 

Especificação: 

 Console analógico de baixíssimo ruído; 

 Mixer analógico com alto headroom; 

 24 pré-amplificadores de microfones;  

 EQ de 3 bandas Neo-clássico modelo “Britânico” com meia banda semiparamétricas para um som 

mais encorpado e musical; 

 2 processadores FX estéreo de 24 bits com 99 presets incríveis incluindo reverb, chorus, 

flanger,delay, pitch shifter e vários multiefeitos; 

 EQ gráfico de alta precisão com 9 bandas que permite correção de frequência precisa dos monitores 

ou MAIN Mixers; 

 Sistema anti-microfonia que instantaneamente revela frequências críticas; 

 LEDs de pico de sinal, Mute, MAIN mix, chaves de roteador nos Subgrupos e função Solo e PFL em 

todos os canais; 

 2 canais de entrada estéreo completos com EQ de 4 bandas mais 2 canais de entrada estéreo com 

controle de Nível e pré-fader Auxiliar; 

 Inserts em todos os canais Mono e MAIN Mix para uma conexão mais flexível com equipamentos 

externos; 

 4 saídas de Subgrupo e saída Mono adicional com filtro de varredura das baixas frequências para 

aplicação com subwoofer; 

 4 envios Auxiliares por canal: 2 faders de pré/pós selecionáveis para monitoramento/aplicações de 

efeito, 2 faders de pós (para efeito interno ou como envio externo); 

 Saídas do MAIN Mix balanceadas com Jack ¼” e conexões XLR banhadas a ouro;  

 Control room separada, saída de Fone de Ouvido e Tape estéreo; 

 Função Solo com PFL mais seção de Talkback completa; 

 Chave de Standby muta todos os canais durante intervalos enquanto a música de fundo é fornecida 

pela entrada de CD/Tape; 

 Faders logarítmicos de 60-mm e controles giratórios blindados; 

 Fonte bivolt interna para máxima flexibilidade (100 - 240V~), áudio livre de ruído, resposta transiente 

superior e baixo consumo de energia; 

 Total de 32 canais de entrada A Mesa possui um total de 32 canais de entrada, com 24 mono e 4 

canais de entrada estéreo; 

 Built-in 24-bit Efeitos A built-in 24-bit VIRTUALIZER processador de efeitos com abundância de 

efeitos reverb, delay e chorus; 

 4-Bus Saída de ônibus de roteamento 4 saídas de fornecer roteamento para gravadores, monitores, 

etc; 

 9-Band Graphic EQ estéreo de 9 bandas Equalizador gráfico apresenta sistema para eliminar 

feedback; 

 Chave de mudo global de comutação todos os mudos podem ser ativados com um único switch. 

Microfones sem fio 

Especificação: 

 Faixa de operação de RF: UHF (781 a 806MHz); 

 Relação S/R: >85dB; 

 Rejeição de canal adjacente: >70dB; 
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 Rejeição de imagem e espúrios: >70dB; 

 Sensibilidade do receptor: -105dBm; 

 Número de canais selecionáveis: 48; 

 Nível de saída de áudio (XLR): -17dB (110mV) - balanceado 

 Resposta de frequência de áudio: 100Hz e 18kHz (±3dB); 

 Dimensões: 220x52x205mm; 

 Alimentação: 13 a 15Vdc / 1000mA (acompanha conversor AC/DC). 

 

Especificação dos Transmissores para Microfones: 
o Tipo de modulação: FM; 

o Nível de saída de RF: 10dBm (nominal); 

o Máximo desvio de modulação: ±70kHz; 

o Alimentação: Duas pilhas alcalinas tipo AA 1,5V; 

o Consumo: <100mAh. 

Microfones de Mesa 

Especificação: 

 Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V; 

 Com base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensa-   dor, saída XLR; 

 Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado e chama a 

atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo; 

 Comprimento da Haste de 63 cm. 

Estabilizador 

Especificação: 

 Estabilizador de 1000 VA; 

 Com 6 tomadas padrão NBR14136; 

  Possuir 3 leds coloridos, que indicam com praticidade as condições de funcionamento da rede 

elétrica; 

 Sistema de proteção contra: Curto-circuito, Surtos de tensão (descarga elétrica), Sub/sobretensão 

de rede elétrica com desligamento e rearme automático, Sobreaquecimento com desligamento e 

rearme automático, Sobrecarga com desligamento automático; 

 Voltagem de saída: 115 volts. 

Cabo HDMI 2 Metros 

Especificação: 

 Suportar vários formatos de vídeo, incluindo 3D; 

 Malha de nylon que oferece durabilidade máxima contra o desgaste a temperaturas externas; 

 Compatível com todos os equipamentos de conexão HDMI; 

 Suportar internet de até 100mbps. 

Cabo HDMI 5 Metros 

Especificação: 

 Suportar vários formatos de vídeo, incluindo 3D; 

 Malha de nylon que oferece durabilidade máxima contra o desgaste a temperaturas externas; 

 Compatível com todos os equipamentos de conexão HDMI; 

 Suportar internet de até 100mbps. 

Cabo HDMI 15 Metros 

Especificação: 
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 Suportar vários formatos de vídeo, incluindo 3D; 

 Malha de nylon que oferece durabilidade máxima contra o desgaste a temperaturas externas; 

 Compatível com todos os equipamentos de conexão HDMI; 

 Suportar internet de até 100mbps. 

Spliter HDMI 

Especificação: 

 Suporte formato de vídeo 3D; 

 Formato de cor do vídeo: 24bi/deep color 30bit,36bit; 

 Oferecer suporte a mais alta resolução de vídeo 1920 x 1080/60 H z; 

 Suportar taxa de transmissão de largura de banda; 

 Suportar 10/08/12 bit de profundidade de cor; 

 Suportar várias fontes de vídeos de alta definição HD, tais como DVD Player e receptores A/V; 

Suporte para Projetor  

Especificação: 

 Rotação lateral de até 360º e inclinação contínua de +- 15º vertical. Permite ajuste mesmo após a 

instalação; 

 Estrutura em alumínio resistente; 

 Compatível com Extensor SM-PR01L; 

 Rotação lateral de até 360º; 

 Inclinação contínua de +- 15º na vertical. 

Régua - Barra de Tomadas 

Especificação: 

 Controle de Liga e Desliga 

 Bivolt de 110/220v; 

 Fusível de Acesso externo; 

 Filtro de linha; 

 08 Tomadas; 

 Mostrador digital. 

Rack para parede 08us 570mm 

Especificação: 

 Rack soldado e confeccionado em chapa de aço; 

 Estrutura e porta frontal confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm; 

 Laterais e fundo confeccionados em chapa de aço com espessura mínima de 1mm. 

 Porta frontal com fechadura e chave com segredo, armação de aço com visor de acrílico; 

 Laterais com aletas de ventilação e fecho rápido de fácil remoção;  

 Soleira solda com abertura para passagem de cabos; 

 Teto soldado com abertura para passagem de cabos e abertura para ventilação forçada com até 2 

ventiladores; 

 Planos internos (2 frontais) para fixação dos equipamentos confeccionados em chapa de aço de no 

mínimo 1,2mm; 

Suporte de Piso para Televisor em MDF 

Especificação: 

 Rack (Suporte ou armação) de chão de madeira na cor Marfim Atenas, para TV de 50" com as 
seguintes dimensões: (1,14 m Largura por 66cm de altura e 6cm de profundidade). 
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Cabo de Energia PP  

Especificação: 

 Tipo do Cabo PP Flexível; 

 Seção 3 x 1,5 mm2; 

 Diâmetro nominal do condutor 1,54 mm; 

 Diâmetro externo nominal 8,9 m 

 

Valor global por extenso:  

______________________________________________________________________________________ 

 

PROPONENTE: 
 
NOME: _______________________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________________ 
CNPJ Nº: _____________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: ________________________________________________________________ 
TELEFONES: __________________________________________________________________________ 
E-MAIL: _______________________________________________________________________________ 
 
VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS):_______________________________________ 

 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

RG/CPF:  
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ANEXO III 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR 

 

 
 
 

(Nome da Empresa ), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

__________________, estabelecida                             (                             Endereço Completo  

_______________________________),                                 declara, sob as penas da Lei, que não utiliza 

mão-de-obra, direta ou indireta, de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, 

perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra, direta ou indireta, de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 

inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93. 

 
 

(Cidade/Estado), _____ de _____________________ de 2016. 
 
 
 
 

(Assinatura) 
__________________________________ 

(Nome e identidade do declarante) 
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ANEXO IV 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

A empresa (                             Nome da Empresa _______________________________),  pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, estabelecida              (                        

Endereço Completo  ________________),                                 por intermédio do seu representante legal 

o(a) Sr.(a) __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº_______________ e do 

CPF nº __________________, declara, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência 

ou Concordata, e que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação 

no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

 
(Cidade/Estado), ____ de ____________________ de 2016. 

 
 
 
 

(Assinatura) 
__________________________________ 

(Nome e identidade do declarante) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA NATUREZA DOS SERVIÇOS 
 

 

 

Ao 

Conselho Federal de Economia -  COFECON 

 

  

A __________________________________________________ (nome da empresa), 

______________________________ (CNPJ), localizada 

_____________________________________________________ (endereço completo), 

representada por ______________________________________________ (nome do representante), 

declara, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº4/2016, que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, que foi possibilitada a visita ao local 

de execução dos serviços, assumindo total responsabilidade por esse fato, e que não o utilizará para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o COFECON. 

 

 

Brasília - DF, ___ de _____________de 2016. 

__________________________________ 

Empresa 


