
                                                                                                                                   

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 48/2014

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 0.00.002.001644/2014-17

UASG – 590001

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

DATA: 22/12/2014

HORÁRIO: 14 HORAS

Obs:  Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação

do Pregoeiro em sentido contrário.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, sediado no Setor de Administração Federal

Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, CEP 70070-600, torna público, por meio da

Pregoeira FABIANA BITTENCOURT GARCIA SOARES DE LIMA  e sua equipe de apoio, designados

pela Portaria nº 149 de 15 de julho de 2014, do Exmo. Senhor Secretário-Geral do Conselho

Nacional do Ministério Público, que no dia 22 de dezembro de 2014, às 14 horas (horário de

Brasília-DF), ou no mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver

expediente  nessa  data,  através  do  endereço  eletrônico  www.comprasnet.gov.br,  realizará

licitação do  tipo MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE,  na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO,

para contratação  de  empresa  para  fornecimento  de  equipamentos  com  a  finalidade  de

atualizar o sistema de conferência, gravação e transmissão de áudio e vídeo e automação do

Plenário do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público. A presente licitação será

regida pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei nº 8.666 de 21/06/1993, pelo Decreto 5.450, de

31/05/2005,  Lei  Complementar  nº  123  de  14/12/2006, no  que  couber,  com  as  devidas

alterações, e demais normas pertinentes.

1 – CONDIÇÕES PRELIMINARES

1.1  O  Pregão  Eletrônico  será  realizado  em  sessão  pública,  por  meio  da

INTERNET, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas

fases.

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto

descritas no COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão

as constantes do Edital.

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por Pregoeiro(a) do Conselho Nacional

do Ministério Público, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
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para o aplicativo constante da página eletrônica (certificação digital).

2 – DO OBJETO

A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  para

fornecimento  de  equipamentos  com a  finalidade  de  atualizar  o  sistema  de  conferência,

gravação  e  transmissão  de  áudio  e  vídeo  e  automação  do  Plenário  do  edifício-sede  do

Conselho Nacional do Ministério Público, conforme especificações e condições estabelecidas,

constantes do Termo de Referência (Anexo I), que fazem parte integrante deste edital, para

todos os fins e efeitos:

 Termo de Referência - Anexo I;

 Planilha de Formação de Preços – Anexo II;

 Declaração de Regularidade - Anexo III;

 Termo de Garantia e Assistência Técnica – Anexo IV.

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta licitação pessoas Jurídicas que explorem ramo

de atividade compatível com o objeto licitado, atendam às condições exigidas neste Edital

e  seus  anexos  e  estejam  devidamente  credenciadas,  por  meio  do  sítio

www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.

3.2 Não poderá participar desta licitação:

a) consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

b)  empresa  apenada  com  a  suspensão  do  direito  de  licitar  com  a

Administração;

c) empresa apenada com o impedimento de contratar com a Administração;

d) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração

Pública, nos limites determinados pelo inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93; (consertar

formatação)

e) empresa que estiver em recuperação judicial, processo de falência ou sob

regime de concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

f) sociedade cooperativa de mão de obra, constituída nos termos da Lei nº

5.764, de 16/12/1971, em função do Termo de Conciliação celebrado entre a União (AGU) e o

Ministério Público do Trabalho;

g) empresa em regime de subcontratação.

3.2.1 Para fins do disposto na alínea b, c e d do item 3.2, entende-se por

AMINISTRAÇÃO, o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚLICO (UASG 59001) e o MINISTÉRIO

PÚBLICO DA UNIÃO,  e  por  ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA,  a  administração  direta  e  indireta  da
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades

com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações

por ele instituídas ou mantidas.

3.3 Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome

da empresa licitante e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente,

quando for o caso.

3.4.  O  licitante  será  responsável  pela  veracidade  e  legitimidade  das

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatório e

da consequente contratação, sob as penas da lei.

3.5 Não poderão participar deste Pregão empresas cujo(s) sócio(s), gerente(s)

ou diretor(es) sejam cônjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por

afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,   de  membro  do  Ministério  Público  da  União

(Ministério  Público  Federal,  Ministério  Público  Militar,  Ministério  Público  do  Trabalho,

Ministério  Público do  Distrito  Federal  e  Territórios),  de membro do  Conselho Nacional  do

Ministério Público e de  membro do Ministério Púbico em atividade no Conselho Nacional do

Ministério público e ou  de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou

assessoramento) do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme dispõem as Resoluções

CNMP 01/2005, 07/2006, 21/2007, 28/2008 e 37/2009 (Anexo III do Edital).

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de

senha,  pessoal  e  intransferível,  para  acesso  ao  sistema  eletrônico,  no  sítio

www.comprasnet.gov.br.

4.2  O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  na

responsabilidade legal  da  licitante  ou  de seu  representante  legal  e  na  presunção de  sua

capacidade técnica  para  a  realização das  transações  inerentes  ao Pregão Eletrônico,  não

cabendo ao provedor ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §§ 5º e 6º, do Decreto

nº 5.450/2005).

4.3  O  uso  da  senha  de  acesso  pela  licitante  é  de  sua  exclusiva

responsabilidade,  incluindo  qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu

representante, devendo a licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer

irregularidade quanto ao uso da mesma (art. 3º, Parágrafo 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

4.4  Quem  prestar  declaração  falsa  na  manifestação  de  que  trata  o  item

anterior sujeitar-se-á à penalidade prevista no item 11 deste Edital.

5 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
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5.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e

lances,  inclusive  os  atos  praticados  diretamente  ou  por  seu  representante  (art.  13,  III,

Decreto nº 5.450/2005).

5.2  Incumbirá  à  licitante,  ainda,  acompanhar  as  operações  no  sistema

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou

de sua desconexão (art. 13, IV, Decreto nº 5.450/2005).

5.3 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa

da  licitante  e  subsequente  encaminhamento  da  proposta  de  preços,  o  que  ocorrerá

exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.4  Como  requisito  para  a  participação  no  Pregão,  a  licitante  deverá

manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às

exigências  de  habilitação  previstas  neste  Edital  e  seus  anexos  (art.  21,  §  2º,  Decreto  nº

5.450/2005).

5.4.1 As licitantes também deverão declarar em campo próprio do sistema

eletrônico que cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, e que não se

encontram alcançadas por quaisquer das hipóteses previstas no Parágrafo 4º, do art. 3º, da LC

nº 123/2006.

5.5 Até a abertura da sessão,  os licitantes poderão retirar  ou substituir  a

proposta anteriormente apresentada (art. 21, § 4º, Decreto nº 5.450/05).

5.6 Concluída a  etapa de lances,  a  empresa detentora do menor  lance

deverá encaminhar sua proposta contendo as  especificações detalhadas  do objeto,  no

prazo máximo de 1 (uma) hora, contada do encerramento da etapa de lances, com preços

unitários e total atualizados (no máximo com duas casas decimais) em conformidade com

os lances eventualmente ofertados. A comprovação dar-se-á, preferencialmente, por meio

da  opção  “Enviar  Anexo”  do  sistema  Comprasnet,  ou  para  o  endereço  eletrônico

cpl  @cnmp.mp.br,  com  posterior  encaminhamento  do  original  (via  Sedex)  ou  cópia

autenticada no prazo de 72 (setenta e duas) horas, no endereço constante no item 10.1

do presente Edital.

5.6.1  No  caso  de  propostas  contendo  erros  ou  falhas  sanáveis,  será

concedido prazo improrrogável de 30 (trinta) minutos para os devidos ajustes.

5.6.1.1 Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta)

dias, a contar da data de sua apresentação;

5.6.2. A especificação deverá ser clara e completa, ou seja, detalhamento

do objeto,  observadas  as  especificações  básicas  constantes  do  Termo de Referência  -

Anexo I do Edital;

5.7  Os  Preços  unitário  e  total,  devem  ser  compatíveis  com  os  preços

praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei  nº 8.666/93, em
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algarismo  e  por  extenso,  expresso  em  moeda  corrente  nacional  (R$),  considerando  as

quantidades constantes na planilha do Anexo I deste Edital;

5.8 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do

proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

5.9  Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do

presente  Edital  e  seus  anexos,  que  sejam  omissas  ou  que  apresentem  irregularidades

insanáveis.

5.10 Serão desclassificadas as propostas e excluídos os lances que ofereçam

preços excessivos ou inexequíveis, podendo o Pregoeiro realizar diligências para averiguação

dos mesmos.

5.10.1 O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao

autor da proposta, no prazo de cinco dias úteis contados da notificação.

 

06 – DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir data e horário previstos no preâmbulo do Edital, terá início a

sessão pública do Pregão Eletrônico nº 48/2014, com a divulgação das propostas de preços

recebidas e início da etapa de lances.

6.2 Não se admitirá proposta que apresentar preço global simbólico, irrisório

ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado, ainda que este Edital não tenha

estabelecido limites mínimos.

6 . 3 A desclassificação da proposta de preços será sempre fundamentada e

registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

07 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS

7.1  Até  o  dia  17/12/2014,  2  (dois)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão,

na forma eletrônica.

7.1.1  Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas e, sendo

acolhida, será definida e publicada nova data para realização do certame.

7.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão

ser enviados ao Pregoeiro, até o dia 16/12/2014, 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, via correio

eletrônico: cpl@cnmp.mp.br.

08 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
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8.1  Aberta  a  etapa  competitiva,  com  a  classificação  das  propostas  pelo

Pregoeiro,  o  licitante  poderá  encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  do  sistema

eletrônico,  sendo  o  mesmo  imediatamente  informado  do  seu  recebimento  e  respectivo

horário de registro e valor (art. 24 do Decreto nº 5.450/05).

8.2 O licitante poderá oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado

e as regras de aceitação dos mesmos.

8.3  O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  inferior  ao  último  por  ele

ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

8.4 Se ocorrerem dois ou mais lances do mesmo valor, terá preferência na

contratação, para todos os efeitos, aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar,

podendo, ao preço do primeiro colocado, ser registrados outros licitantes que aderirem a este

preço.

8.5 Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em

tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais

licitantes, vedada à identificação do detentor do lance.

8.6 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, através do Pregoeiro, aos

licitantes,  após  o  que  transcorrerá  o  tempo  de  até  30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente

determinado  pelo  sistema,  findo  o  qual  será  automaticamente  encerrada  a  recepção  de

lances.

8.7 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro

poderá  encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que  tenha

apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir

sobre sua aceitação, sendo a negociação acompanhada pelos demais licitantes.

8.8 O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação

e decisão pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.9  Encerrada  a  etapa  de  lances  da  sessão  pública,  os  licitantes  deverão

acompanhar a etapa de ACEITAÇÃO, permanecendo  on-line para a resposta de dúvidas por

parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de valores.

8.10  No  caso  de  desconexão  com  o  Pregoeiro  no  decorrer  da  etapa

competitiva deste 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.

8.11 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a

sessão deste Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos

participantes através do sítio www.comprasnet.gov.br.

8.12.1 Os  documentos  a  serem  apresentados  para  o  cumprimento  desta

exigência são os relacionados no item 10 deste Edital.
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9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1 No julgamento das propostas, após a etapa de lances, a classificação se

dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta

que cotar o menor preço por item/lote, sendo aceitas somente duas casas decimais.

9.2 O lançamento dos valores da proposta inicial no sistema Comprasnet é de

responsabilidade  do  LICITANTE,  qualquer  falha  ou  erro  no  lançamento  implicará  na

desclassificação da proposta tendo como justificativa valores irrisórios ou erro material.      

9.3 O limite máximo aceitável para a contratação serão conforme a tabela

abaixo:

Item Descrição Qtd. Marca /
Modelo

Preço
Unitário

Preço Total

Lote 1

1 Estação produtora de conteúdo ao vivo

(mesa  de  corte)  e  demais

especificações contidas no edital.

1
R$

93.775,00 R$ 93.775,00

2 Câmera  Pan-Tilt-Zoom  HD  e  demais

especificações contidas no edital.
4

R$
19.115,00 R$ 76.460,00

3 Unidade  de  controle  remoto  para

câmeras PTZ e demais especificações

contidas no edital.

1
R$

4.540,00 R$ 4.540,00

Valor total lote 1 R$ 174.775,00

Lote 2

4 Matriz de áudio e vídeo 8x8 e demais

especificações constantes no edital.
1 R$

41.179,22 R$ 41.179,22

5 Cartão  de  entrada  HDMI  e  demais

especificações constantes no edital.
4 R$

11.748,00
R$ 46.992,00

6 Cartão  de  entrada  HD-SDI  e  demais

especificações constantes no edital.
2

R$
4.037,00 R$ 8.074,00

7 Cartão  de  entrada  DVI  e  demais

especificações constantes no edital.
2 R$

9.399,00 R$ 18.798,00

8 Cartão  de  saída  HDMI  e  demais

especificações constantes no edital.
2 R$

16.448,00 R$ 32.896,00

9 Cabo  HDMI  de  1,8  metros  e  demais

especificações constantes no edital.
8 R$ 16,90 R$ 135,20

10 Cabo  HDMI  de  10  metros  e  demais

especificações constantes no edital.
8 R$ 70,90 R$ 567,20
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Item Descrição Qtd. Marca /
Modelo

Preço
Unitário

Preço Total

11 Cabo  SDI  RG-59  e  demais

especificações constantes no edital.
200 m R$ 6,00 R$ 1.200,00

12 Conector  BNC  para  cabo  RG-59  e

demais  especificações  constantes  no

edital.

30 R$ 9,00 R$ 270,00

13 Cabo  DVI  de  10  metros  e  demais

especificações constantes no edital.
2 R$ 84,47 R$ 168,94

Valor total do lote 2 R$ 150.280,56

Lote 3

14 Receptor  de  apresentações  HD

wireless  e  demais  especificações

contidas no edital.

1 R$
15.322,50 R$ 15.322,50

15 Roteador wi-fi e demais especificações

contidas no edital.
1

R$
1.149,00 R$ 1.149,00

Valor total do lote 3 R$ 16.471,50

16 Monitor/TV  LED  de  32”  e  demais

especificações contidas no edital
2

R$
2.139,73 R$ 4.279,46

Valor total do item 16 R$ 4.279,46

17 Condicionador  de  energia  de,  no

mínimo,  2700W  e  demais

especificações contidas no edital

2
R$

1.178,00 R$ 2.356,00

Valor total do item 17 R$ 2.356,00

Lote 04

18 Central  de microfones sem fio UHF e

demais  especificações  contidas  no

edital.

1 R$
13.603,00 R$ 13.603,00

19 Microfones  sem  fio  com  transmissor

UHF e demais especificações contidas

no edital.

2 R$
5.276,00

R$ 10.552,00

Valor total do item 4 R$ 24.155,00

Valor total global R$ 372.317,52

9.4 Serão desclassificadas as propostas com valore acima do limite estimado,

na fase de "Aceitação".

9.5  Se  a  proposta  ou  o  lance  de  menor  valor  não  for  aceitável,  ou  se  o

licitante não atender às exigências de Habilitação, o pregoeiro examinará a melhor proposta

ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na
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ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance

que atenda ao Edital. Também nessa etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante

para que seja obtido preço melhor. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo

ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.6  Constatado  o  atendimento  às  exigências  fixadas  no  Edital,  após  a

habilitação e julgamento de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance

de menor preço, e o licitante será declarado vencedor, sendo convocado para assinatura do

Contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido neste Edital.

9.7 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, salvo por motivo

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

9.8  O  pregoeiro,  na  fase  de  julgamento,  poderá  promover  quaisquer

diligências, julgadas necessárias à análise das propostas, devendo os licitantes atender às

solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

9.9 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade

jurídica,  mediante  despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessível  a  todos,

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.10  Verificando-se,  no  curso  da  análise,  o  descumprimento  de  requisitos

estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.

9.11  Na  fase  de  Aceitação  da  Proposta,  o  Pregoeiro  poderá  solicitar  ao

licitante vencedor a reapresentação de sua proposta comercial, caso detecte falha sanável na

mesma.

9.12 Será recusada a proposta do licitante vencedor da fase de lances que

esteja em desacordo com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório, que

deixe de atender às exigências nele contidas, que se oponha a quaisquer dispositivos legais

vigentes, que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços global ou

unitário  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,  e  ainda,  que  apresente  irregularidades

insanáveis.

10 - DA HABILITAÇÃO

10.1 Após a fase de ADJUDICAÇÃO, o licitante vencedor deverá encaminhar

a  documentação  original,  ou  cópia  autenticada,  referente  à  HABILITAÇÃO,  bem  como  a

proposta atualizada, num prazo de até 72 (setenta e duas) horas, ao CNMP, SAF Sul (Setor de

Administração  Federal  Sul),  Quadra  2,  Lote  3,  CEP  70.070-600,  sala  T-008  (Comissão

Permanente  de  Licitação)  em envelope  fechado  e  rubricado  no  fecho,  com os  seguintes

dizeres em sua parte externa e frontal:
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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CEP: 70.070-600

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2014

PROCESSO Nº 0.00.002.001644/2014-17

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

10.2  A  habilitação  das  licitantes  será  verificada  nos  seguintes

sistemas/cadastros, sem prejuízo dos demais documentos exigidos neste Edital:

a) SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

b) CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU (Portal

da Transparência do Governo Federal http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/);

c)  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Improbidade

Administrativa do  CNJ  –  Conselho  Nacional  de  Justiça

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT

(  http://www.tst.jus.br/certidao  ).

10.3 Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte

documentação complementar:

10.3.1 Declaração da 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 (em campo próprio do sistema

Comprasnet).

10.3.2 Declaração expressa do responsável pela firma de que ela não está

impedida de participar de licitações promovidas por órgãos ou entidade pública (em campo

próprio do sistema Comprasnet).

10.3.3 Declaração de ciência e concordância com as condições estabelecidas

neste Edital e seus Anexos, bem assim de cumprimento pleno dos requisitos habilitatórios

previstos (em campo próprio do sistema Comprasnet).

10.3.4 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento)

do valor ofertado pela licitante, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar

resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente

e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF;

10.3.5 Declaração de que é microempresa e empresa de pequeno porte, se

for o caso, e que, sob as penas da Lei, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei

Complementar nº 123/06 e está apta a usufruir do tratamento favorecido nos arts. 42 a 49 da

referida Lei Complementar (em campo próprio do sistema Comprasnet).

10.3.6 Declaração de regularidade (anexo III do edital);
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10.3.7 Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnico-operacional,

em nome da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que

comprove(m),  explicitamente,  que  a  licitante  forneceu,  de  maneira  satisfatória,  os

equipamentos e/ou componentes, compatíveis com o objeto desta licitação;

10.3.8  O(s) atestado(s) deverá(ão) estar impresso(s)  em papel timbrado da

pessoa jurídica que o(s) emitiu, com a descrição do nome completo, do cargo, da função e

conter a assinatura legível do responsável e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de

telefone,  fax  e  correio  eletrônico  do  responsável  pela  emissão  do  atestado.  As  parcelas

exigidas  nos  atestados  poderão  ser  supridas  por  soma  de  comprovações  de  prestação  de

serviços  de  menor  vulto.  O(s)  atestado(s)  deve(m)  permitir  a  obtenção  das  seguintes

informações mínimas:

I -  Indicação do CNPJ, razão social e endereço completo da pessoa jurídica

emissora do atestado;

II - Informação do local e da data de expedição do atestado;

III  -  Descrição  da  data  de  início  e  término  da  prestação  dos  serviços

referenciados no documento;

10.4  A  verificação  em  sítios  oficiais  de  órgão  e  entidades  emissores  de

certidões constitui meio legal de prova.

10.5 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados

no SICAF, e quando houver necessidade de envio, deverão ser encaminhados para o e-mail

cpl@cnmp.mp.br, a partir de sua convocação no sistema de Pregão Eletrônico, no prazo de 1

(uma) hora contada da solicitação do Pregoeiro,  e  apresentados no original  ou por cópia

autenticada em 72 (setenta e duas) horas após o encerramento da sessão pública.

10.5.1  Comprovada  a  impossibilidade  de  envio  por  meio  da  referida

ferramenta, a critério do Pregoeiro, poderá ser utilizada outra forma de envio.

10.5.2 No caso de propostas contendo erros ou falhas sanáveis, será concedido

prazo improrrogável de 30 (trinta) minutos para os devidos ajustes.

10.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou

contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, poderá o Pregoeiro considerar o

proponente INABILITADO.

10.7 Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei,

admitidos como válidos, no caso de omissão, os emitidos a menos de noventa dias.

10.8 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos

em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

10.9 Os documentos deverão ser apresentados com validade em dia na

data de apresentação da proposta.

10.9.1 Os documentos apresentados com validade expirada, se não for falta

sanável, acarretarão a INABILITAÇÃO do proponente.

10.10 Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a comprovação da
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regularidade  fiscal  observará  a  disciplina  estabelecida  nos  artigos  42  e  43  da  Lei

Complementar nº 123, de 14/12/2006, regulamentados pelo art. 4º do Decreto nº 6.204, de

05/09/2007.

10.11 Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,

tratando-se de ME ou EPP, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial

corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarado  vencedor  do  certame,

prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para  regularização  da

documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais  certidões

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.12  A não  regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  nos  itens

acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no

artigo 81 da Lei nº 8.666 de 21/06/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para a retirada da Nota de Empenho, assinatura

do contrato ou revogar a licitação.

10.13 A licitante deverá declarar quaisquer fatos supervenientes à inscrição

cadastral impeditivos de sua habilitação.

10.14  Para  habilitação  no  presente  pregão  serão  exigidos  os  seguintes

documentos:

a) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

FGTS (Certificado de Regularidade de FGTS - CRF);

b) prova de regularidade para com a Seguridade Social (Certidão Negativa de

Débito - CND);

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão de Quitação

de  Tributos  e  Contribuições  Federais  e  Certidão  de  Quitação  da  Dívida  Ativa  da  União

fornecidas  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  e  Procuradoria  Geral  da Fazenda Nacional,

conjuntamente,  nos  termos do  Decreto  n.º  6.106/2007  e IN/RFB n.º  734/07),  Estadual  e

Municipal ou Distrital, conforme o domicílio ou sede da licitante, admitida a certidão positiva

com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;

d)  certidão  negativa  de  falência,  recuperação  judicial  ou  concordata,

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

e) certidão de regularidade trabalhista (CNDT);

10.14.1 Para as licitantes inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores – SICAF, a comprovação referida nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do item 10.14

poderá ser efetuada mediante consulta on line ao Sistema. A regularidade para com a fazenda

Estadual  e  as  certidões  exigidas  nas  alíneas  “d”  e  “e”  do  item  anterior,  quando  não

constantes  do  cadastro  no  Sistema,  deverão  ser  atendidas,  também,  pelos  licitantes

cadastrados no SICAF.

10.14.2  Caso algum dos documentos de habilitação apresentados na licitação

esteja  vencido,  o  Pregoeiro  poderá,  conforme  lhe  faculta  o  §  3º  do  art.  43  da  Lei  n.º
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8.666/93, efetuar consulta ao órgão responsável pela emissão do documento, para verificação

de sua regularidade.

10.14.3  A Administração se reserva no direito de diligenciar, a qualquer

momento,  no  sentido  de verificar  a  validade  e  a  autenticidade de  qualquer  certidão

apresentada.  Em havendo  divergências,  será  considerada  válida  pela  Administração  a

certidão obtida com data mais recente.

10.15  Deverá  o  licitante  indicar,  juntamente  com  os  documentos

comprobatórios da habilitação, endereço eletrônico para onde serão encaminhadas todas as

comunicações  pertinentes  ao  processo  de  licitação  e  à  execução  das  obrigações  dele

decorrentes, expedidas pelo CNMP e a ele endereçadas;

10.16 O licitante se responsabilizará pelo endereço fornecido, de modo que,

qualquer alteração deste endereço eletrônico deverá ser comunicada ao CNMP, considerando-

se válida toda correspondência enviada ao endereço constante dos autos;

10.17  Em  se  tratando  de  comunicação  enviada  pelo  correio  eletrônico,

considera-se  intimado  o  licitante  no  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  envio,  iniciando-se  a

contagem do prazo no dia imediatamente posterior ao da intimação.

11 - DAS PENALIDADES

11.1  O  licitante  vencedor  que  descumprir  quaisquer  das  cláusulas  ou

condições do presente edital ficará sujeito às penalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e

8.666/93.

11.2 Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, o

licitante vencedor que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a retirar a nota

de empenho, deixar de assinar o termo de contrato quando exigido, deixar de entregar a

documentação  exigida  para  o  certame  ou  apresentar  documentação  falsa,  ensejar  o

retardamento da execução de seu objeto,  não mantiver a proposta,  falhar ou fraudar na

execução  do  contrato,  comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,  ficará

impedido de licitar e contratar com a União, e, se for o caso, será descredenciado no SICAF,

pelo  prazo  de  até  5  anos,  sem prejuízo  das  multas  previstas  neste  edital  e  das  demais

cominações legais.

11.3  Além do previsto  no  subitem anterior,  pelo  descumprimento  total  ou

parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no

art. 78, incisos I a XI da Lei 8.666/93, a Administração poderá, resguardados os procedimentos

legais  pertinentes,  aplicar  as  seguintes  sanções,  conforme  art.  87  da  Lei  8.666/93,  sem

prejuízo de outras:

a) advertência;

b) multa, a ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da

comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:
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b.1) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total da contratação, caso a

CONTRATADA não forneça os produtos e demais condições avençadas no prazo, por dia de

atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10º dia de

atraso, os serviços poderão, a critério da Administração, não mais ser aceitos, configurando-

se a inexecução do contrato.

b.2)  0,5% (cinco décimos por cento)  sobre o valor  da contratação,  caso a

prestação  seja  realizada  de  forma  incompleta  ou  em desconformidade  com as  condições

avençadas, por dia de irregularidade na prestação dos serviços, limitada sua aplicação até o

máximo de 10 dias. Após o 10º dia, o objeto poderá, a critério da Administração, não mais ser

aceito, configurando-se a inexecução do contrato.  

b.3) 5% (cinco) do valor do(s) bem(ns) por dia de atraso injustificado, no cado

de descumprimento do prazo estabelecido nas condições  de garantia,  até o limite de 20

(vinte) dias.

b.4)  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  Contrato,  no  caso  de

inexecução total do contrato.

c)  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de

contratar com a Administração, por até 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida  sempre  que  a  licitante  vencedora  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.4  As  penalidades  previstas  neste  Edital  são  independentes  entre  si,

podendo ser  aplicadas  isoladas  ou,  no caso de multa,  cumulativamente,  sem prejuízo de

outras medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93).

11.5 No caso de não-recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias

úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada da

garantia prestada ou dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA ou ajuizada a dívida,

consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios

de 1,0% (um por cento) ao mês.

11.6 Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas nos incisos III

e IV, do art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e a constantes do art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como

a rescisão contratual, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

11.7  De  acordo  com o  artigo  88,  da  Lei  nº  8.666/93,  serão  aplicadas  as

sanções previstas  nos  incisos  III  e  IV do  artigo 87 da  referida lei,  à  CONTRATADA ou  aos

profissionais que, em razão dos contratos regidos pela citada lei:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,

fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em

virtude de atos ilícitos praticados.

11.8  Da  aplicação  das  penas  definidas  no  §  1º  e  no  art.  87,  da  Lei  n.º

8.666/93, exceto para aquela definida no inciso IV, caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias

úteis da data de intimação do ato.

11.9 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV, do art. 87,

da Lei n.º 8.666/93, caberá pedido de reconsideração ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho

Nacional do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de intimação

do ato, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

11.10 Na  comunicação  da  aplicação  da  penalidade  de  que  trata  o  item

anterior, serão informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como

daquela competente para decidir sobre o recurso.

11.11  O  recurso  e  o  pedido  de  reconsideração  deverão  ser  entregues,

mediante  recibo,  no  setor  de  protocolo  do  CONTRATANTE,  localizado  no  edifício  Adail

Belmonte, situado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 03 Lote 02, Brasília/DF, nos

dias úteis, das 13h às 17h.

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar a intenção

de  recorrer,  imediata  e  motivadamente,  em campo  próprio  do  sistema,  quando  lhe  será

concedido o prazo de 3 dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as

demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra-razões em igual número de dias,

que começarão  a correr  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista

imediata dos autos.

12.2 A falta de manifestação de intenção de recurso, imediata e motivada, da

licitante quanto ao resultado do certame importará preclusão do direito recursal. Os recursos

imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

12.3 Os recursos serão dirigidos à Secretária de Administração do CNMP por

intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 dias úteis ou, nesse

período,  encaminhá-los  à  Secretária  de  Administração,  devidamente  informado,  para

apreciação e decisão, no mesmo prazo.

12.4  Declarada  a  vencedora  da  licitação,  não  havendo  manifestação  das

demais  licitantes  quanto  à  intenção  de  interpor  recurso,  ou  julgados  os  que  interpostos

forem, será o procedimento submetido à Secretária de Administração para homologação.

12.5  Encerrada  a  sessão  pública,  a  ata  respectiva  será  disponibilizada

imediatamente na internet para acesso livre de todos os licitantes e à sociedade.

12.6 Os recursos relativos à aplicação das penalidades previstas no item 11 e
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no art.  87 da Lei  nº  8.666/93,  exceto para aquela definida no inciso IV da referida Lei,

poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da

lavratura da ata.

12.7 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV do art. 87

da Lei nº 8.666/93, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar

da intimação do ato.

12.8 Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos

interessados, na sala da CPL, no Edifício-Sede II deste Conselho, sito:  Setor de Administração

Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte.

13- DO PRAZO DE ENTREGA E RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.

13.1  Os  objetos  deverão  ser  entregues  no  almoxarifado  do  CNMP,  no

Distrito Federal, no endereço Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Quadra 2, Lote 3

– Edifício Adail Belmonte.

13.2  No  fornecimento  do  objeto  deverão  ser  observados  prazos,

especificações e  orientações descritos neste Edital e no Termo de Referência (Anexo I).

13.3 Até a efetiva retirada da Nota de Empenho, poderá ser desclassificada a

proposta da licitante vencedora, caso o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO venha a

ter conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

13.5 A  Nota  de  Empenho  poderá  ser  anulada  a  qualquer  tempo,

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, com base nos

motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei nº 8.666/93.

14 – DO RECEBIMENTO

14.1 Conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.

15 – DA DOTAÇÃO

15.1  As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do

Programa controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, Natureza de

Despesa 3.4.4.90.52.33, constante do orçamento do CNMP para este fim.

16– DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado a favor do licitante vencedor por meio de

Ordem Bancária até o 10º (décimo) dia útil após o recebimento definitivo dos objetos, e de

acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceito pelo CNMP, nos termos
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especificados no Termo de Referência constante do Anexo I.

16.1.1. O pagamento se realizará após o recebimento definitivo e aceitação

dos objetos,  mediante  apresentação da respectiva  nota  fiscal  devidamente  atestada pelo

setor competente, acompanhada das Certidões negativas de Débito relativos ao FGTS, INSS,

Débitos Trabalhistas e a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida

Ativa da União, bem como das Receitas Estadual e Municipal ou Distrital.

16.2 Para execução do pagamento, a licitante deverá fazer constar como

beneficiário/cliente da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem rasuras, ao Conselho

Nacional do Ministério Público, CNPJ nº 11.439.520/0001-11.

16.3 Caso  a  CONTRATADA  seja  optante  pelo  Sistema  Integrado  de

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –

SIMPLES,  a  mesma  deverá  apresentar,  juntamente  com  a  nota  fiscal/fatura,  a  devida

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme

legislação em vigor.

16.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente

de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade

ou inadimplência;

16.5 O CNMP fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no

ato de entrega e aceitação, o produto fornecido não estiver em perfeitas condições e em

conformidade com as especificações estipuladas no termo de referência.

17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

17.1 São as constantes no Anexo I  deste Edital  e no Termo de Garantia e

Assistência Técnica – Anexo IV;

17.2 A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 A autoridade competente do CNMP, poderá anular ou revogar a presente

licitação, bem como não homologar total ou parcialmente o objeto licitado, desde que não

atendidas  as  exigências  constantes  neste  Edital  e  seus  Anexos,  ou  por  interesse  público

decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e suficiente  para

justificar  o  ato,  devendo  anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  mediante  provocação  de

terceiros, com as devidas justificativas, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93,  sendo

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

18.2 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não
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gera a obrigação de indenizar, por parte da Administração, ressalvado o disposto no parágrafo

único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

18.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões,

conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º, inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante

prévia  comunicação  formal  e  expressa  por  parte  do  CNMP à  CONTRATADA,  e  desde  que

verificada  a  existência  de  dotação  orçamentária  e  financeira  para  os  acréscimos  que  se

fizerem necessários, respeitados os limites legais.

18.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no

afastamento do licitante, desde que, durante a realização da sessão pública do pregão, seja

possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, sendo possível

ao Pregoeiro solicitar pareceres técnicos, pedir esclarecimentos e promover diligências em

qualquer fase do presente certame e sempre que julgar necessário.

18.5 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação

de  suas  propostas  e  o  CNMP não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,

independente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

18.7 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no item 11

do presente Edital, o lance é considerado proposta.

18.8   Na  contagem dos  prazos  estabelecidos  neste  Edital  e  seus  anexos,

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos

nos dias úteis em que houver  expediente no CNMP.

18.9   Este  Edital  será  fornecido  a  qualquer  interessado  nos  sítios

www.comprasnet.gov.br e   http://www.cnmp.gov.br/portal/index.php?

option=com_content&view=article&id=242&Itemid=242,  ou,  ainda,  na  sede  do  Conselho

Nacional do Ministério Público, sediado no Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra

2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte – Sala T008  (Comissão Permanente de Licitação).

18.10 As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis

pelo  acompanhamento,  mediante  o  acesso  aos  sítios  mencionados  no  subitem 18.9,  das

eventuais  republicações  e/ou  retificações  de  Edital,  respostas  a  questionamentos  e

impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar  em

mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

18.11 Independente de declaração expressa,  a simples  participação nesta

licitação implica em aceitação plena das  condições estipuladas  neste edital,  decaindo do

direito de impugnar os seus termos o licitante que, o tendo aceito sem objeção, vier, após o

julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.

18.12 O CNMP não é unidade cadastradora do SICAF, apenas realiza consulta

junto ao mesmo.

18.13 Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro no Conselho Nacional
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do Ministério Público, pelo correio eletrônico: cpl@cnmp.mp.br.

O  foro  da  Justiça  Federal  da  cidade  de  Brasília-DF  é  o  competente  para

dirimir quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital.

Brasília,       de              de 2014.

FABIANA BITTENCOURT GARCIA SOARES DE LIMA

Pregoeira/CNMP
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 48/2014

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 0.00.002.001644/2014-17

UASG – 590001

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 2  Definição do Objeto

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos com a finalidade de

atualizar  o  sistema  de  gravação  e  transmissão  de  áudio  e  vídeo  do  Plenário  do

edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público.

 3  Justificativa

A atualização  dos  sistemas  de  gravação  e  transmissão  de  áudio  e  vídeo  são  de

primordial importância na realização das Sessões Plenárias do CNMP. Os sistemas hoje

em funcionamento foram adquiridos no ano de 2008, encontrando-se em grande parte

obsoletos. 

Os sistemas de gravação e edição de áudio e vídeo são  todos análógicos, e no caso do

vídeo  possui  resolução  aquém  do  padrão  hoje  existente  (480  linhas,  contra  a

resolução  1080  linhas  digital  hoje  existente).  Desta  forma,  a  aquisição  de  novos

componentes deste sistema é necessário tanto para substituir os hoje instalados e já

depreciados, que necessitam constantemente de manutenção e peças de reposição,

muitas das quais já inexistentes no mercado, como para se prover uma atualização

tecnológica,  que permitirá  gravação em formato digital.  Desta forma, prover-se-á

uma  maior  confiabilidade  e  disponibilidade  do  sistema,  bem  como  uma  melhor

qualidade de gravação e transmissão de áudio e vídeo.

Este  Termo  visa  complementar  o  anterior  que  contemplava  basicamente

equipamentos destinados aos sistemas de conferência e de automação, não havendo

equipamentos coincidentes.

 4  Descrição do Objeto

Entende-se por “equipamentos” todos os dispositivos eletrônicos, eletroacústicos e
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aqueles  destinados  a  reprodução  e  geração  de  áudio  e  imagens,  necessários  à

completa  operação  dos  sistemas  de  áudio  e  vídeo  a  serem fornecidos.  Todos  os

equipamentos, materiais, suprimentos e acessórios fornecidos devem ser novos, de

primeira qualidade e constar da linha de produção atual dos fabricantes. A relação de

equipamentos,  suas  quantidades  e  requisitos  técnicos  mínimos  constam  nas

Especificações Técnicas abaixo.

Junto  às  especificações  técnicas  é  apresentado  para  cada  item  um  modelo  de

referência.  A  licitante  poderá  cotar  esse  modelo  ou  seu  equivalente  técnico,

apresentando  a  marca  e  o  modelo  de  cada  item  cotado,  com  documento  que

demonstre  as  características  do  equipamento  (como  por  exemplo,  catálogo  ou

endereço  completo  na  Internet).  A  aceitação  de  outro  modelo,  que  não  o  de

referência, como equivalente técnico estará condicionada à estrita observância dos

requisitos técnicos mínimos.

A relação de equipamentos é a lista mínima para fins de cotação e pagamento. Outros

equipamentos,  tais  como  conversores  ou  quaisquer  outros  elementos  acessórios,

desde  que  necessários  ao  pleno  funcionamento  dos  sistemas,  em  função  das

particularidades da solução cotada pela licitante, deverão ser por ela providos, e seu

preço  deverá  estar  incluído  na  cotação  do  equipamento  principal  ao  qual  se

referirem.

Todos  os  equipamentos,  sejam  de  áudio,  vídeo  ou  acessórios,  que  exigirem

alimentação elétrica deverão ser acionados em 220V, 60Hz, plug no padrão brasileiro,

ou serem fornecidos com conversores ou transformadores adequados para tanto.

 4 . 1  Especificações técnicas

 4 . 1 . 1  Sistema de aquisição de imagens 

O sistema  de  aquisição  de  imagens  é  destinado  a  capturar  imagens  dos  eventos

realizados no Plenário. É composto de câmeras Pan-Tilt-Zoom, comandadas por um

controle remoto, e cujas imagens são processadas em tempo real por uma estação

produtora de conteúdo ao vivo (mesa de corte),que é capaz de monitorar todas as

entradas de vídeo, misturá-las e realizar transições suaves na saída. O produto final

deste sistema, o sinal de vídeo após o tratamento, é enviado ao restante do sistema,

em específico à matriz de vídeo, para que aí seja distribuído às diferentes saídas

existentes.  Na tabela abaixo encontra-se síntese dos componentes deste sistema e,

logo a seguir, as especificações técnicas dos equipamentos:
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Item
Qdte

(unidades
)

Discriminação dos equipamentos a serem adquiridos

1 01 (um) Estação produtora de conteúdo ao vivo (mesa de corte)

2 04
(quatro)

Câmera Pan-Tilt-Zoom HD

3 01 (um) Unidade de controle remoto para câmeras PTZ

 4 . 1 . 1 . 1  Estação produtora de conteúdo ao vivo (mesa de corte) ,

com as especificações mínimas relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 1 . 1 . 1  Estação  produtora  de  conteúdo  ao  vivo  que  inclui

switcher de vídeo, codificador de streaming de mídia, gravador, mixer

de áudio, e titler;

 4 . 1 . 1 . 1 . 2  Permite a mixagem de vídeo entre uma série de fontes

de vídeo em diversos formatos;

 4 . 1 . 1 . 1 . 3  Permite  gravação  interna,  adição  de  elementos

gráficos à imagem, realização de efeitos e transmissão instantânea do

vídeo via Internet;

 4 . 1 . 1 . 1 . 4  Operação via tela touchscreen e teclado embutido;

 4 . 1 . 1 . 1 . 5  Suporte a formato de vídeo 1080i;

 4 . 1 . 1 . 1 . 6  Formato/Protocolo (Codec): H.264, AACC / RMTP

 4 . 1 . 1 . 1 . 7  Switcher de vídeo com no mínimo 4 entradas de vídeo

SDI-HD e 2 entradas HDMI e 2 RGB;

 4 . 1 . 1 . 1 . 8  Reprodução de mídia via memória Flash USB;

 4 . 1 . 1 . 1 . 9  Idioma de entrada: Português;

 4 . 1 . 1 . 1 . 1 0  Entradas (sinais de vídeo): 4 x HD SDI com conector

BNC, 75Ω, 1.5Gbps; 2 x HDMI ; 2x RGB 15 pinos

 4 . 1 . 1 . 1 . 11  Saídas (sinais de vídeo): 2 x HD SDI com conector BNC,

75Ω, 1.5Gbps; 1 x HDMI ; 1x RGB 15 pinos

 4 . 1 . 1 . 1 . 1 2  Entradas (sinais de áudio): 2 x XLR; 2x conector fono

 4 . 1 . 1 . 1 . 1 3  Saídas (sinais de áudio): 2x conector fono
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 4 . 1 . 1 . 1 . 1 4  Entrada LAN RJ45;

 4 . 1 . 1 . 1 . 1 5  Entrada USB3.0;

 4 . 1 . 1 . 1 . 1 6  Painel de 15 polegadas com resolução 1920x1080;

 4 . 1 . 1 . 1 . 1 7  Modelo de Referência: Sony Anycast AWS-750

 4 . 1 . 1 . 2  Câmera Pan-Tilt-Zoom HD

 4 . 1 . 1 . 2 . 1  Câmera  de  vídeo  de  alta  definição,  com  controle

remoto de pan, tilt e zoom;

 4 . 1 . 1 . 2 . 2  Tamanho do  CCD de pelo menos 1/2.8 Exmor CMOS

com pelo menos 2 Megapixels efetivos. 

 4 . 1 . 1 . 2 . 3  Curso horizontal de pelo menos +170° a – 170°, curso

vertical de pelo menos -20° a +90°. 

 4 . 1 . 1 . 2 . 4  A câmera deve ser integrada física e funcionalmente

ao sistema de movimentação, de modo a formar um corpo único. 

 4 . 1 . 1 . 2 . 5  Lente  com  zoom  ótico  de  pelo  menos  18X  e  foco

automático.

 4 . 1 . 1 . 2 . 6  Saídas de vídeo em HD-SDI/SD-SDI. 

 4 . 1 . 1 . 2 . 7  Controle por Protocolos VISCA RS-232 e RS-422.

 4 . 1 . 1 . 2 . 8  Sinal de vídeo de saída HD:1080p/30 e 1080i/60;

 4 . 1 . 1 . 2 . 9  Ao menos 15 posições de memória de posição;

 4 . 1 . 1 . 2 . 1 0  Fornecidos com fonte de alimentação e suporte para

fixação no teto.

 4 . 1 . 1 . 2 . 11  Cor: Branca

 4 . 1 . 1 . 2 . 1 2  Modelo de Referência: Sony EVIH100S/W

 4 . 1 . 1 . 3  Unidade de controle remoto para câmeras PTZ,  compatível

com as câmeras acima especificadas, com as seguintes especificações:

 4 . 1 . 1 . 3 . 1  Controle  das  funções  Pan,  Tilt  e  Zoom  da  câmera,
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além de  possiblitar  controle  de  funções  de  imagem,  memórias  de

posição;

 4 . 1 . 1 . 3 . 2  Compatível com os protocolos VISCA RS-232 e RS-422.

 4 . 1 . 1 . 3 . 3  Modelo de referência: Sony RM-BR300

 4 . 1 . 2  Sistema de chaveamento de sinais de áudio e vídeo

O sistema de chaveamento de sinais de áudio é vídeo é necessário para encaminhar

diferentes fontes de conteúdo para diferentes destinos simultâneamente, o que é de

suma importância para a recepção, transmissão e gravação do conteúdo produzido no

Plenário do CNMP. Através deste sistema, é possível enviar os sinais de vídeo das

câmeras instaladas no Plenário, assim como o áudio proveniente dos microfones para

gravação, transmissão, divulgação nos monitores do ambiente, assim como chavear

conteúdo proveniente de outras mídias para os mesmos destinos.

O principal componente deste sistema é a matriz de áudio e vídeo. Como existem

diversas  fontes  de  vídeo  instaladas  no  Plenário  com diferentes  tipos  de  conexão

(HDMI,  SDI  e  DVI),  especificou-se uma matriz do tipo modular,  onde é possível  a

instalação  de  cartões  com  conexões  específicas,  o  que  evita  a  utilização  de

conversores, eliminado assim focos de problemas, tornando o sistema mais robusto,

confiável e imune a intempéries e ruídos.  Na tabela abaixo encontra-se síntese dos

componentes  deste  sistema  e,  logo  a  seguir,  as  especificações  técnicas  dos

equipamentos:

Item
Qdte

(unidades
)

Discriminação dos equipamentos a serem adquiridos

1 01 (um) Matriz de áudio e vídeo 8x8 

2 04
(quatro)

Cartão de entrada HDMI

3 02 (dois) Cartão de entrada HD-SDI

4 02 (dois) Cartão de entrada DVI

5 02 (dois) Cartão de saída HDMI

6 08 (oito) Cabo HDMI de 1,8 metros

7 08 (oito) Cabo HDMI de 10 metros

8 200
metros

Cabo SDI RG-59

9 30 (trinta) Conector BNC para cabo RG-59

10 02 (dois) Cabo DVI de 10 metros
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 4 . 1 . 2 . 1  Matriz de áudio e vídeo 8x8, com as especificações mínimas

relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 2 . 1 . 1  Matriz modular de áudio e vídeo 8x8, compatível com

sinal de vídeo de alta resolução (Full HD) e com entradas e saídas

modulares, que possibilite o chaveamento entre as entradas e saídas

de acordo com programação realizada no próprio equipamento e via

entrada de controle compatível com central de automação Crestron

AV2 e AV3;

 4 . 1 . 2 . 1 . 2  A matriz  deve  possibilitar  a  inserção  de  diferentes

cartões de entrada e saída (sistema modular) para diferentes tipos de

conectores  e  sinais  analógicos  e  digitais  de  acordo  com  as

necessidades do Sistema do Plenário,  a  exemplo de HDMI,  HD-SDI,

RGB  e  Vídeo  Componente.  Os  cartões  serão  especificados  em

separado, mais adiante;

 4 . 1 . 2 . 1 . 3  Deverá  prover  conectividade  com  rede  Ethernet  e

compatibilidade com o sistema de automação Crestron AV-2 e AV-3

para integração ao sistema de automação presente no Plenário  do

CNMP;

 4 . 1 . 2 . 1 . 4  Deve  permitir  streaming  de  sinal  H.264  de  alta

performance de qualquer uma das entradas com sinal Full HD (1080p)

ou  WUXGA através  de  rede  IP,  para  possiblitar  a  distribuição  de

conteúdo em alta definição;

 4 . 1 . 2 . 1 . 5  Deve  possibilitar  integração  com  sistema  de

distribuição de áudio analógico.

 4 . 1 . 2 . 1 . 6  Painel  frontal  com  display  LCD  que  permite

configuração e ferramentas de diagnóstico de forma facilitada;

 4 . 1 . 2 . 1 . 7  Possibilitar montagem em rack padrão de 19"

 4 . 1 . 2 . 1 . 8  Modelo  de  Referência:  Crestron  DM-MD8x8

DigitalMedia Switcher

 4 . 1 . 2 . 2  Cartão  de  entrada  HDMI,  com  as  especificações  mínimas

relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 2 . 2 . 1  Cartão de entrada com conexão HDMI compatível com
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a matriz de áudio e vídeo a ser fornecida, incluindo uma saída de

áudio  analógica  externa  derivada  do  sinal  digital  de  entrada,

possibilitando o chaveamento tanto do sinal digital multicanal como

do sinal analógico de 2 canais.

 4 . 1 . 2 . 2 . 2  Deve  possuir  um  canal  transparente  (saída  pass-

trough) do sinal de entrada;

 4 . 1 . 2 . 2 . 3  A entrada HDMI deve lidar com sinais de vídeo Full HD

1080p assim como sinais de computador até WUXGA, além de lidar

com sinais  DVI  e  DisplayPort  Multimodo  utilizando  adaptadores  ou

cabos de interface;

 4 . 1 . 2 . 2 . 4  Modelo  de  Referência:  Crestron  DMC-HD-DSP,

compatível com DM-MD8x8 DigitalMedia Switcher

 4 . 1 . 2 . 3  Cartão  de  entrada  SDI,  com  as  especificações  mínimas

relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 2 . 3 . 1  Cartão de entrada com conexão SDI compatível com a

matriz de áudio e vídeo a ser fornecida, incluindo uma saída de áudio

analógica externa derivada do sinal digital de entrada, possibilitando

o  chaveamento  tanto  do  sinal  digital  multicanal  como  do  sinal

analógico de 2 canais.

 4 . 1 . 2 . 3 . 2  Deve  possuir  dois  canais  transparantes  (saída  pass-

trough) do sinal de entrada, um em HDMI outro em SDI;

 4 . 1 . 2 . 3 . 3  A entrada SDI deve lidar com sinais de vídeo Full HD

1080p60 no formato HD-SDI, além de dois canais de áudio digital de

24-bit através de um único cabo coaxial.

 4 . 1 . 2 . 3 . 4  Modelo de Referência:  Crestron DMC-SDI, compatível

com DM-MD8x8 DigitalMedia Switcher

 4 . 1 . 2 . 4  Cartão  de  entrada  DVI,  com  as  especificações  mínimas

relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 2 . 4 . 1  Cartão de entrada com conexão de entradas de vídeo

digital DVI ou analógico RGB/Componente (deve incluir adaptador) e

áudio estéreo analógico compatível com a matriz de áudio e vídeo a

ser fornecida, convertendo ambos os sinais em um sinal digital de alta
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qualidade a ser distribuido pela Matriz;

 4 . 1 . 2 . 4 . 2  Deve possuir um canal transparente HDMI (saída pass-

trough) do sinal de entrada;

 4 . 1 . 2 . 4 . 3  A entrada DVI deve lidar com sinais de computador até

WUXGA 1920x1200, além de resolução de vídeo HD até 1080p60;

 4 . 1 . 2 . 4 . 4  Modelo de Referência: Crestron DMC-DVI, compatível

com DM-MD8x8 DigitalMedia Switcher

 4 . 1 . 2 . 5  Cartão  de  saída  HDMI,  com  as  especificações  mínimas

relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 2 . 5 . 1  Cartão de saída para a matriz de áudio e vídeo a ser

fornecida, com quatro saídas HDMI e quatro saídas de áudio estéreo

analógico;

 4 . 1 . 2 . 5 . 2  As saídas HDMI devem lidar com sinais de vídeo Full HD

1080p60;

 4 . 1 . 2 . 5 . 3  Modelo de Referência: Crestron DMCO-33, compatível

com DM-MD8x8 DigitalMedia Switcher

 4 . 1 . 2 . 6  Cabo HDMI de 1,8m

 4 . 1 . 2 . 6 . 1  Cabo  HDMI  de  uso  profissional  com  1.8m  de

comprimento.

 4 . 1 . 2 . 6 . 2  Conectores banhados a ouro 24K. 

 4 . 1 . 2 . 6 . 3  Taxa de transferência de dados 10.2 Gbps. 

 4 . 1 . 2 . 6 . 4  Acabamento tecido trançado.

 4 . 1 . 2 . 6 . 5  Modelo de Referência: Cabo HDMI Airon 1.8m

 4 . 1 . 2 . 7  Cabo HDMI de 10m

 4 . 1 . 2 . 7 . 1  Cabo  HDMI  de  uso  profissional  com  10m  de

comprimento.

 4 . 1 . 2 . 7 . 2  Conectores banhados a ouro 24K. 
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 4 . 1 . 2 . 7 . 3  Taxa de transferência de dados 10.2 Gbps. 

 4 . 1 . 2 . 7 . 4  Acabamento emborrachado ou tecido trançado.

 4 . 1 . 2 . 7 . 5  Modelo de Referência: Cabo HDMI Videosonic de 10 m

 4 . 1 . 2 . 8  Cabo SDI RG-59

 4 . 1 . 2 . 8 . 1  Cabo  SDI  RG-59  para  transmissão  de  vídeo  em alta

resolução HD-SDI.

 4 . 1 . 2 . 8 . 2  Impedância nominal de 75 ohm;

 4 . 1 . 2 . 8 . 3  Capacitância nominal de 53,4 pF/m

 4 . 1 . 2 . 8 . 4  Blindagem com folha metálica e 95% de cobertura de

malha

 4 . 1 . 2 . 8 . 5  Modelo de Referência: Nemal 1570 RG59 SDI/HD

 4 . 1 . 2 . 9  Conector BNC para cabo RG-59

 4 . 1 . 2 . 9 . 1  Conector  BNC de  uso  profissional  compatível  com o

item anterior;

 4 . 1 . 2 . 9 . 2  Acabamento do contato central em ouro e da anilha

externa em prata;

 4 . 1 . 2 . 9 . 3  Modelo de Referência: Nemal 2065-2-9

 4 . 1 . 2 . 1 0  Cabo DVI

 4 . 1 . 2 . 1 0 . 1  Cabo DVI-D Dual Link Copartner com comprimento de

10 metros;

 4 . 1 . 2 . 1 0 . 2  Terminais DVI-D macho nas duas pontas, com material

injetado de fábrica, excluindo montagem manual;

 4 . 1 . 2 . 1 0 . 3  Conectores banhados a ouro;

 4 . 1 . 2 . 1 0 . 4  Blindagem reforçada;

 4 . 1 . 2 . 1 0 . 5  Modelo de referência: Videosonic Cabo DVI 10m (DVI-D

x DVI-D) Dual Link
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 4 . 1 . 3  Sistema de gateway de apresentações

O sistema  de  gateway  de  apresentações  é  destinado  a  receber  conteúdo

proveniente de dispositivos móveis, como celulares, tablets e notebooks por meio de conexão

sem fio, para que este possa ser utilizado no sistema de áudio e vídeo do Plenário, podendo,

por exemplo, ser exibido nas telas do ambiente, ou mesmo ser transmitido via internet. A

aquisição  deste  sistema  visa  substituir  as  já  desfasadas  conexões  físicas  VGA,  além  de

permitir  a  aquisição  de  conteúdo  de  dispositivos  móveis  tão  comuns  atualmente  sem  a

necessidade de conexão de periféricos adicionais, como dongles. Na tabela abaixo encontra-

se síntese dos componentes deste sistema e, logo a seguir, as especificações técnicas dos

equipamentos:

Item
Qdte

(unidades
)

Discriminação dos equipamentos a serem adquiridos

1 01 (um) Receptor de apresentações HD wireless

2 01 (um) Roteador wi-fi

 4 . 1 . 3 . 1  Gateway  de  apresentação  de  documentos  emitidos  por

dispositivos móveis multiplataforma via Wireless, com as especificações

mínimas relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 3 . 1 . 1  Gateway  de  apresentações,  a  exemplo  de  Microsoft

Powerpoint, Excel, Word, documentos pdf e fotografias emitidos por

dispositivos  móveis  multiplataforma,  como  iOS  e  Android

(smatrphones  e tablets), Windows e MacOS (notebooks), permitindo

que o  conteúdo presente  nestes  dispositivos  seja  recepcionado via

wireless e disponibilizado em saída HDMI para que ai seja manipulado

pelo sistema de vídeo do Plenário (sistema "Bring Your Own Device!" -

BYOD);

 4 . 1 . 3 . 1 . 2  Além  de  permitir  a  recepção  de  vídeo,  deve

possibilitar a recepção de sinal de áudio

 4 . 1 . 3 . 1 . 3  Deve  permitir  a  conexão  de  no  mínimo  16  usuários

simultâneos, permitindo a apresentação simultânea de ao menos dois

dipositivos conectados simultâneamente;

 4 . 1 . 3 . 1 . 4  A conexão dos dispositivos móveis ao sistema deve ser

facilitada,  através  de  instalação  de  app  gratuito  ou  utilização  de
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navegador,  não  necessitando  a  instalação  de  dispositivos  extras

(dongles) aos equipamentos;

 4 . 1 . 3 . 1 . 5  Deve  permitir  customização  de  tela  de  boas  vindas

com informações a serem configuradas de acordo com as necessidades

do  CNMP,  possiblitando  colocar  informações  institucionais  e  as

instruções que habilitem os usuários a conectar seus dispositivos ao

sistema; 

 4 . 1 . 3 . 1 . 6  Deve suportar resolução Full HD 1080p e UXGA;

 4 . 1 . 3 . 1 . 7  Deve prover conexões de saída HDMI e áudio analógico

 4 . 1 . 3 . 1 . 8  Deve  possibilitar  integração  com  sistema  de

automação Crestron AV2 e AV3;

 4 . 1 . 3 . 1 . 9  Deve  suportar  arquivos  .ppt,  .pptx,  .doc,  .docx,

.xls, .xlsx, .pdf e .jpg;

 4 . 1 . 3 . 1 . 1 0  Modelo de Referência: Crestron AirMedia Presentation

Gateway AM-100

 4 . 1 . 3 . 2  Roteador Wi-fi, com as especificações mínimas relacionadas

abaixo:

 4 . 1 . 3 . 2 . 1  Roteador Wireless, com tecnologia sem fio 802.11ac,

compatível com dispositivos a /b/g/n; Banda dupla simultânea (dual

band)  de  2,4GHz  e  5GHz;  Deve  suportar  alta  velocidade  de

transmissão,  até  1300  Mbps;  Amplificadores  de  alta  potência  para

melhor intensidade de sinal; Deve possuir suporte a WPA2 e Firewall

SPI; Servidor certificado DLNA Media; Compatível com protocolo IPv6

 4 . 1 . 3 . 2 . 2  Modelo de referência: Cisco Linksys EA 6500  

 4 . 1 . 4  Sistema de monitoramento de vídeo

O sistema  de  monitoramento  de  vídeo  é  composto  de  dois  monitores  de

vídeo/TV em tecnologia LED com 32" de diagonal visual, destinados ao monitoramento do

vídeo produzido em tempo real e de conteúdos a serem mostrados nas telas do Plenário ou

para transmissão. Na tabela abaixo encontra-se sintetizado os componentes deste sistema, e

abaixo as especificações técnicas dos equipamentos:
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Item
Qdte

(unidades
)

Discriminação dos equipamentos a serem adquiridos

1 02(dois) Monitor/TV LED de 32”
 4 . 1 . 4 . 1  Monitor  de  vídeo/TV  LED  de  32",  com  as  especificações

mínimas relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 4 . 1 . 1  Televisor  com  tipo  de  tela  LED,  display  Full  HD

(1920x1080p),  formato de tela  16:9 com 32 polegadas de diagonal

visual; Sistemas de cor PAL M e NTSC; Ângulo de visão de mais de

170º;  Taxa  de  atualização  (MotionFlow  rate)  de  ao  menos  120Hz;

Conexões  de  Entrada  mínimas:  Vídeo  composto/componente, 2x

HDMI; Deve ser fornecido controle remoto junto ao equipamento;

 4 . 1 . 4 . 1 . 2  Deve possibilitar a instalação em suporte com padrão

de montagem VESA

 4 . 1 . 4 . 1 . 3  Modelos  de  Referência:  Sony  KDL-32R435B,  Samsung

UN32H4303AGXZD

 4 . 1 . 5  Sistema de Condicionamento de energia elétrica

O  sistema  de  condicionamento  de  energia  é  composto  por  dois

condicionadores de energia de potência mínima de 2700W, com o objetivo de filtragem de

rede a fim de atenuar ruídos de interferência eletromagnéticas (EMI) e de radiofrequência

(RFI), além de proporcionar a energização sequenciada dos blocos de tomadas, evitando surto

de corrente e a  deterioração dos  alto-falantes  instalados  no Plenário.  Além disto,  possui

circuito de proteção que protege os aparelhos a eles ligados. Na tabela abaixo encontra-se

síntese  dos  componentes  deste  sistema  e,  logo  a  seguir,  as  especificações  técnicas  dos

equipamentos:

Item
Qdte

(unidades
)

Discriminação dos equipamentos a serem adquiridos

1 02 (dois) Condicionador de energia de, no mínimo, 2700W

 4 . 1 . 5 . 1  Condicionador  de  energia,  com  as  especificações  mínimas

relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 5 . 1 . 1  Potência  de  energização  de  2700W,  com  tensão  de

entrada  de  220V  e  tensão  de  saída  de  220,  podendo  ter  saídas
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adicionais de 110V;

 4 . 1 . 5 . 1 . 2  Proporciona proteção contra surtos e transientes, com

filtragem de interferência EMI/RFI conduzidas pela rede elétrica;

 4 . 1 . 5 . 1 . 3  Circuito “seguidor de senóide”;

 4 . 1 . 5 . 1 . 4  Microprocessado,  com  display  de  gereciamento  com

voltímetro digital e controle de acionamento;

 4 . 1 . 5 . 1 . 5  Energização  sequenciada  dos  blocos  de  tomadas,

ligando-os um por vez;

 4 . 1 . 5 . 1 . 6  Circuito de proteção contra sobre/sub tensão

 4 . 1 . 5 . 1 . 7  Leds testemunhos de proteção;

 4 . 1 . 5 . 1 . 8  Blocos  independentes  de  tomadas,  contendo  no

mínimo 08  tomadas 220V filtradas e protegidas, sendo duas sempre

energizadas, e 04 tomadas 110V filtradas e protegidas, sendo duas

sempre energizadas;

 4 . 1 . 5 . 1 . 9  Painel  em alumínio anodizado,  com possibilidade de

montagem em Rack padrão 19”

 4 . 1 . 5 . 1 . 1 0  Modelo de referência: GR Savage DMA2700DSex

 4 . 1 . 6  Sistema de microfones sem fio

Sistema de microfones sem fio  é  composto de  uma central  receptora que

opera em banda UHF e dois microfones sem fio com transmissor UHF compatíveis com esta,

trazendo a possiblidade de troca de frequência de operação e sistema para minimizar ruído e

aumentar  a  confiabilidade.  Na  tabela  abaixo  encontra-se  síntese  dos  componentes  deste

sistema e, logo a seguir, as especificações técnicas dos equipamentos:

Item
Qdte

(unidades
)

Discriminação dos equipamentos a serem adquiridos

1 01 (um) Central de microfones sem fio UHF

2 02 (dois) Microfones sem fio com transmissor UHF
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 4 . 1 . 6 . 1  Central  receptora  de  microfones  sem  fio  UHF,  com  as

especificações mínimas relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 6 . 1 . 1  Central receptora de microfones sem fio UHF de dois

canais,  com seleção automática de frequência,  com memória para

grupos  de  frequência  e  antenas  com  possibilidade  de  montagem

remota;

 4 . 1 . 6 . 1 . 2  Possibilididade  de  troca  de  frequência  de  operação

para se evitar interferência RF

 4 . 1 . 6 . 1 . 3  Distância  de  operação  sob  condições  normais  de  no

mínimo 120m;

 4 . 1 . 6 . 1 . 4  Frequência de resposta de 40-18000Hz;

 4 . 1 . 6 . 1 . 5  Distorção do sistema (THD) de no máximo 0,5%;

 4 . 1 . 6 . 1 . 6  Equalizador, controle de supressão de ruído (squelch

tone key) e circuito de supressão de ruído (noise squelch circuitry)

embutidos;

 4 . 1 . 6 . 1 . 7  Chassis  fabricado  em  metal,  com  dimensões

compatíveis com Rack padrão 19”

 4 . 1 . 6 . 1 . 8  Displays  LCD  com  informações  básicas,  como

frequência utilizada, nível de sinal (RF meters) e nível de áudio;

 4 . 1 . 6 . 1 . 9  Compatível com sistema de automação Crestron

 4 . 1 . 6 . 1 . 1 0  Compatível  com  sincronismo  de  transmissor  via

infravermelho

 4 . 1 . 6 . 1 . 11  Modelo de referência: Shure UR4D+ receiver, da linha

Shure UHF-R Wireless

 4 . 1 . 6 . 2  Microfones  sem  fio  com  transmissor  UHF,  com  as

especificações mínimas relacionadas abaixo:

 4 . 1 . 6 . 2 . 1  Microfone de mão sem fio composto de transmissor e

cápsula de microfone supercardióide, com  alimentação por meio de

baterias AA, chave de liga/desliga, LED indicador de ligado/desligado,

display LCD (trazendo informações mínimas como nível de bateria e
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frequência  utilizada)  construído  em metal  e  com possibilidade  de

troca de cartucho de microfone;

 4 . 1 . 6 . 2 . 2  Deve  trazer  sistema  de  sincronismo  automático  via

infravermelho;

 4 . 1 . 6 . 2 . 3  Autonomia  mínima  de  6  horas  com  as  baterias

totalmente carregadas;

 4 . 1 . 6 . 2 . 4  Modelo de referência: Shure UR2/BETA 87A

 5  Adequação Orçamentária
Os recursos dessa contratação estão consignados no orçamento da União para 2014 no

Programa  2100,  Ação  8010  -  Controle  da  Atuação  Administrativa  e  Financeira  do

Ministério Público e do Cumprimento dos Deveres Funcionais de seus Membros, Fonte

0100, Elemento Contábil 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

 6  Prazo de Garantia 

 6 . 1  O período de Garantia Técnica contra defeito de fabricação deverá ser de, no

mínimo, 01 (um) ano a contar da data da emissão do Termo de Recebimento

Definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja

superior.

 6 . 2  A  assistência  técnica  da  garantia  deverá  ser  prestada  "on-site"  e  o

atendimento deverá ser realizado conforme as seguintes condições:

 6 . 2 . 1  O atendimento às solicitações de assistência deverá estar disponível

por intermédio de contato telefônico e por correio eletrônico, de 9h00 às

18h00, nos dias úteis. A cada solicitação da Contratante, deverá ser fornecido

um número de protocolo para acompanhamento do atendimento.

 6 . 2 . 2  No  momento  da  entrega  dos  bens,  o  fornecedor  deverá  informar

número de telefone e endereço de correio eletrônico para as solicitações de

assistência  técnica.  Durante  o  prazo  de  garantia,  o  fornecedor  deverá

comunicar ao contratante, imediatamente, quaisquer alterações nos meios de

contato para as solicitações de atendimento.

 6 . 2 . 3  Bens defeituosos deverão ser substituídos ou retirados para conserto e

devolvidos em perfeitas condições de uso em até 30 (trinta) dias corridos,

contados a partir do registro da solicitação de assistência técnica.

 6 . 2 . 4  Durante o período de garantia, o fornecedor deverá substituir os bens

fornecidos  por  outros  novos  e  de  primeiro  uso,  sempre  que  estes

apresentarem três  ou  mais  defeitos  que  comprometam o seu  uso  normal,

Processo nº 0.00.002.001644/2014-17 Pregão Eletrônico CNMP nº 48/2014 Página 34 de 47.



                                                                                                                                   

dentro de um período de 30 (trinta) dias corridos; ou quando apresentarem

cinco  ou  mais  defeitos  que  comprometam  o  seu  uso  normal,  dentro  do

período de vigência da garantia.

 6 . 2 . 5  Bens  comprovadamente  danificados  por  acidentes,  uso  indevido  ou

casos fortuitos previstos em lei, não estarão cobertos pela garantia. Neste

caso, a Contratada deverá fornecer laudo técnico detalhando a causa do dano

e submetê-lo ao gestor do contrato dentro do prazo no qual deveria ocorrer a

troca ou conserto do bem.

 7  Cronograma de Execução Físico e Financeiro

Do Local e do Prazo de Entrega 

 7 . 1  O objeto deverá ser entregue no CNMP, localizado no Setor de Administração

Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, CEP 70070-600, em dias úteis, de 14h00 às

18h00;

 7 . 2  O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos e contados a partir da

confirmação do recebimento da ordem de fornecimento de bens;

 7 . 3  Os materiais e equipamentos deverão ser novos, não recondicionados e/ou

remanufaturados,  de  primeiro  uso,  e  entregues  em  perfeito  estado  de

funcionamento, sem marcas, sem arranhões ou amassados.

Do Recebimento

 7 . 4   O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da entrega no

CNMP para posterior verificação da conformidade com as especificações contidas

neste termo de referência.

 7 . 5  No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal

válido correpondente ao fornecimento.

 7 . 6  O recebimento definitivo se dará em  até 10 (dez) dias após o recebimento

provisório, após verificação de que os equipamentos foram entregues de acordo

com as condições e as especificações deste Termo de Referência.

 7 . 7  Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os equipamentos foram

entregues em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou

incompletos,  o  fornecedor  será  notificado  por  escrito.  Neste  caso  serão

interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada

a situação,  quando ocorrerá  um novo recebimento  provisório,  e  o  reinício  de

contagem dos prazos.
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Do Pagamento

 7 . 8  O pagamento será efetuado a favor do licitante vencedor por meio de Ordem

Bancária até o 10º (décimo) dia útil após o recebimento definitivo dos objetos, e

de acordo com as condições constantes na proposta da empresa e aceito pelo

CNMP, nos termos especificados no Termo de Referência constante do Anexo I.

 7 . 9   Caso  a  CONTRATADA  seja  optante  pelo  “SIMPLES”  (LC  123/2006),  será

obrigada a informar no corpo da nota fiscal e apresentar declaração, na forma do

Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº  1.234,  de 11/01/2012, em duas vias,

assinadas pelo seu representante legal.

 7 . 1 0  O  pagamento  será  feito  por  meio  de  depósito  na  conta-corrente  da

CONTRATADA, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva

Nota  Fiscal/Fatura  do  fornecimento,  acompanhada  do  atesto  do Fiscal  do

Contrato.

 7 . 11  Para execução do pagamento de que trata a presente Cláusula, a CONTRATADA

deverá  fazer  constar  como  beneficiário/cliente,  da  Nota  Fiscal/Fatura

correspondente, emitida sem rasuras,  o  CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO

PÚBLICO,  CNPJ  nº  11.439.520/0001-11,  e  ainda,  o  número  da  Nota  de

Empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da CONTRATADA,

e a descrição clara e sucinta do objeto.

 7 . 1 2  Sobre o valor da nota fiscal, a CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS

e as dos impostos e contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234,

de 11/01/2012.

 7 . 1 3  A  CONTRATADA  deverá,  ainda,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal/Fatura,

apresentar os documentos comprobatórios de regularidade fiscal  e trabalhista,

exigidos no Edital de Licitação.

 7 . 1 4  Nenhum pagamento  será  efetuado  à  CONTRATADA,  enquanto  pendente  de

liquidação  qualquer  obrigação  financeira  que  lhe  for  imposta,  em virtude  de

penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos

de qualquer natureza.

 7 . 1 5      Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se,

no momento da aceitação, os serviços prestados não estiverem em perfeitas

condições e em conformidade com as especificações estipuladas.
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 8  Responsabilidades da Contratante e da Contratada

Da Contratante

 8 . 1  Proporcionar  as  facilidades  indispensáveis  à  boa  execução  das  obrigações

contratuais;

 8 . 2  Emitir a nota de empenho;

 8 . 3  Receber o objeto;

 8 . 4  Solicitar o reparo, a correçãom a remoção, a reconstrução ou a substituição

do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.

 8 . 5  Promover  os  pagamentos  dentro  do  prazo  estipulado,  desde  que  sejam

observadas as condições contratuais;

 8 . 6  Aplicar as sanções, conforme previsto no contrato;

 8 . 7  Acompanhar,  fiscalizar,  conferir  e  avaliar  as  obrigações  da  contratada  por

meio do responsável pelo recebimento do material/serviço, atestando na Nota

Fiscal/Fatura, a efetiva entrega do item, conforme descrito e especificado na

proposta da licitante vencedora;

 8 . 8  Notificar a contratada, por escrito, para a retirada imediata dos materiais,

quando  apresentarem  problemas  relacionados  a  especificações  básicas,  e/ou

aquele  em  que  for  constatado  dano  em  decorrência  de  transporte  ou

acondicionamento, alusivo às obrigações da contratada;

 8 . 9  Rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as

especificações constantes neste termo de referência;

 8 . 1 0  Comunicar à contratada, por escrito, quando verificar condições inadequadas

ou iminência de ocorrência de falhas, para a adoção das providências saneadoras,

em todo o período de garantia e onde quer que se faça necessária a intervenção;

Da Contratada

 8 . 11  Entregar o objeto do contrato conforme especificado e dentro do prazo de

entrega estipulado neste Termo de Referência;

 8 . 1 2  Prestar  garantia  e  suporte  técnico  conforme  estabelecido  neste  Termo de

Referência;

 8 . 1 3  Entregar  materiais  novos,  de  primeiro  uso,  em  conformidade  com  as

especificações  estabelecidas  no  instrumento  convocatório,  em  quantidade  e

qualidade, nos prazos e forma estabelecidos;

 8 . 1 4  Respeitar  as  normas  de  controle  de  bens  e  de  fluxo  de  pessoas  nas

dependências do CNMP;

 8 . 1 5  Aceitar, a critério do Conselho Nacional do Ministério Público, no todo ou em

parte, a rejeição de componentes entregue em desacordo com as especificações.

 8 . 1 6  Responder pelos danos causados diretamente ao CNMP ou a seus aos bens, ou

Processo nº 0.00.002.001644/2014-17 Pregão Eletrônico CNMP nº 48/2014 Página 37 de 47.



                                                                                                                                   

ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.

 8 . 1 7  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais;

 8 . 1 8  Não contratar  servidor  ou  prestador  de  serviço  pertencente  ao  quadro  de

pessoal do CNMP, durante a execução do objeto;

 8 . 1 9  Reparar ou substituir, por conta, as partes afetadas pelo uso normal, durante

o período de garantia;

 8 . 2 0  Assumir  os  custos  de  substituição  dos  itens  que  forem  rejeitados  pela

Conselho Nacional do Ministério Público, correndo por sua conta as despesas desta

substituição;

 8 . 2 1  Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas os materiais:

 8 . 2 1 . 1  que não estiverem em conformidade com as especificações;

 8 . 2 1 . 2  em que forem detectados defeitos de fabricação ou de má qualidade.

 8 . 2 2  Ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, ao CNMP ou a terceiros,

decorrentes de:

 8 . 2 2 . 1  culpa ou dolo, durante a entrega do material; 

 8 . 2 2 . 2  defeito  ou  má  qualidade  dos  materiais,  verificada  durante   sua

utilização, independentemente da ocorrência do recebimento definitivo.

 9  Qualificação técnica

 9 . 1  Para  habilitação  no  certame,  a  empresa  deverá  apresentar  atestado  de

capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado,

que comprove o fornecimento de equipamentos em quantidade compatível com

aquela estabelecida neste termo de referência e com garantia. A documentação

fornecida  deverá  comprovar  também  que  a  empresa  prestou  serviços  de

assistência técnica da garantia de forma satisfatória.

10   Critérios para Julgamento da Proposta

 9 . 2  A proposta  apresentada  deverá  conter  o  CNPJ  da  proponente,  prazo  de

validade e ser endereçada ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP;

 9 . 3  Nos preços  da  proposta  deverão estar  inclusos  todas  as despesas  e custos

diretos e indiretos, como impostos, taxas e fretes;

 9 . 4  A proposta deverá conter marca e modelo do equipamento a ser fornecido;

 9 . 5  As  proponentes  deverão  apresentar  preços  unitários  e  totais,  em  moeda

nacional, conforme modelo abaixo:
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Item Descrição Qtd. Und. Preço
Unitário

Preço Total

1 Estação produtora de conteúdo ao vivo

(mesa de corte)
01 (um) un

2 Câmera Pan-Tilt-Zoom HD 04
(quatro) un

3 Unidade  de  controle  remoto  para

câmeras PTZ
01 (um) un

4 Matriz de áudio e vídeo 8x8 Crestron

Digital Media DM-MD8x8
01 (um) un

5 Cartão de entrada HDMI 04
(quatro) un

6 Cartão de entrada HD-SDI 02 (dois) un

7 Cartão de entrada DVI 02 (dois) un

8 Cartão de saída HDMI 02 (dois) un

9 Cabo HDMI de 1,8 metros 08 (oito) un

10 Cabo HDMI de 10 metros 08 (oito) un

11 Cabo SDI RG-59 200
(duzentos

)

metro
s

12 Conector BNC para cabo RG-59 30
(trinta) un

13 Cabo DVI de 10 metros 02 (dois) un

14 Receptor de apresentações HD wireless 01 (um) un

15 Roteador wi-fi 01 (um) un

16 Monitor/TV LED de 32” 02 (dois) un

17 Condicionador  de  energia  de,  no

mínimo, 2700W
02(dois) un

18 Central de microfones sem fio UHF 01 (um) un

19 Microfones  sem  fio  com  transmissor

UHF
02 (dois) un

Preço total:

 1 0  Das Sanções

 1 0 . 1  Pelo  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas  e  pela

verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei

8.666/93,  a  Administração  poderá,  resguardados  os  procedimentos  legais

pertinentes, aplicar as seguintes sanções, sem prejuízo de outras:
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• Advertência;

• Multa,  a  ser  recolhida  no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da

comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:

• 0,5%  (cinco  décimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  contratação,  caso  a

CONTRATADA não entregue os materiais no prazo e demais condições avençadas,

por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez)

dias.  Após  o  10º  dia  de  atraso,  os  equipamentos  poderão,  a  critério  da

Administração, não mais ser aceitos, configurando-se a inexecução do contrato.

• 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total

do contrato.

• 5%  do  valor  do(s)  bem(ns)  por  dia  de  atraso  injustificado,  no  caso  de

descumprimento do prazo estabelecido nas condições de garantia, até o limite de

20 dias.

• Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja

promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

• As  penalidades  previstas  neste  Contrato  são  independentes  entre  si,  podendo ser

aplicadas  isoladas  ou no caso de  multa cumulativamente,  sem prejuízo de  outras

medidas cabíveis, garantida prévia defesa (art. 87, § 2º da Lei nº 8.666/93);

• As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão

de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das

multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações legais;

• Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e

aceito pelo CNMP em procedimento administrativo próprio,  a  licitante poderá ser

isentada das penalidades mencionadas;

• A  multa,  aplicada  após  regular  processo  administrativo,  será  cobrada

administrativamente , e não sendo suficiente, o valor poderá ser inscrito como Dívida

Ativa e cobrado judicialmente;

• Previamente à aplicação das multas previstas nos subitens acima ou de qualquer outra

sanção,  poderá  a  licitante  apresentar  defesa,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,

contado a partir da data em que for notificada a respeito;

• Da aplicação das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e demais penalidades

previstas  no  presente  Contrato,  caberá  recurso,  representação  ou  pedido  de

reconsideração, nos termos do art. 109 da supramencionada Lei, sendo assegurado o

direito ao contraditório e à ampla defesa.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 48/2014  

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 0.00.002.001644/2014-17

UASG – 590001  

ANEXO II  

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

AO: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014

Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Endereço Eletrônico (e-mail):  
Tel/Fax:
Endereço:
Banco: Agência: C/C:

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Contrato
Nome:
Função:
CPF:
Telefone/Fax:
Endereço Eletrônico (e-mail):

Item Descrição Qtd. Marca /
Modelo

Preço
Unitário

Preço Total

Lote 1

1 Estação produtora de conteúdo ao vivo

(mesa  de  corte)  e  demais

especificações contidas no edital.

1 R$
93.775,00 R$ 93.775,00

2 Câmera  Pan-Tilt-Zoom  HD  e  demais

especificações contidas no edital.
4 R$

19.115,00
R$ 76.460,00

3 Unidade  de  controle  remoto  para

câmeras PTZ e demais especificações

contidas no edital.

1 R$
4.540,00

R$ 4.540,00

Valor total lote 1 R$ 174.775,00

Lote 2

4 Matriz de áudio e vídeo 8x8 e demais

especificações constantes no edital.
1 R$

41.179,22 R$ 41.179,22

5 Cartão  de  entrada  HDMI  e  demais

especificações constantes no edital.
4 R$

11.748,00
R$ 46.992,00
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Item Descrição Qtd. Marca /
Modelo

Preço
Unitário

Preço Total

6 Cartão  de  entrada  HD-SDI  e  demais

especificações constantes no edital.
2

7 Cartão  de  entrada  DVI  e  demais

especificações constantes no edital.
2

8 Cartão  de  saída  HDMI  e  demais

especificações constantes no edital.
2

9 Cabo  HDMI  de  1,8  metros  e  demais

especificações constantes no edital.
8

10 Cabo  HDMI  de  10  metros  e  demais

especificações constantes no edital.
8

11 Cabo  SDI  RG-59  e  demais

especificações constantes no edital.
200 m

12 Conector  BNC  para  cabo  RG-59  e

demais  especificações  constantes  no

edital.

30

13 Cabo  DVI  de  10  metros  e  demais

especificações constantes no edital.
2

Valor total do lote 2

Lote 3

14 Receptor  de  apresentações  HD

wireless  e  demais  especificações

contidas no edital.

1

15 Roteador wi-fi e demais especificações

contidas no edital.
1

Valor total do lote 3

16 Monitor/TV  LED  de  32”  e  demais

especificações contidas no edital
2

Valor total do item 16

17 Condicionador  de  energia  de,  no

mínimo,  2700W  e  demais

especificações contidas no edital

2

Valor total do item 17

Lote 04

18 Central  de microfones sem fio UHF e

demais  especificações  contidas  no

edital.

1

19 Microfones  sem  fio  com  transmissor 2
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Item Descrição Qtd. Marca /
Modelo

Preço
Unitário

Preço Total

UHF e demais especificações contidas

no edital.

Valor total do item 4

Valor total global

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: _______

Obs.: nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos,

como impostos, taxas, fretes, garantia e serviços de instalação.

DATA ____/____/2014

_____________________

PROPONENTE

CNPJ
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 48/2014  

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 0.00.002.001644/2014-17

UASG – 590001  

ANEXO III  

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

(RESOLUÇÕES CNMP nº 01/2005, 07/2006, 21/2007, 28/2008 e 37/2009)

(Nome/razão  social)  ____________________________________,  inscrito  no  CNPJ  nº

___________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) _____________________ DECLARO,

nos termos das Resoluções 01/2005, 07/2006, 21/2007, 28/2008 e 37/2009, do Conselho Nacional do

Ministério Público, para fins de contratação de prestação de serviços junto ao Conselho Nacional do

Ministério Público - CNMP, que:

os  sócios  desta  empresa,  bem como  seus  gerentes  e  diretores  não  são  cônjuges,

companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,

de membros do Conselho Nacional do Ministério Público, membros do Ministério Púbico em atividade no

Conselho Nacional do Ministério público e membros do Ministério Público da União (Ministério Público

Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal

e Territórios), ou de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do

Conselho Nacional do Ministério Público.

os  sócios  desta  empresa,  bem  como  seus  gerentes  e  diretores são  cônjuges,

companheiros(as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,

de membros do Conselho Nacional do Ministério Público, membros do Ministério Púbico em atividade no

Conselho Nacional do Ministério público e membros do Ministério Público da União (Ministério Público

Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal

e Territórios), ou de servidor (este quando ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento) do

Conselho Nacional do Ministério Público.

Nome do membro: _____________________________________

Cargo: _______________________________________________

Órgão de Lotação: ______________________________________

Grau de Parentesco: ____________________________________

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Brasília, ______ de _______________ de 2014.

 __________________________________________________

(Assinatura Representante Legal da Empresa)
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 48/2014  

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 0.00.002.001644/2014-17

UASG – 590001  

ANEXO IV  

TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Pelo presente instrumento particular, tendo de um lado o CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO

PÚBLICO,  CNPJ n.º  11.439.520/0001-11,  situado no Setor de Administração Federal  Sul  -

SAFS, Quadra 2, Lote 3, Ed. Adail Belmonte, CEP 70070-600, Brasília-DF, doravante designado

CONTRATANTE,  e  de  outro  lado,  (nome  da  empresa),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

____________________,  com  sede  na  __________________________  representada  por

________________,  doravante  designada  CONTRATADA,  é  celebrado  o  presente  TERMO  DE

GARANTIA  E  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA,  decorrente  do  Pregão  Eletrônico  nº  48/2014  da

CONTRATANTE, nos seguintes termos e condições:

I. OBJETO

1.1 Aquisição de .................,  conforme as especificações e condições

estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital, e proposta da empresa vencedora.

II. DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO

2.1 O período de Garantia Técnica contra defeito de fabricação deverá ser de, no

mínimo,  01 (um)  ano  a contar  da data  da  emissão  do  Termo de Recebimento

Definitivo,  prevalecendo a garantia  oferecida pelo fabricante,  caso o prazo seja

superior.

2.2 A assistência técnica da garantia deverá ser prestada "on-site" e o atendimento

deverá ser realizado conforme as seguintes condições:

2.2.1 O atendimento às solicitações de assistência deverá estar disponível por

intermédio de contato telefônico e por correio eletrônico, de 9h00 às 18h00,

nos dias úteis.  A cada solicitação da Contratante,  deverá ser  fornecido um

número de protocolo para acompanhamento do atendimento.

2.2.2 No momento da entrega dos bens, o fornecedor deverá informar número

de telefone e endereço de correio eletrônico para as solicitações de assistência

técnica.  Durante  o  prazo  de  garantia,  o  fornecedor  deverá  comunicar  ao

contratante, imediatamente, quaisquer alterações nos meios de contato para
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as solicitações de atendimento.

2.2.3 Bens defeituosos deverão ser substituídos ou retirados para conserto e

devolvidos  em perfeitas  condições  de  uso  em até  30  (trinta)  dias  corridos,

contados a partir do registro da solicitação de assistência técnica.

2.2.4 Durante o período de garantia, o fornecedor deverá substituir os bens

fornecidos por outros novos e de primeiro uso, sempre que estes apresentarem

três  ou  mais  defeitos  que  comprometam o  seu  uso  normal,  dentro  de  um

período de 30 (trinta) dias corridos; ou quando apresentarem cinco ou mais

defeitos que comprometam o seu uso normal, dentro do período de vigência da

garantia.

2.2.5  Bens  comprovadamente  danificados  por  acidentes,  uso  indevido  ou

casos fortuitos  previstos  em lei,  não estarão  cobertos  pela  garantia.  Neste

caso, a Contratada deverá fornecer laudo técnico detalhando a causa do dano

e submetê-lo ao gestor do contrato dentro do prazo no qual deveria ocorrer a

troca ou conserto do bem.

III.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Entregar os equipamentos, estritamente de acordo com as especificações

descritas  neste  termo  de  referência,  no  quantitativo  estabelecido,

responsabilizando-se  pela  substituição  dos  mesmos  na  hipótese  de  se

constatar,  quando do  recebimento  pelo  CNMP,  desacordo com as  referidas

especificações;

3.2 Remover, às suas expensas, todo equipamento que estiver em desacordo

com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em

decorrência  de  transporte  ou  acondicionamento,  providenciando  a

substituição do mesmo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados

da notificação que lhe for entregue oficialmente;

3.3 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas

e previdenciários, resultantes da contratação;

3.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pelo CNMP.

3.5  Fornecer  os  equipamentos  acordo  com  todas  as  recomendações  do

fabricante e demais normas técnicas, mantendo todas as condições exigidas e

assumidas por ocasião da licitação;

3.6  Responder,  em  relação  aos  seus  empregados,  por  todas  as  despesas

decorrentes da entrega dos televisores e suportes, garantido-lhes alimentação

e transporte  até  o  local  da  prestação  dos  serviços,  bem como a  logística

necessária ao transporte das ferramentas e dos itens necessários para atender

as solicitações.
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3.7 Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por

seus empregados, durante a execução dos serviços de entrega, instalação, ou

assistência técnica;

3.8  Fornecer,  montar  e  instalar  os  equipamentos  no  CNMP,  utilizando

ferramentas e acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.

IV. DAS PENALIDADES

A CONTRATADA que descumprir qualquer obrigação assumida neste Temo

de Garantia e Assistência Técnica ficará sujeita às penalidades previstas nas Leis 10.520/02 e

8.666/93, bem como às penalidades previstas no item 11 do Edital do Pregão Eletrônico nº

48/2014.

Brasília-DF, ______ de _________________ de 2014.

____________________________________

Nome do Representante

Nome da Contratada
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