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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 
 

PROCESSO Nº: 0001-001179/2019 

OBJETO:   

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
equipamentos com instalação, configuração e treinamento 

operacional da equipe técnica, para implementação da TV Legislativa 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal– CLDF, conforme 

especificações constantes no anexo I do Edital (Termo de 

Referência). 

VALOR TOTAL ESTIMADO: 
R$ 5.641.168,62 (Cinco milhões, seiscentos e quarenta e um 
mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE ÚNICO 

INTERESSADO: Coordenadoria de Editoração e Produção Gráfica 

PARTICIPAÇÃO: Ampla Concorrência 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Toda a referência de tempo estabelecida no presente Edital 
corresponde obrigatoriamente o horário de Brasília – DF. 

 

EDITAL: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

OBSERVAÇÃO: O cadastramento no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br é essencial para o 
encaminhamento automático de mensagens a respeito do andamento do certame e a CLDF não se 

responsabilizará por erro no encaminhamento de mensagens aos Licitantes ou interessados em 
virtude da ausência de informações ou do cadastramento com informações equivocadas. 

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. 

 

  

 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

 

DATA DE ABERTURA: 25/11/2020 

HORÁRIO:   14h00min 

ENDEREÇO 

ELETRÔNICO/UASG 
www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG CLDF: 974004. 

PREGOEIRO: 

Daniel Luchine Ishihara (designado pelo Ato do Presidente da CLDF nº 
151, de 04 de maio de 2020, publicado no DCL nº 102, de 

06/05/2020). 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 
 

A Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, sediada no Eixo Monumental, Praça 
Municipal, Quadra 02, Lote 05 - Térreo Inferior, por meio do pregoeiro Daniel Luchine Ishihara 

(designado pelo Ato do Presidente da CLDF nº 151, de 04 de maio de 2020, publicado no DCL nº 102, 
de 06/05/2020), torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, para AMPLA CONCORRÊNCIA para o GRUPO único deste edital, nos termos da 

seguinte legislação: 

 Pregão: Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto Federal nº 3.555/2000; Decreto Distrital 

nº 25.966/2005; Decreto Distrital nº 26.851/2006;  

 Pregão eletrônico: Decreto Federal nº 10.024/2019, Ato do presidente da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal nº 374, de 03 de julho de 2014, publicado no DCL nº 117, de 07 de julho de 2014;  

 Legislação subsidiária: Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 8.078/1990, Lei Complementar 

n° 123/2006, da Lei Complementar nº 147/2014, Lei Distrital nº 4.611/2011 e Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018; 

 Legislação aplicável a soluções de Tecnologia da Informação: Decreto nº 7.174, de 12 de 

maio de 2010, Instrução Normava SLTI/MP Nº 04 de 11 de setembro de 2014; 
 Sanções administrativas: Decreto Distrital n° 26.851/2006 e alterações posteriores, e demais 

normas pertinentes, bem como as exigências estabelecidas neste Edital. 



 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 
 

   

 

__________________________________________________________________________________________ 

Eixo Monumental, Praça Municipal, Qd. 02, Lt. 05-Térreo Inferior  CEP: 70 094-902  Fones: (061) 3348.8650 8651 8652   e-mail: 
licitacao@cl.df.gov.br 

Página 3 de 116 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos com instalação, 

configuração e treinamento operacional da equipe técnica, para implementação da TV Legislativa da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal– CLDF, conforme especificações mínimas e nas quantidades 
constantes do anexo I deste Edital (Termo de Referência). 

1.2. Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e 

as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

1.3. Integram este Edital todos os seus anexos 

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

2.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, cabendo ao Pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 

02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

2.2. A petição de impugnação deverá ser formulada por escrito e enviada para o email: 

licitacao@cl.df.gov.br. 

2.3. A impugnação não possui efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é 

medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

2.4. Caso a impugnação seja acolhida, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

2.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

2.6. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formulados por escrito e enviados para o email: 

licitacao@cl.df.gov.br. 

2.7. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

2.8. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

2.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

2.10. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhadas 

nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado no 
endereço eletrônico www.cl.df.gov.br. 

 2.10.1. O Licitante interessado no objeto desse Pregão deverá acompanhar todas as 

informações a ele inerentes, sendo de sua responsabilidade as consultas aos endereços eletrônicos 
www.cl.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 2.10.2. Caso seja enviado algum aviso por meio do sistema comprasnet, o Licitante interessado 

no objeto do Pregão deverá seguir as informações/orientações nele contidas. Os avisos serão 
entranhados no processo. 

2.11. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

2.12. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 

no processo para responder pela proponente. 

2.13. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.comprasnet.gov.br, sendo de responsabilidade dos 

licitantes, seu acompanhamento. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.  
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3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.com.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados.  

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Somente poderão participar deste processo licitatório empresas cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou participar do contrato dela 

decorrente, os interessados que: 

4.2.1. Não estejam credenciadas na forma do Item 3; 

4.2.2. Encontrem-se sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, bem como as estrangeiras que não tenham 

autorização para funcionar no País; 

4.2.3. Tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, 

Estadual, Municipal ou Distrital, ou que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a CLDF; 

4.2.4. Possuam qualquer servidor da CLDF entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis 

técnicos ou empregados; 

4.2.5. É vedada a participação de consórcios, mas será autorizada a subcontratação do 
objeto licitado quanto à gestão de mídia MAM (Media Asset Management) descrita no 

Termo de Referência (Anexo I do Edital). 

4.2.6. Não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

4.2.7. Que não atendem às condições deste Edital e seus anexos; 

4.2.8. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.3. Será observado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente 

os seus arts. 42 a 49, e na Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. 

4.3.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições 

do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, observando-se a inocorrência 
de quaisquer dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo. 

4.3.2. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro 
de 2006, às microempresas e empresas de pequeno porte. 
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4.3.3. No caso de ocorrer empate, conforme art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006, os 
procedimentos para o desempate serão os previstos no art. 45 do mesmo dispositivo legal.  

4.4. Por força do que dispõe o art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 e do Decreto Distrital nº 32.218/2010 

que recepcionou o Decreto Federal nº 7.174/2010, será assegurada a preferência na contratação, para 
fornecedores de bens e serviços de informação e automação, observada a seguinte ordem: 

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 

Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB na forma definida pelo Poder Executivo 
Federal. 

4.4.1.  As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos do 

subitem 4.3 terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes 
empresas enquadradas no mesmo inciso. 

4.4.2. Consideram-se bens e serviços de informática e automação com tecnologia desenvolvida no 

País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, na forma por este regulamentada. 

4.4.3. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será 

feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos 

fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto nº 6.008, 
de 29 de dezembro de 2006. 

4.4.3.1. A comprovação prevista no subitem 4.4.3. será feita: 

4.4.3.1.1. eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da 

Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; ou 

4.4.3.1.2. por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

ou pela SUFRAMA, a ser enviado juntamente com os documentos de habilitação e a proposta 

inicial no sistema. 

4.4.4.  O exercício do direito de preferência será concedido, após o encerramento da fase de lances, 
conforme seguintes procedimentos: 

4.4.4.1. A licitante quando do cadastro de sua proposta no sistema deverá declarar, sob as penas 

da lei, que atende aos requisitos estabelecidos nos incisos I ou II ou III do subitem 4.4 deste 
Edital, e ainda, se for o caso, que atende aos requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo contido no anexo VI deste Edital, 
assim como o(s) documento(s) comprobatório(s) de cumprimento do requisito estabelecido no 

subitem 4.4.3.1.1. ou 4.4.3.1.2. deste Edital; 

I - após a análise da declaração e documentação inseridas no sistema para a comprovação do 
direito de preferência previsto no subitem 4.4, será efetuada a classificação do(s) licitante(s) 

cuja(s) proposta(s) final(is) esteja(m) situada(s) em até dez por cento acima da melhor 

proposta válida, para o exercício do direito de preferência; 

II – serão primeiramente convocados a exercer o direito de preferência os fornecedores de 
bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 

Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal (art. 5º, I, do Decreto 
7.174/2010), na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo 

lance para igualar ou superar a melhor proposta válida no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, 

sob pena de preclusão, a partir da solicitação do Pregoeiro no Chat de mensagem do sistema,  
caso em que será declarado vencedor do certame; 

III - se a classe, contida no inciso II do subitem 4.4.4.1 deste Edital, não exercer o direito de 

preferência, serão convocados os fornecedores de bens e serviços com tecnologia desenvolvida 
no País (art. 5º, II, do Decreto 7.174/2010); 

IV – por fim, se as duas classes, contidas nos incisos II e III do subitem 4.4.4.1 deste Edital, 

não exercerem o direito, serão convocados os fornecedores de bens e serviços produzidos de 
acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Execuvo Federal 

(art. 5º, III, do Decreto 7.174/2010); 
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V - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, será declarada 
vencedora a licitante detentora da proposta originalmente vencedora do certame; 

VI - no caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na mesmo ordem de 

classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que primeiro poderá ofertar nova 
proposta. 

4.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.5.1.1. Em havendo itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.5.1.2. Em havendo itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante 

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 

que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

4.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

4.5.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.5.6. Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto no inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal. 

4.5.7. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

5. DA VISTORIA TÉCNICA 

5.1. A vistoria técnica é facultativa para o presente certame, conforme o item 9 do Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital. 

5.2. O licitante que optar por não realizar a vistoria deverá apresentar declaração, informando que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total 

responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão da verificação das 
normas, procedimentos metodologias a serem seguidas, das condições, da complexidade, do ambiente 

interno e do grau de dificuldade existentes, em conformidade com o item 3.1.2 do Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital. 

 5.2.1. Será exigida a Declaração de que o licitante que tem pleno conhecimento das condições 

necessárias para a realização do serviço, conhecendo todas as informações e condições locais para o 
cumprimento das obrigações do objeto deste instrumento. Em nenhuma hipótese a licitante poderá 

alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à 

execução do objeto, arcando com quaisquer ônus decorrentes desses fatos, conforme Item 9.4 do 
Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

5.2.2. A vistoria deverá ser realizada por pessoa especialmente credenciada como representante 

da licitante.  

5.2.3. Não se admitirá um mesmo profissional como representante de mais de uma licitante. 
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5.3. A declaração de vistoria, emitida pela CLDF, ou a declaração descrita no subitem 5.2. deve ser 
apresentada juntamente com a proposta e constitui condição de aceite da proposta no certame. 5.4. A 

vistoria poderá ser realizada até o último dia útil anterior à data de abertura da sessão, das 14h às 19h, 
mediante agendamento com a Diretoria de Administração e Finanças – DAF – pelo telefone: (61) 3348-

8558 ou pelo e-mail daf@cl.df.gov.br ou comparecimento à Coordenadoria de Comunicação Social da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal, Localizado à Praça Municipal – Quadra 2- Lote 5, 5º andar, 
Distrito Federal, Brasília-DF. 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados pelo sistema para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA 

7.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

7.2. Os licitantes deverão inserir proposta, em língua portuguesa, com valor total da proposta em 

moeda nacional do Brasil, até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, 

quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

7.2.1. O licitante deverá enviar a proposta para o único lote deste certame juntamente com 

os documentos de habilitação, sob pena de desclassificação.  

7.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 

dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. A proposta deverá conter: 

a) Nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 

b) Dados bancários: nome do banco, número da agência e número da conta corrente, 

c) Conter as especificações do serviço cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações 

constantes no Termo de Referência, sendo recomendável observar-se o ANEXO IV DO EDITAL 
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– MODELOS DE PROPOSTA DE PREÇO. 

d) Conter o valor total da proposta para a ordem de serviço do único lote disputado, 

expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão incluir todos os tributos, 
taxas, materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras 

despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. Havendo divergência entre o valor em algarismo 

e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

e) Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua entrega; 

7.6. O convocado terá sua proposta recusada/desclassificada quando deixar de enviar a proposta no 

prazo estabelecido no item 7.5, salvo se devida e tempestivamente justificado. 

7.7. Caso o prazo de que trata o item 7.5, letra “e”, não esteja expressamente indicado na proposta, o 
mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 

7.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 

prazo e especificações do objeto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus 
termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais. 

7.9. Para efeito de aceitabilidade da proposta, não serão admitidos valores superiores aos preços oficiais 

ou estimados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Após a fase de lances, o item restará 
fracassado caso os valores ofertados estejam acima do preço de referência e não se obtenha êxito na 

negociação. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante, seja por menção direta, 

seja por sinais ou símbolos que possam individualizar a descrição de sua proposta em relação às 
demais. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

9.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca 

de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

9.3.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total da proposta do único lote.  

9.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

9.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,1% 

(zero vírgula um por cento) de desconto. 
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9.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

9.8. Será adotado para envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

9.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

9.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

no caso de lances intermediários. 

9.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente. 

9.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

9.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 
Gestão do Ministério da Economia. 

9.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

9.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

9.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

9.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço global por lote único.  

9.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
as empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 

2015.  

9.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada.  

9.20.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  
9.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

9.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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9.21. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 

margens de preferência, conforme regulamento. 
9.22. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
9.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 
produzidos: 

9.23.1. No País; 

9.23.2. Por empresas brasileiras; 

9.23.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

9.23.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 

9.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 
9.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

9.25.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

9.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 
do art. 26 do Decreto nº 10.024, de 2019. 

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor ou que apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.  
10.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que fundamentam a suspeita. 
10.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 

10.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 
10.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 

do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

10.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do objeto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
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procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
10.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

10.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma.  

10.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

10.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

10.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
10.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica e financeira e habilitação 
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018. 

11.1.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, 
de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 
11.1.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
11.1.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

11.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

11.3. O pregoeiro poderá solicitar os documentos originais não-digitais quando oportuno ou 
conveniente para resguardar a integridade do procedimento licitatório. 

11.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

11.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

11.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

11.6. Ressalvado o disposto no item 6.3., os licitantes deverão encaminhar juntamente com a 
proposta inicial, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 
11.7. Habilitação jurídica: 

11.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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11.7.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
11.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
11.7.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
11.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

11.7.6. É vedada a participação consórcios, mas será autorizada a subcontratação do 
objeto licitado quanto à gestão de mídia MAM (Media Asset Management) descrita no 

Termo de Referência (Anexo I do Edital). 

11.7.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 
11.7.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 
11.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

11.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

11.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

11.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
11.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

11.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

11.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
11.8.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio 
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

11.8.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
11.9. Qualificação Econômico-Financeira 

11.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

11.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

11.9.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

11.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 
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11.9.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 

11.9.2.4. No caso de licitante com natureza jurídica de cooperativa, é exigido que tais 

documentos sejam acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não 

foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

11.9.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 

(um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 
Ativo circulante + Realizável a longo prazo 

LG = 
_______________________________________

 
Passivo circulante + Exigível a longo prazo 

           Ativo circulante  

LC = 
__________________

 
          Passivo circulante 

                         Ativo total  
SG = _______________________________

 
        Passivo circulante + Exigível a longo prazo 

 

11.9.3.1. A exigência de apresentação de índices se justifica por se tratar de contratação que terá 

duração total de 9 (nove) meses.  

11.9.4. As empresas que apresentarem quaisquer dos índices calculados na qualificação econômico-

financeira do SICAF (Índice Liquidez Geral – LG, Índice de Solvência Geral – SG e Índice de Liquidez 

Corrente – LC) menor do que 1 (um), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor da contratação, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31 da Lei nº 8.666/1993, como 

exigência imprescindível para sua habilitação. 
11.10. Qualificação Técnica (que deve ser anexada à proposta inicial no Comprasnet) 

11.10.1. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove(m) que a licitante (pessoa jurídica) forneceu, instalou e entregou, 
em pleno funcionamento, equipamentos com tecnologia digital HD, da linha de Televisão 

Broadcasting, com natureza e características técnicas similares ao objeto desta licitação. As 

características do objeto desse instrumento são: 

(A) Fornecimento e instalação de equipamentos com tecnologia digital HD para estúdio(captação); 
central técnica; e servidores de vídeo, para emissora de Televisão Broadcasting; e 

(B) Manutenção técnica preventiva e corretiva em emissora de televisão comprovadamente, 
inclusive em sistema redundante e integrado de ingest, edição e exibição de conteúdos digitais 

(MediaAssetManagement). 

11.10.1.1. A empresa poderá apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar 
necessários para comprovar que já forneceu objeto semelhante conforme especificado no Termo 

de Referência, destacando-se a necessidade desses atestados demonstrarem que o interessado já 
forneceu os quantitativos necessários anteriormente. 

11.10.1.1.1. O(s) atestado(s) deve(m) permitir a obtenção das informações mínimas 
que dispõe o Item 4.4. do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

11.10.1.2. O atestado apresentado para mais de um Item, deverá comprovar a soma das 

quantidades solicitadas. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a 
conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se 

firmado para ser executado em prazo inferior. 

11.10.3.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

11.10.3.4. O licitante disponibilizará, quando solicitadas pelo Pregoeiro, todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre 
outros documentos, se for o caso, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 

atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

11.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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11.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o 
licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, uma vez 

que atenda a todas as demais exigências do Edital. 

11.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

11.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, o mesmo será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
11.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 

será concedido o mesmo prazo para regularização. 

11.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos e as declarações 

prestadas, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a data e horário para sua 

continuidade. 

11.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

11.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

11.18. O Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá consultar os sistemas de registros de 
sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, TCDF, CNJ E CEIS, visando aferir eventual sanção 

aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame. 

11.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou equiparado, se for o caso, será concedido o prazo de 20 (vinte) minutos, para que 

qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, 
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital e caso não haja interposição de 

recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado 

pelo Ordenador de Despesa da CLDF. 



 

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 
 

   

 

__________________________________________________________________________________________ 

Eixo Monumental, Praça Municipal, Qd. 02, Lt. 05-Térreo Inferior  CEP: 70 094-902  Fones: (061) 3348.8650 8651 8652   e-mail: 
licitacao@cl.df.gov.br 

Página 15 de 116 

 

 

13.2. Caso haja interposição de recurso será adjudicada pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 

13.3. O resultado final do pregão será publicado na imprensa oficial e afixado no quadro de avisos da 

CPL/CLDF e os autos serão enviados ao Ordenador de Despesa da CLDF para homologação da licitação. 

14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1. A adjudicatária será convocada para assinar o respectivo instrumento de contrato, conforme o 

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes e 

neste Edital. 

14.2. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

convocação da adjudicatária. 

14.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  

14.4. Para a assinatura do contrato a adjudicatária deverá: 

14.4.1. Demostrar que preenche os requisitos para contratação especificados no Termo de Referëncia – 
Anexo I do Edital; 

14.4.2. Emitir declaração indicando o responsável técnico pela prestação dos serviços objeto desta 

licitação, que tenham vínculo profissional com a empresa licitante e sejam possuidores de experiência 

em execução de serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto licitado, em suas respectivas 
áreas de especialização. 

14.4.2.1. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da 

carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação 
de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio. 

14.5. O contrato terá vigência de 9 (nove) meses, a partir da data da sua assinatura, com eficácia a partir 

da data de sua publicação no DODF, sendo improrrogável. 

14.6. O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

14.7. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus 
eventuais termos aditivos nos órgãos da imprensa oficial. 

14.8. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no art. 78, com os desdobramentos dos arts. 79 

e 80 da Lei nº 8.666/93. 

15. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

15.1. A Contratada deverá nortear os trabalhos nos termos constantes do Termo de Referëncia – Anexo 

I do Edital, com especial observância do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos 
para a entrega dos equipamentos e do cronograma de execução do objeto constantes no 

item 5 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), e do Termo de Garantia de equipamentos 
e serviços por no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, conforme o item 7 do Termo de 

Referência (Anexo I do Edital). 

16. DAS PENALIDADES 

16.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 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 impedida de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no SICAF, e no Cadastro de Fornecedores 
do Governo do Distrito Federal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas prevista neste 

edital. 

16.2. A licitante ficará sujeita, em casos de descumprimento de deveres ou obrigações, assim 

considerado pela Administração, sem prejuízo da desclassificação, da inabilitação, da recusa da proposta, 

ou das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

16.2.1. Advertência; 

16.2.2. Multa de: 
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a) 3% (três por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa injustificada do 
adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração, calculado sobre o valor total do contrato; 

b) 0,5% (zero vírgula três por cento) sobre o valor estimado da contratação em caso 

de desistência de honrar com a proposta registrada pelo sistema; 

c) 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor estimado da contratação em caso 
de abandono injustificado do certame, incluindo-se neste caso a omissão em responder ao chat quando 

convocado pelo pregoeiro, deixar de cumprir prazos de envio de documentos ou amostras, ou se utilizar 
indevidamente de tratamento preferencial; 

d) 0,2% (zero vírgula três por cento) sobre o valor estimado da contratação em caso 

de omissão, culposa ou dolosa, na documentação de habilitação exigida no certame; 

16.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 

a Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo prazo de até dois anos; 

16.2.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

16.3. Em caso de incidência de multa, o seu valor deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, podendo ser descontado de eventuais créditos da Licitante perante a CLDF, ou ainda 

cobrado judicialmente, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

16.4. Em qualquer caso, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

16.5. As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90. 

16.6. Advertência é o aviso por escrito e público, emitido pelo CLDF quando o licitante/adjudicatário 
descumprir qualquer obrigação. 

17. DA GARANTIA CONTRATUAL  

17.1. Para assinatura do contrato, a LICITANTE vencedora, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura 

do Termo de Contrato, prestará garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
global do contrato, em uma das modalidades definidas no § 1º do Art. 56, da Lei nº 8.666/93. 

 17.1.1. O prazo para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado uma única vez por 10 

(dez) dias, desde que haja solicitação justificada e tempestiva e esta seja aceita pela CLDF.  
17.2. A contratante fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do objeto 

deste contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, ou de seu 
preposto, ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou 

omissões 

17.3. A contratada se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis o valor da garantia 
que vier a ser utilizado pela contratante, durante a vigência do contrato. 

17.4. A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de 

prejuízos causados à contratante ou a terceiros, na execução do objeto deste contrato. 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

18.1.  As despesas decorrentes do presente procedimento licitatório correrão à conta de dotação 

orçamentária própria da CLDF, Programa de Trabalho: 01.126.8204.1471- Modernização de sistema de 
informação; Subtítulo: 0006 - Modernização de sistema de informação - Câmara Legislativa do Distrito 

Federal- Plano Piloto; Elemento de Despesa: 4490-52 - Equipamentos e Material permanente; Programa 
de Trabalho: 01.031.8204.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA; Subtítulo: 0021 – Publicidade e 

Propaganda-Funcionamento da TV Legislativa da CLDF – Distrito Federal; Elemento de Despesa:  4490-
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52 - Equipamentos e Material permanente; Programa de Trabalho: 01.031.8204.8505 - PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA; Subtítulo: 0021 – Publicidade e Propaganda-Funcionamento da TV Legislativa da CLDF – 

Distrito Federal; Elemento de Despesa:  3390-39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário pelo Pregoeiro. 

19.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

19.3. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a 

proposta do licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

19.4. Fica reservado à Câmara Legislativa do DF o direito de revogar a presente licitação por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado conforme art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

19.5. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme art. 

65, §§ 1º, 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

19.6. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 

de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso (Lei nº 8.666/93, art. 65, § 5º). 

19.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.8. No julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

19.9. Em caso de discordância entre o Edital e seus anexos, prevalecerá o primeiro. 

19.10. As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, facultando-se ao Pregoeiro relevar erros meramente formais 

ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do proponente, 
desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento das propostas e o ato não acarrete violação aos 

princípios básicos da licitação. 

19.11. Sugere-se que as empresas licitantes realizem seu cadastramento junto ao Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI/CLDF, a fim de facilitar a tramitação contratual, seja no tocante à formalização da 
assinatura eletrônica dos contratos, seja no registro eletrônico da nota de empenho respectiva. 

19.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital, será o da circunscrição judiciária 

especial de Brasília–DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.13. O Edital está disponibilizado (sem ônus), na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser obtidos exclusivamente por meio eletrônico no site 
da CLDF: www.cl.df.gov.br, na opção “Transparência” >“Licitações” > “Pregões”>”Em andamento”. 
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19.14. Os autos do processo administrativo são públicos e disponíveis para acesso via internet mediante 
cadastro do usuário externo à CLDF no website www.cl.df.gov.br/sei. O telefone: (61) 3348.8650 está 

disponível de segunda a sexta-feira, das 09:30 às 12:00 horas e das 14:30 às 17:30 horas, em 
expediente normal, com atendimento também por meio eletrônico (licitação@cl.df.gov.br) durante 

expedientes extraordinários. 

 

Brasília,10 de novembro de 2020. 

Daniel Luchine Ishihara 

Pregoeiro 

 

 
Geovana Larissa Bezerra Vieira 

Estagiária de Direito sob supervisão – Mat. 70.438  

DANIEL LUCHINE 
ISHIHARA:88552977168

Assinado de forma digital por DANIEL 
LUCHINE ISHIHARA:88552977168 
Dados: 2020.11.11 20:22:35 -03'00'
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ANEXO I DO EDITAL  –  TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO II DO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO  
 

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA .............. 

PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COM 

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO 
OPERACIONAL DA EQUIPE TÉCNICA, PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DA TV LEGISLATIVA DA CÂMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF. 

 

  A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, neste ato denominada 
CONTRATANTE, com sede no Eixo Monumental, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, nesta capital, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.963.645/0001-13, representada por seu Secretário-Geral, MARLON 

CARVALHO CAMBRAIA, consoante competência delegada pelo art. 1º, inciso IX, do Ato do Presidente 
nº 54/2019, com base em sua competência originária do art. 42, § 1º, inc. XI, do Regimento Interno da 

CLDF, e de outro lado a EMPRESA .........., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representado por ..........., portador da Cédula de Identidade nº ....... e CPF nº 

..........., de acordo com a representação legal que lhe é outorgada, têm entre si justo e avençado e 

celebram o presente contrato que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de equipamentos com instalação, configuração e treinamento operacional da 

equipe técnica, para implementação da TV Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal – CLDF, conforme prazos e condições estabelecidos no Termo de Referênciada, do 

qual são partes integrantes o edital do Pregão Eletrônico nº 34/2020-CLDF, a proposta apresentada 

pela CONTRATADA, no que couber, e os anexos constantes do processo n° 001-001179/2019, 
sujeitando-se as partes às normas disciplinares das Leis nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 

pelas Leis nº 8.883/94, n° 9.648/98 e 9.854/99, da Lei nº 8.078/90, da Lei nº 10.520/02 e demais 
legislação aplicável à espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de equipamentos com instalação, configuração e treinamento operacional da 
equipe técnica, para implementação da TV Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal – CLDF, conforme condições, especificações a quantidades estabelecidas no Termo de 
Referência, que integra este contrato, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços com eficiência e presteza, dentro dos padrões exigidos 

pela CONTRATANTE, obrigando-se, especialmente a: 

2.1.1. Elaborar um Cronograma de Tarefas da Instalação, juntamente com a equipe da CLDF, 

realizando uma primeira reunião técnica 10 (dez) dias após a assinatura do contrato; 

2.1.2. Cumprir as obrigações estabelecidas no ANEXO I do Edital (Termo de Referência), não se 
admitindo qualquer modificação em sua execução sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

2.1.3. O fornecimento dos serviços deverá seguir o prazo estabelecido no Termo de Referência. 

2.1.4. Permitir o acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE; 

2.1.5. Cumprir todas as orientações dos agentes da CLDF, exceto as que infringirem normas legais; 

2.1.6. Fornecer, por escrito, no prazo máximo de cinco dias contados da assinatura deste contrato, 

nome e telefone para contato da pessoa que ficará diretamente responsável pelo atendimento à 

CONTRATANTE; 
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2.1.7. Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou 
anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção imediata das medidas cabíveis; 

2.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, bem como 

aquelas que decorrem da Lei nº 8.666/93 e normas específicas de higiene e controle de qualidade; 

2.1.9. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas, comerciais e 
demais obrigações sociais previstos na legislação em vigor, sendo que sua inadimplência não poderá 

transferir à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto deste 

Contrato. 

2.1.10.  Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração relacionada à execução do objeto 

do contrato; 

2.1.11. Cumprir diretamente o contrato, observadas as disposições sobre subcontratação; 

2.2. É expressamente vedado à CONTRATADA: 

2.2.1. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, durante a 

execução dos serviços; 

2.2.2. a veiculação de publicidade do objeto do contrato, salvo se houver prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

2.2.3. a cessão, transferência ou subcontratação total ou parcial de outra empresa para execução 

dos serviços em contrariedade com as disposições contidas no Edital ou no presente Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1. A fim de possibilitar a execução do objeto deste contrato, constituem obrigações da CONTRATANTE: 

3.1.1. Cumprir as obrigações estabelecidas no ANEXO I DO EDITAL – TERMO DE 
REFERÊNCIA; 

3.1.2. Fiscalizar, com base nas disposições estabelecidas neste Termo de Referência, a entrega, a 

instalação do equipamento e a garantia, em consonância com o Decreto Distrital nº 26.851/2006 e 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

3.1.3. Assegurar às pessoas credenciadas pela CONTRATADA, acesso ao local de realização do 
fornecimento, se necessário; 

3.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
condições estabelecidas neste termo e em sua proposta; 

3.1.5. Exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, caso o julgue tecnicamente 

inapto, ou por conveniência administrativa; 

3.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidor especialmente 

designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a sua execução; 

 3.1.6.1 Anotar em registro próprio as falhas detectadas, na entrega, instalação e no prazo 

de garantia, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis; 

3.1.5. Prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias em que foram observadas as irregularidades 
e/ou defeitos na entrega ou no cumprimento do objeto contratado; 

3.1.6. Sustar a prestação de qualquer serviço, quando verificada irregularidade na qualidade de 

sua prestação e determinar a sua substituição; 

3.1.7. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre a aplicação de multas, 

penalidades ou quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

3.1.8. Atestar a nota fiscal diante da execução ou da entrega do objeto pela CONTRATADA; 

3.1.9. Efetuar o pagamento do objeto deste contrato, mediante apresentação de nota fiscal 

devidamente atestada e em condições de liquidação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA 
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4.1. Para assinatura do contrato, a LICITANTE vencedora, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura 
do Termo de Contrato, prestará garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor 

global do contrato, em uma das modalidades definidas no § 1º do Art. 56, da Lei nº 8.666/93, conforme 
o item 12.3 do Termo de Referência. 

 4.1.1. O prazo para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado uma única vez por 10 
(dez) dias, desde que haja solicitação justificada e tempestiva e esta seja aceita pela CLDF. 

4.2. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do 

objeto deste contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, ou de 

seu preposto, ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou 
omissões;  

4.3. A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis o valor da garantia 
que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE, durante a vigência do contrato.  

4.4. A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral 

cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de 

prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, na execução do objeto deste contrato.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. A execução dos serviços será acompanhada em conformidade com o estabelecido no Termo de 

Referência. 

5.2. Cabe aos responsáveis pela execução do contrato pela CONTRATANTE: 

5.2.1. responsabilizar-se pela supervisão do contrato, administrando-o de conformidade com as 

disposições contratuais e editalícias; 

5.2.2. certificar a execução dos serviços, encaminhando cópia desta certificação à Diretoria de 

Administração e Finanças - DAF, para serem apensados ao contrato; 

5.2.3.  pronunciar-se por escrito sobre a prorrogação do contrato, antes da extinção deste, em 

tempo hábil para, se for o caso, ser promovida a abertura de nova licitação, dispensa ou 
inexigibilidade.   

5.2.4. adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo 

valer-se dos demais órgãos da CÂMARA LEGISLATIVA; 

5.2.5. convocar por escrito a CONTRATADA para efetuar os serviços de manutenção corretiva; 

5.2.6. notificar por escrito a CONTRATADA, quando a mesma deixar de cumprir qualquer cláusula 
deste contrato e encaminhar cópia da referida notificação à Diretoria de Administração e Finanças - 

DAF, para ser anexada ao contrato; 

5.2.7. exigir da CONTRATADA por escrito a substituição de qualquer membro da equipe técnica 

responsável pela execução dos serviços. 

5.2.8.  adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato, podendo 
valer-se dos demais órgãos da CONTRATANTE. 

5.2.9. exigir da contratada a apresentação das certidões negativas de débitos previstas na 
legislação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO 

6.1. O valor total do contrato é de ___________________________, com preços estipulados 

conforme descrito na proposta vencedora do certame. 

6.2. O valor de que trata esta cláusula abrange todas as despesas com administração, materiais, mão-
de-obra, leis sociais, trabalhistas e fiscais, equipamentos auxiliares, seguros, todos os tributos incidentes 

e demais encargos, enfim, todo o necessário para a execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento relativo ao objeto desta licitação será efetuado em consonância com estabelecido no 
Termo de Referência, observando-se especialmente o item 14 do Termo de Referência e 
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também o disposto sobre o ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS PARA A OPERAÇÃO ASSISTIDA 
(item 10 do Termo de Referência) e o ACORDO DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS PARA A 

GARANTIA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ACERVO DIGITAL 
DE VÍDEO (MAM) (item 11 do Termo de Referência). 

7.2. O pagamento somente será efetuado, ressalvados os casos definidos em legislação própria, após o 
recolhimento, pela CONTRATADA, de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de 

inadimplência contratual. 

7.3. Para liquidação da despesa correspondente à nota de empenho relativa ao objeto desta licitação, a 

CONTRATADA compromete-se a apresentar, juntamente com a primeira via da nota fiscal/fatura, a 
Certidão Negativa de Débitos junto ao GDF, assim como as certidões de regularidade com a 

previdência social - CND/INSS e com o FGTS; Certidão conjunta emitida pela Receita Federal do 
Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Federal; CNDT, todas em plena validade. 

7.4. O pagamento processado pela CONTRATANTE não isenta a CONTRATADA de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à prestação dos serviços de suporte. 

7.5. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as 

medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte da 
CONTRATANTE. 

7.6. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida 
será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de 

acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, inclusive as relativas à qualidade do 

serviço contratado, assim como pela recusa injustificada em retirar a nota de empenho, a licitante 

vencedora ficará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

8.2. À CONTRATADA, pelo descumprimento das obrigações assumidas ou pela infringência de preceitos 
legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, no que couber, as seguintes penalidades, 

nos termos do Decreto Distrital nº 26.851/2006: 

8.2.1. Advertência, que é o aviso por escrito, emitido pelo CLDF quando a 

licitante/adjudicatária descumprir qualquer obrigação. 

8.2.2. Multa de: 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

na execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em 

atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 
(trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 

material ou na execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante 
das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão 

contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor 
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 

descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II 

deste subitem; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, 

recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a 

parte inadimplente; 

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo 
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega; 

8.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 

a Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo prazo de até dois anos; 

8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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8.3. Em caso de inadimplemento contratual, o valor da multa deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação, podendo ser descontado da garantia contratual prestada ou dos pagamentos 

devidos à CONTRATADA, ou ainda cobrado judicialmente, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês. 

8.4. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 

8.666/93, e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do §3º 

do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem: 

 I – mediante recolhimento do valor mediante guia emitida pela CLDF, a ser requerida e paga pela 

CONTRATADA no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

 II – mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

 III – mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

 IV – mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

8.5. A multa aplicada será devidamente atualizada pelo INPC ou equivalente da data de seu vencimento 

até a data de efetivo pagamento. 

8.6. Em despacho devidamente fundamento poderá ser suspensa a cobrança das multas cujo somatório 

de valores seja inferior aos custos dos procedimentos de execução, que prosseguirão quando o montante 
total superar esse custo operacional. 

8.7. As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

9.1. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

9.1.1. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no 
art. 78, incs. I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93; 

9.1.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo nos autos do processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

9.1.3. judicial, nos termos da legislação em vigor. 

9.2. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

9.3. Além das hipóteses expressamente previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia 
defesa, constituem motivos para a rescisão deste contrato: 

9.3.1. o não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 

9.3.2. o atraso injustificado no início do serviço e, ainda, a paralisação sem justa causa sem prévia 

comunicação à CONTRATANTE; 

9.3.3. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

9.3.4. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, comprovadas por meio de registro 
próprio efetuado pelos representantes da CONTRATANTE, especialmente designados para 

acompanhar o contrato; 

9.3.5. a decretação de falência, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a modificação da 

finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 

9.3.6. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, de alta relevância e amplo conhecimento, 

regularmente comprovado e impeditivo da execução do objeto deste contrato, sem prejuízo do 
disposto no art. 79, §2º da Lei nº 8.666/93; 

9.3.7. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da CONTRATANTE e exaradas nos autos do processo 

administrativo a que se refere este contrato, sem prejuízo do disposto no art. 79, § 2º da Lei nº 
8.666/93; 

9.3.8. a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato em 

desacordo com as disposições do Edital ou do presente Contrato; 
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9.3.9. a supressão superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor contrato, por parte da 
Administração, quando não decorrentes de acordo entre as partes. 

9.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

9.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

9.6. Os atos de aplicação das penalidades previstas neste contrato serão publicados no Diário da Câmara 

Legislativa – DCL e no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

10.1. O Contrato terá vigência por 9 meses, conforme o item 12.1 do Termo de Referência, 
contados de sua assinatura, com eficácia a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial 

do Distrito Federal, sendo improrrogável. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

11.1. Será admitido o REAJUSTE do valor do contrato, com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA apurado durante o período, observada a periodicidade mínima de 12 (doze) 

meses, a contar da data de assinatura, conforme o art. 4º do Decreto nº 36.246/2015. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes das obrigações assumidas com a execução deste Contrato correrão à 

conta de dotação orçamentária própria da CONTRATANTE: Programa de Trabalho: 01.126.8204.1471- 
Modernização de sistema de informação; Subtítulo: 0006 - Modernização de sistema de informação - 

Câmara Legislativa do Distrito Federal- Plano Piloto; Elemento de Despesa:  4490-52 - Equipamentos e 
Material permanente; Programa de Trabalho: 01.031.8204.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA; 

Subtítulo: 0021 – Publicidade e Propaganda-Funcionamento da TV Legislativa da CLDF – Distrito Federal; 

Elemento de Despesa:  4490-52 - Equipamentos e Material permanente; Programa de Trabalho: 
01.031.8204.8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA; Subtítulo: 0021 – Publicidade e Propaganda-

Funcionamento da TV Legislativa da CLDF – Distrito Federal; Elemento de Despesa:  3390-39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica., conforme Nota de Empenho nº ......., emitida em......., sob o 

evento nº......., na modalidade...... 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor contratado, mantidas as mesmas condições contratuais estipuladas, sem que lhe caiba 
qualquer reclamação. 

13.2 Toda e qualquer alteração, no que couber, deverá ser processada mediante a celebração de 
Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

14.1. A prestação dos serviços objeto deste contrato foi precedida de licitação, realizada sob a 

modalidade de Pregão Eletrônico nº 34/2020-CLDF, instruída nos autos do processo nº 001-
001179/2019. 

14.2. Independentemente de transcrição, fazem parte deste contrato todas as condições estabelecidas 
no ato convocatório do Pregão Eletrônico nº 34/2020-CLDF e seus anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. As partes elegem o foro da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília-DF, com exclusão de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas e litígios decorrentes do 

presente Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

16.1. A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação do extrato do presente Contrato 
no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A Câmara Legislativa do Distrito Federal convocará oficialmente a licitante vencedora para, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, assinar o contrato, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 

e no instrumento convocatório do certame. 

17.2. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste contrato serão dirimidos pela CONTRATANTE, 

com fundamento na legislação aplicável à espécie, em especial, pelas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02. 

17.3. Durante a execução deste contrato não serão consideradas comunicações verbais. Todas as 

comunicações que envolvam a execução deste contrato, de uma parte à outra, serão consideradas como 
suficientes desde que efetuadas por escrito e entregues sob protocolo ou qualquer outro meio que 

comprove o recebimento. 

17.4. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de qualquer obrigação da 

CONTRATADA relacionadas co a execução deste, tal fato não poderá desonerar ou de qualquer modo 
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma 

omissão ou tolerância houvesse ocorrido.  

 

E por estarem de acordo, firmam as partes o presente contrato em meio digital, mediante 

assinatura eletrônica, para que produza seus efeitos. 

 

Brasília - DF,    de ................. de 2020. 

 

 

______________________________ ________________________________ 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

Testemunhas: 
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 ANEXO III DO EDITAL – PREÇOS DE REFERÊNCIA 

Item Especificação Unidade Quantidade 
Preço 

Unitário   

(em R$) 

Preço Total     
da Proposta       

(em R$) 

1 

Sistema de 

Gerenciamento de mídia. 
Servidor 80 Tera 

 
1 1,328,684.21 1,328,684.21 

2 

Matriz de Vídeo SW 
72x72 

 1 

  327,546.71   327,546.71 

VideohubCrosspoint  2 

VideohubOpticalFiber 

Interface 
 5 

Videohub SDI Interface  18 

Videohub Power Card  2 

Videohub Power Supply  2 

VideohubSmartControl 
 

 5 

Videohub Master Control  2 
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3 Gravador Cartão SD  5 
 

R$ 9,053.29 
R$ 45,266.45 

4 Gravador SSD  1 R$ 25,987.50 R$ 25,987.50 

5 
Monitor de referência 

14" 
 1 R$ 12,961.18 R$ 12,961.18 

6 
Monitor duplo para 

sistema 
 1 R$ 10,355.92 R$ 10,355.92 

7 Processador de loudness  1 R$ 52,092.24 R$ 52,092.24 

8 
Encoder para 
distribuição 

 2 R$ 247,709.09 R$ 495,418.18 

9 
Decoder para 
distribuição 

 2 R$ 32,565.79 R$ 65,131.58 

10 Monitor de áudio  10 R$ 5,210.53 R$ 52,105.30 

11 

Solução do tipo padrão 

broadcast, com gerador 

de caracteres,créditos e 
gráficos, para alta 

definição (HD), 

 1 R$ 75,552.63 R$ 75,552.63 

12 
Mesa de corte 2M/E – 
Switcher de Vídeo do 

tipo padrão broadcast 

 1 R$ 252,710.53 R$ 252,710.53 
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13 Câmeras PTZ  4 R$ 108,118.42 R$ 432,473.68 

14 Sw de vídeo  2 R$ 39,013.82 R$ 78,027.64 

15 Câmeras PTZ  4 R$ 21,167.76 R$ 84,671.04 

16 Sw de vídeo  5 R$ 12,961.18 R$ 64,805.90 

17 Conversor de SDI/fibra  8 R$ 2,019.08 R$ 16,152.64 

18 
Monitores para Multview 

das SW 
 6 R$ 1,302.63 R$ 7,815.78 

19 Conversor SDI p/ HDMI  1 R$ 2,409.87 R$ 2,409.87 

20 
Tele Prompter com 

computador 
 1 R$ 2,019.08 R$ 2,019.08 

21 

Microfones lapela sem 
fio 

(frequência homologada 
Anatel) 

 4 R$ 7,815.79 R$ 31,263.16 

22 1 Mixer de áudio  2 R$ 3,907.89 R$ 7,815.78 
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23 Refletor Painéis de LED  8 R$ 8,493.16 R$ 67,945.28 

24 Refletor Fresnel LED  6 R$ 3,933.95 R$ 23,603.70 

25 Refletor Led On Câmera  2 R$ 651.32 R$ 1,302.64 

26 
Tripé para câmeras 

(Dolly) 
 4 R$ 11,072.37 R$ 44,289.48 

27 
Filmadora Digital 

Profissional 4K completa 
 4 R$ 64,089.47 R$ 256,357.88 

28 Câmeras PTZ  12 R$ 67,736.84 R$ 812,842.08 

29 Câmeras PTZ  1 R$ 34,194.08 R$ 34,194.08 

30 
Pacote adobe/ 

DELL.EdiusWorkgroup 
 1 R$ 32,565.79 R$ 32,565.79 

31 
Estação de transmissão 

Linear de vídeo 
 6 R$ 35,526.32 R$ 213,157.92 

32 
Extensor KVM para o uso 

de monitor DVI/HDMI 
 3 R$ 30,000.00 R$ 90,000.00 
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33 Nobreak  1 R$ 150,000.00 R$ 150,000.00 

34 
Rack Fechado 44U x 

1070mm Padrão 19" 
 2 R$ 8,500.00 R$ 17,000.00 

35 
Microfones de mão 

dinâmicos 
 4 R$ 1,302.63 R$ 5,210.52 

36 
Fone de ouvido 

profissional 
 12 R$ 306.12 R$ 3,673.44 

37 

Sistema de 

intercomunicação com 
as 

câmeras do estúdio 

 1 R$ 16,282.89 R$ 16,282.89 

38 Switch 48 portas 10 GB  2 R$ 11,500.00 R$ 23,000.00 

39 Switch 24 portas 10 GB  4 R$ 8,200.00 R$ 32,800.00 

40 Computadores admin.  6 R$ 12,500.00 R$ 75,000.00 

41 
Monitor de áudio padrão 

rack 
 1 R$ 15,566.45 R$ 15,566.45 

42 
TV Led 40" para 

Multiview 
 2 R$ 1,710.53 R$ 3,421.06 
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43 
Gerador de sincronismo 

para sinal digital 
 1 R$ 2,605.26 R$ 2,605.26 

VALOR TOTAL EM EQUIPAMENTOS R$ 5,392,085.47 

 

IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO (SERVIÇOS) 

Item Especificação Unidade QTD 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

44 
Serviços de instalação com fornecimento de cabos e 

conectores 
UN. 1 

R$ 
170,000.

00 

R$ 
170,000.

00 

45 Operação assistida de forma presencial DIA 30 
R$ 

683.33 

 
 

R$ 
20,499.9

0 

46 Treinamento técnico-operacional para 24 pessoas HORA 10 
R$ 

2,433.33 

R$ 
24,333.3

0 

47 
Treinamento administrativo e gestão de mídias ODA 

para 5 pessoas 
HORA 15 

R$ 
2,283.33 

R$ 
34,249.9

5 

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R$ 249,083.15 

 

VALOR TOTAL CONSIDERADO R$ 5,641,168.62 
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ANEXO IV DO EDITAL – MODELOS DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

Item Especificação Unidade Quantidade 

Preço 

Unitário   

(em R$) 

Preço Total     

da Proposta       

(em R$) 

1 
Sistema de 

Gerenciamento de mídia. 

Servidor 80 Tera 
 

1 R$____,__ R$____,__ 

2 

Matriz de Vídeo SW 

72x72 
 1 R$____,__ R$____,__ 

VideohubCrosspoint  2 R$____,__ R$____,__ 

VideohubOpticalFiber 

Interface 
 5 R$____,__ R$____,__ 

Videohub SDI Interface  18 R$____,__ R$____,__ 

Videohub Power Card  2 R$____,__ R$____,__ 

Videohub Power Supply  2 R$____,__ R$____,__ 

VideohubSmartControl 

 
 5 R$____,__ R$____,__ 

 Videohub Master Control  2 R$____,__ R$____,__ 
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3 Gravador Cartão SD  5 R$____,__ R$____,__ 

4 Gravador SSD  1 R$____,__ R$____,__ 

5 Monitor de referência 14"  1 R$____,__ R$____,__ 

6 
Monitor duplo para 

sistema 
 1 R$____,__ R$____,__ 

7 Processador de loudness  1 R$____,__ R$____,__ 

8 Encoder para distribuição  2 R$____,__ R$____,__ 

9 Decoder para distribuição  2 R$____,__ R$____,__ 

10 Monitor de áudio  10 R$____,__ R$____,__ 

11 

Solução do tipo padrão 

broadcast, com gerador 

de caracteres,créditos e 
gráficos, para alta 

definição (HD), 

 1 R$____,__ R$____,__ 

12 

Mesa de corte 2M/E – 

Switcher de 

Vídeo do tipo padrão 
broadcast 

 1 R$____,__ R$____,__ 
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13 Câmeras PTZ  4 R$____,__ R$____,__ 

14 Sw de vídeo  2 R$____,__ R$____,__ 

15 Câmeras PTZ  4 R$____,__ R$____,__ 

16 Sw de vídeo  5 R$____,__ R$____,__ 

17 Conversor de SDI/fibra  8 R$____,__ R$____,__ 

18 
Monitores para Multview 

das SW 
 6 R$____,__ R$____,__ 

19 Conversor SDI p/ HDMI  1 R$____,__ R$____,__ 

20 
Tele Prompter com 

computador 
 1 R$____,__ R$____,__ 

21 

Microfones lapela sem fio 

(frequência homologada 
Anatel) 

 4 R$____,__ R$____,__ 

22 1 Mixer de áudio  2 R$____,__ R$____,__ 
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23 Refletor Painéis de LED  8 R$____,__ R$____,__ 

24 Refletor Fresnel LED  6 R$____,__ R$____,__ 

25 Refletor Led On Câmera  2 R$____,__ R$____,__ 

26 
Tripé para câmeras 

(Dolly) 
 4 R$____,__ R$____,__ 

27 
Filmadora Digital 
Profissional 4K 

completa 

 4 R$____,__ R$____,__ 

28 Câmeras PTZ  12 R$____,__ R$____,__ 

29 Câmeras PTZ  1 R$____,__ R$____,__ 

30 
Pacote adobe/ 

DELL.EdiusWorkgroup 
 1 R$____,__ R$____,__ 

31 
Estação de transmissão 

Linear de vídeo 
 6 R$____,__ R$____,__ 

32 
Extensor KVM para o uso 

de monitor DVI/HDMI 
 3 R$____,__ R$____,__ 
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33 Nobreak  1 R$____,__ R$____,__ 

34 
Rack Fechado 44U x 

1070mm Padrão 19" 
 2 R$____,__ R$____,__ 

35 
Microfones de mão 

dinâmicos 
 4 R$____,__ R$____,__ 

36 
Fone de ouvido 

profissional 
 12 R$____,__ R$____,__ 

37 
Sistema de 
intercomunicação com as 

câmeras do estúdio 

 1 R$____,__ R$____,__ 

38 Switch 48 portas 10 GB  2 R$____,__ R$____,__ 

39 Switch 24 portas 10 GB  4 R$____,__ R$____,__ 

40 Computadores admin.  6 R$____,__ R$____,__ 

41 
Monitor de áudio padrão 

rack 
 1 R$____,__ R$____,__ 

42 
TV Led 40" para 

Multiview 
 2 R$____,__ R$____,__ 
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43 
Gerador de sincronismo 
para sinal digital 

 1 R$____,__ R$____,__ 

TOTAL EM EQUIPAMENTOS R$____,__ 

 

 

IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO (SERVIÇOS) 

Item Especificação Unidade QTD 

Preço 
Unitário   

(R$) 

Total 
(R$) 

44 
Serviços de instalação com fornecimento de 

cabos e conectores 
UN. 1 R$____,__ R$____,__ 

45 Operação assistida de forma presencial DIA 30 R$____,__ R$____,__ 

46 
Treinamento técnico-operacional para 24 

pessoas 
HORA 10 R$____,__ R$____,__ 

47 
Treinamento administrativo e gestão de 

mídias ODA para 5 pessoas 
HORA 15 R$____,__ R$____,__ 

 

 

 

 

Valor total da proposta (por extenso): _________________________________. 

Observações:  
1 - Deverão constar da proposta todos os dados do item 7.5 do Edital: 

a) Nome da proponente, endereço, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 
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b) Dados bancários: nome do banco, número da agência e número da conta corrente, 

c) Conter as especificações do serviço cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes 
no Termo de Referência, bem como a declaração referente à vistoria (item 5 do edital); 

d) Conter o valor total da proposta, expresso em algarismo e por extenso, em moeda nacional, que deverão 
incluir todos os tributos, taxas, materiais para execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer 
outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. Havendo divergência entre o valor em algarismo e 
por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

e) Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data 
de seu envio.  
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 ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
CONTRATANTE 

 

Declaro que a empresa ____________________________________________,  CNPJ Nº 
___.____.____/______-____, por intérmedio  do(a) Senhor(a) ________________________________, 

indicado expresamento como seu representante conforme documentação comprobatória em anexo, 
esteve presente ás instalações da CLDF no dia _____/__________________/20_____ às 

_______:________ hrs. 
 

Data:_____ de ___________ de 20_____.  

 
 

(ass.)_____________________________ 
Servidor da CONTRATANTE 

Matrícula 

 
 

 
 

 
 

EMPRESA LICITANTE 

 
Declaro que me foi dado acesso às informações do referido edital, conforme clausulas expressas no Edital 

e anexos, ocasião que nos possibilitiou ter conhecimento suficiente para prestar o serviço com as 
informas prestadas no Termo de Referência e no Edital. 

 

Data:_____ de ___________ de 20_____.  
 

 
(ass.)_________________________________ 

Representante da Empresa Licitante 

 Matrícula  
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA  
 

A empresa ____________________________________________, CNPJ Nº ____.____.____/______-
___, por intermédio do(a) Senhor(a) _______________________________, indicado expressamente 

como seu representante, declara ter cinhecimento do serviço prestado atráves do Edital e seus Anexos, 

dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no Edital do Pregão Eletrônico da CLDF nº 
34/2020. Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes.  

 
Declaro que me foi dado as dependências do referido edifício, através de cláusulas expressa no Edital e 

anexos, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para prestar o serviço com as informações 

prestados no Termo de Referência e no Edital.  
 

Data:_____ de ___________ de 2020  
 

 
 

(ass.)_________________________________ 

Nome do declarante 
CPF 

Cargo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


