________________________________

FUMEC
Fundação Municipal para Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020.
(AMPLA PARTICIPAÇÃO)
REPUBLICAÇÃO EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES NO
EDITAL E TERMO E REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2019.00001714-53
OFERTA DE COMPRA- OC N° 824402801002020OC00030
INTERESSADA: Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC).
OBJETO: Contratação de empresa especializada para O FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO para o auditório do
CEPROCAMP, conforme condições e especificações constantes do ANEXO I- TERMO
DE REFERÊNCIA.
ENDEREÇO ELETRÔNICO (onde o Edital poderá ser obtido):
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, Lei
Federal nº 10.520/02 Lei Complementar Federal n.º 123/06, Lei Complementar nº
147/14 e Decretos Municipais 14.218/03, 14.356/03 14.484/03, 14.602/04 e
16.187/08
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:
22/06/2020
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 02/07/2020-09:00 hs.
A Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, inscrita no CNPJ
n.º 57.500.902/0001-04, através do Gestor Público da Área Administrativa e
Financeira, nomeado como subscritor do Edital pela Portaria n.º 110/2015 da
Presidente, torna público, para conhecimento dos interessados, que acha reaberta,
licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema
eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do
Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia
da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando Contratação suprarreferida, que será regida pela legislação
suprarreferida e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos
interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP.
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço
eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora
mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio
da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no
sistema pela autoridade competente.
Rua Antônio Cesarino, 985, Centro, Campinas/SP, CEP: 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04
Fones: (19) 3519-4300

1

FUMEC
Fundação Municipal para Educação

1.DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo IA – Memorial Descritivo
Anexo IB – Caderno de Especificações Técnicas
Anexo IC – Planta Baixa Áudio/Vídeo
Anexo ID – Planta Baixa-Elétrica
Anexo IE – Diagrama de Áudio / Vídeo.
Anexo IF – Cronograma Físico-financeiro
Anexo IG – Modelo de Atestado de Visita Técnica/Declaração de Responsabilidade
Anexo II – Declarações;
Anexo III – Modelo da Proposta Comercial Escrita;
Anexo IV – Modelo de Termo de Ciência e de Notificação.
Anexo V – Modelo Termo de Contrato
Anexo VI – Modelo e Ordem de Início dos Serviços
2 - DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, DAS
ESPECIFICAÇÕES GERAIS, DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA, DAS
OBRIGAÇÕES
E
RESPONSABILIDADES
DA
CONTRATADA,
DA
SUBCONTRATAÇÃO (NÃO ADMITIDA), DA CONDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS, DA ESTIMATIVA E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E DA ORIGEM DOS RECURSOS
2.1.Contratação de empresa especializada para O FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO para o auditório do
CEPROCAMP, conforme condições e especificações constantes do ANEXO I- TERMO
DE REFERÊNCIA
2.2.As especificações dos equipamentos, as especificações gerais, os prazos e local de
entrega, as obrigações e responsabilidades da contratada, a subcontratação (não
admitida), a condição para contratação as condições de pagamentos, serão,
rigorosamente, como detalhado no ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA;
2.3.O valor estimado para a presente contratação é de: R$ 182.858,19 (cento e
oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)
2.4.A Dotação Orçamentária e a Origem dos Recursos são as abaixo descritas:

60401.12.363.1020.1135.4.4.90.52
60402.12.122.1020.1135.4.4.90.52
60401.12.363.1020.4134.3.3.90.30
60401.12.363.1020.4134.3.3.90.39

FR 01 200.000
FR 01.220.000
FR 01 200.000
FR 01 200.000
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3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1.Poderão participar do certame todos os interessados em
contratar com a FUMEC (AMPLA PARTICIPAÇÃO) que estiverem
registrados no CAUFESP, em atividade econômica compatível com o
seu objeto, sejam detentores de senha para participar de
procedimentos eletrônicos, na forma estabelecida no regulamento
que disciplina a inscrição no referido Cadastro.
3.2.O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que
atuarão em nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de
acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e
autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico, realizado por
intermédio do Sistema BEC/SP.
3.3.As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a
serem cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de
representantes e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no
endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.
3.4.A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado
ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema
BEC/SP, declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste
qualquer fato impeditivo de sua participação no certame, ou de sua
contratação, que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP,
relativos à Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico.
3.5.A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão
eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como
pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente,
inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.
3.6.Cada representante credenciado poderá representar apenas uma
licitante, em cada Pregão Eletrônico.
3.7.O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de
todas as condições e obrigações inerentes ao certame.
3.8.Não poderão participar desta licitação empresas:
3.8.1.Temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar
com o Município de Campinas;
3.8.2.das quais participe, seja a que título for, servidor público
municipal de Campinas;
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3.8.3.declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal,
Estadual ou Municipal;
3.8.4.em consórcio;
3.8.5.com falência decretada;
3.8.6.nas quais haja administrador ou sócio com poder de direção, com
vínculo de parentesco com agente político ou Vereador;
3.8.6.1.Para os fins deste Edital, considera-se agente político: o
Chefe do Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou o Diretor
Presidente de entidades da Administração indireta e os Secretários
municipais.
3.9. Para o exercício do direito de preferência previsto na Lei
complementar 123/06, bem como para a fruição do benefício da
habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f”, do subitem 7.9,
deste edital, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte,
ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34,
da Lei Federal nº 11.488, de 15/06/2007, deverá constar do registro da
licitante junto ao CAUFESP.
4. DA PROPOSTA COMERCIAL ELETRÔNICA:
4.1. As propostas deverão ser enviadas (SEM QUALQUER VISLUMBRE DE
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE) por meio eletrônico disponível no endereço
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção PREGAO –
ENTREGAR PROPOSTA, desde a divulgação da íntegra do edital no referido
endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da
sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que
cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do edital.
4.2. As propostas de preço deverão conter os seguintes elementos:
4.2.1. Descrição detalhada contendo Código BEC, PREÇO GLOBAL, em moeda

corrente nacional, em algarismos, COM NO MÁXIMO 02(DUAS) CASAS
DECIMAIS, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes (PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS
MATERIAIS EM CAMPINAS – SP), tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação rigorosamente, nos termos das especificações do ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA;
4.2.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado

a partir da data de apresentação da proposta.
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4.2.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
4.2.4. No formulário eletrônico de encaminhamento deverá ser anexado

arquivo contendo a proposta de preço que trata o item 4, deste Edital (QUE
NÃO PODERÁ TER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE) com o
ofertado, devidamente detalhado.
4.2.4.1.
Qualquer vislumbre de identificação da LICITANTE,
NESTA FASE, ensejará sua DESCLASSIFICAÇÃO.
4.2.4.2. A identificação da Licitante Classificada em 1º Lugar só
ocorrerá nas fases de NEGOCIAÇÃO e ACEITABILIDADE DE
PREÇOS;
4.2.5. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual

equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam
previsíveis em seu ramo de atividade, tais como aumento de custo de
mão de obra decorrentes de negociação coletiva ou de dissídio
coletivo de trabalho.
4.3. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis.
4.4. A apresentação da proposta implica na aceitação pela licitante:

4.4.1. Do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias contados da

data da entrega da proposta, e validade do lance, de 60 (sessenta) dias
contados da data da abertura da sessão pública do pregão;
4.4.2. De todas as condições para a contratação, nos termos do ANEXO I –

TERMO DE REFERÊNCIA;
De que não é permitida a subcontratação total ou parcial do
Contrato, conforme previsto no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA);
4.4.3.

4.4.4. Das condições de Pagamento prevista no ANEXO I – TERMO DE

REFERÊNCIA);
4.4.5. De sua vinculação ao cumprimento de todas as condições e obrigações

inerentes ao certame;
4.4.6. De que é totalmente responsável pela sua proposta e os lances

decorrentes. Só poderá desistir da proposta até momentos antes do
início da sessão, através do site da BEC;
4.4.7. De que a leitura detalhada do Edital e seus Anexos (em Especial

o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA) é imprescindível
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4.4.8. De todos os demais termos e condições previstos no edital e seus anexos

em todos os seus detalhamentos

____________________________________________________________________
4.5. Será considerado vencedor o proponente que apresentar MENOR PREÇO
GLOBAL (conforme previsto no item 10 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA),
e satisfeitos todos os termos estabelecidos no ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA, Edital e Anexos.
5. PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA:
5.1. O arquivo contendo a Proposta Comercial preenchida (nos termos do modelo de
que trata O ANEXO III) SERÁ ENVIADO SOMENTE PELO AUTOR DA OFERTA
DE MENOR VALOR (ARREMATANTE), na fase de Aceitabilidade de Preços,
quando poderá ser objeto de apreciação por todas as licitantes. Deverá conter:
Designação do número desta Licitação, número do Processo e o Objeto
do Certame;
5.1.1.

5.1.2. Descrição detalhada contendo CÓDIGO BEC, preços unitários e total de

cada item e o PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA (que deverá ser o mesmo
do valor negociado na sessão), rigorosamente, nos termos das
especificações do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, em moeda corrente
nacional, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transporte (PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENTREGA DOS
MATERIAIS EM CAMPINAS – SP), tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente licitação (a observância do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
é imprescindível):
5.1.3. Condições Gerais;
5.1.4. Dados bancários, contendo o número do Banco, número da

Agência, nome da Agência e número da conta corrente, com código
verificador.
6- DA HABILITAÇÃO
O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem
7.9, deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados,
os quais dizem respeito a:
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
6.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual ou empresa individual de Responsabilidade Limitada;
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6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
6.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;
6.1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
6.1.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
6.1.6. Certidão da Junta Comercial para comprovação da condição de
ME/EPP, quando for o caso.
6.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
6.2.1. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao
estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato.
6.2.1.1. É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos
diversos, exceto prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos.
6.2.1.2. Em se tratando de empresas classificadas como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), havendo alguma restrição na
regularidade fiscal, será assegurado para sua regularização o prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
FUNDAÇÃO, contados a partir do 1º (primeiro) dia útil após a publicação
da declaração de vencedor do Certame, sob pena de decadência do direito,
sujeitando-se, em caso de descumprimento, à penalidade estabelecida no
subitem 12.2.
6.2.1.3. A licitante que participar do certame declarando que cumpre os
requisitos de habilitação e não cumpri-los, será inabilitada e estará
sujeita às penalidades previstas no item 12 do edital.
6.2.2. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou
Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
6.2.2.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade
esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
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A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá de:
6.2.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
6.2.4. ProvaS de inscrição ESTADUAL e MUNICIPAL no Cadastro de
Contribuinte do Município em que o estabelecimento estiver situado.
6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda FEDERAL e MUNICIPAL,
conforme segue:
6.2.5.1. A regularidade para com a Fazenda FEDERAL e a relativa à
Seguridade Social - INSS deverá ser comprovada através da apresentação
da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal ou através de
sistema eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de
veracidade via Internet (nos termos do Art. 29, incisos III e IV da Lei nº
8666/93).
6.2.5.2. A regularidade para com a Fazenda ESTADUAL deverá ser
comprovada pela apresentação de Certidão (ões) negativa(s)
(ABRANGENDO DÉBITOS INSCRITOS E NÃO INSCRITOS)
expedida(s) pelo(s) órgão(s) competente(s), ou através de sistema
eletrônico, ficando sua aceitação condicionada à verificação de veracidade
pela Internet.
6.2.5.2.1. NO ESTADO DE SÃO PAULO, a CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS pode ser obtida no site da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo:
(Https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/Emissao
CertidaoNegativa.aspx) ou diretamente no POSTO FISCAL;
6.2.5.2.2. NO ESTADO DE SÃO PAULO, a CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO pode ser obtida no site da Procuradoria Geral do Estado:
(Https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-icweb/)
6.2.5.3. A regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL deverá ser
comprovada pela apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal
(correspondente a Tributos Mobiliários) expedida pelo Município em que o
estabelecimento estiver situado.

6.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido
pela Caixa Econômica Federal, ou através de sistema eletrônico, ficando sua
aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet.
______________________________________________________
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6.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO
TRABALHO, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, emitida por aquele Órgão, que poderá ser emitida pela Internet,
conforme exigência da Lei Federal Nº 12.440, de 07/07/2011, que alterou o Art.
29 da Lei 8666/93, ficando sua aceitação condicionada à verificação de
veracidade via Internet.
6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.3.1. Certidão negativa de FALÊNCIA, concordata, recuperação judicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
6.3.1.1. Se a licitante for cooperativa, a certidão subitem 6.3.1, deverá
ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.
6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
6.4.1.Qualificação técnico-operacional:
6.4.1.1. Certidão de Registro da Pessoa Jurídica (licitante) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU ou no Conselho Federal dos Técnicos – CFT, em vigência.
6.4.1.2.Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público
ou privado, em nome da LICITANTE, que comprovem quantitativos
razoáveis, assim considerados 50% (cinquenta por cento) a 60% (sessenta
por cento) da execução pretendida (Súmula 24 do TCE).
6.4.1.2.1.Deverá comprovar fornecimento com instalação de
equipamentos de áudio e vídeo ou similares.
6.4.1.2.2.Serão consideradas, para efeito de cálculo dos
quantitativos exigidos nesse subitem, a quantidade de equipamentos
fornecidos, que também deverão estar discriminadas no(s)
atestado(s).
6.4.1.2.3.Admitir-se-á a somatória dos quantitativos de atestados,
desde que comprovada que a prestação de serviços tenha sido
executada concomitantemente.
6.4.2.Qualificação técnico-profissional
6.4.2.1. Certidão de Registro Profissional do responsável técnico da
licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou no Conselho Federal dos
Técnicos - CFT, em vigência.
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6.4.2.2. O responsável técnico da licitante, mencionado no subitem
anterior, deverá pertencer ao quadro de pessoal, em qualquer uma das
situações seguintes:
6.4.2.2.1.Ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela
juntada da cópia do registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha
de registro de empregados;
6.4.2.2.2.Ser sócio, administrador ou proprietário, comprovação
através da juntada de cópia do contrato social;
6.4.2.2.3.Ser profissional autônomo contratado, comprovação pela
juntada de cópia do respectivo contrato.
6.4.2.3. Durante a execução do contrato, admitir-se-á a substituição do
responsável técnico por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE.
6.4.3.Declaração de que o(s) profissional(is), Engenheiro ou Arquiteto, indicado
como responsável, integrará(ão) a equipe técnica responsável pelos serviços,
conforme modelo anexo ao edital.
6.5. DECLARAÇÕES.
Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas
em papel timbrado, atestando que (modelo ANEXO II):
6.5.1. Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre à menores de 18
(dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos.
6.5.2. Inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração;
6.5.3. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de sujeição
às penalidades previstas na legislação;
6.5.4. Conhece o Edital e seus Anexos e se submete, incondicionalmente, as
condições/instruções nele expressas, em especial as constantes do ANEXO I
– TERMO DE REFERÊNCIA;
6.5.5. Se vencedora, cumprirá fielmente as condições de prestação dos
serviços detalhadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
6.5.6. Se vencedora, apresentará no prazo máximo de até 02 (dois) dias
úteis, após a data da Sessão Pública, para a Equipe de Pregão, a documentação
de habilitação original, bem como a nova Proposta Comercial,
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com os valores readequados, de acordo com o (s) preço (s) negociado (s) no
pregão;
6.5.7. (Se for cooperativa) que possui registro perante a Organização das
Cooperativas Brasileiras, ou a entidade estadual, se houver, nos termos do
artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 14 de julho de 1971.
6.6. DISPOSIÇÕES GERAIS
Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão
aceitas como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
7. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO
7.1. No dia e horário previstos neste Edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública
do Pregão Eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação,
pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.
7.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
7.2.1. Serão desclassificadas as Propostas:
a) Que não atendam às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;
c) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que
permitam a sua identificação, na FASE DE PROPOSTAS ESCRITAS;
d) Cuja Proposta Escrita apresente características diferentes da
Proposta Eletrônica;
7.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas
das demais licitantes.
7.2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido
pelo sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.
7.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das
propostas classificadas e das desclassificadas.
7.4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes
detentoras de propostas classificadas.
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7.4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do
sistema eletrônico.
7.4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e
decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores
distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela
própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução
mínima entre eles conforme tabela abaixo:
7.4.1.2. Da Redução entre lances
Item
1

DESCRIÇÃO
Cód. BEC 3504360

RED. MÍNIMA R$
3.500,00

7.4.1.3.A redução será sobre o MENOR PREÇO GLOBAL aplicável,
inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance
recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.
7.4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.
7.4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente
pelo sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance
admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata
o subitem 7.4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.
7.4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições
estabelecidas no subitem 7.4.2.1, a duração da prorrogação
encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto
contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar
prorrogação.
7.4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo
sistema eletrônico:
7.4.3.1. Dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros
no sistema e respectivos valores;
7.4.3.2.

Do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

7.4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de
duração indicados no subitem 7.4.2.
7.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória,
contendo a classificação final, em ordem crescente de valores.
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7.5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada
licitante.
7.6. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com base
na classificação de que trata o subitem 7.5, mediante troca de mensagens abertas
no sistema, com vistas à redução do preço.
7.7. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
7.7.1. Neste momento, o Pregoeiro pedirá à LICITANTE CLASSIFICADA EM
PRIMEIRO LUGAR O ENVIO DA PROPOSTA ESCRITA (Modelo do
ANEXO III), quando poderá ser objeto de apreciação por todas as licitantes;
7.7.2. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela
FUMEC, juntada aos autos do Processo.
7.7.2.1. Será admitido à licitante esclarecer e corrigir erros, incorreções
ou omissões no preenchimento dos valores da Proposta Comercial, desde
que possam ser ajustadas sem a necessidade de majoração do preço
ofertado e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com
todos os custos da contratação.
7.8. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com
os preços praticados no mercado e coerentes com a execução do objeto ora licitado.
7.8.1. Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta de Preços ou em caso
de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada
diligência na forma do § 3º do artigo 43 da Lei federal nº 8.666/1993.
7.8.2. A licitante que deixar de apresentar a documentação solicitada
pelo Pregoeiro, ou qualquer outra solicitação do mesmo, no prazo que
este fixar, será DESCLASSIFICADA.
7.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao
julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes:
a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do
CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item 6 deste Edital;
b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos
requisitos estabelecidos no item 6 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade
de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, sempre através do chat da BEC,
mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações;
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b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública,
devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por
meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;
c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas
ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital,
mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria
sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio do chat da
BEC
c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem
7.9, serão apresentados, obrigatoriamente, via chat da BEC, as declarações a
que se refere o subitem 6.5, deste edital.
d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a
alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere
a alínea “c”, ambas deste subitem 7.9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios
meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas
ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e
“c”, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada;
e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos
enviados na forma constante da alínea “c” (bem como a proposta original assinada,
nos termos do ANEXO III) deverão ser apresentados no Setor de Compras e
Licitações, sito na Rua Antonio Cesarino, 985 - Centro – Campinas - SP, em até 02
(dois) dias após o encerramento da sessão pública, sob pena de invalidade do
respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis;
f) Nos termos do Art., 43, paraf. 1º da Lei complementar 123/06, para habilitação de
microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas que preencham as
condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007,
havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado para sua
regularização o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
a critério da FUNDAÇÃO, mas será obrigatória a apresentação dos documentos
indicados no subitem 6.2 deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições
impeditivas à referida comprovação;
g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;
h) As demais licitantes poderão consultar as informações cadastrais da licitante
vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro
informará o teor dos documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico.
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7.10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f” do subitem 7.9 deverá
comprovar sua regularidade fiscal sob pena de decadência do direito à contratação,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
7.11. A comprovação de que trata o subitem 7.10 deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por
igual período, a critério da Administração.
7.12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 7.9, a
sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no
subitem 7.11, para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal
de que tratam os subitens 7.10 e 7.11.
7.13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre
a comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 7.10 e 7.11.
7.14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a
habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens
7.10 e 7.11, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem
7.5, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo
autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
7.15. Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante:
7.15.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
7.15.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
7.15.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por
protocolos de requerimento de certidão.
7.15.4. A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de
estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com o FGTS e
INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos.
7.15.5. O não cumprimento de qualquer dos requisitos de habilitação.
7.16. Após o encerramento da Sessão, a LICITANTE VENCEDORA deverá enviar
os originais, cópia autenticada por Cartório ou por publicação de órgãos da
imprensa oficial ou comprovantes extraídos via internet (sujeitos estes a
verificação da validade) dos documentos apresentados para fins de habilitação, bem
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como a Proposta Escrita original, conforme ANEXO III, para o Setor de Compras e
Licitações – FUMEC, sito na Rua Antonio Cesarino, 985- Centro – CEP 13.015- 291–
CAMPINAS – SP.
7.17. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.
8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
8.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos
moldes dos subitens 7.10 a 7.13, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de
mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e
motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo
próprio disponibilizado no sistema;
8.2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 8.1, o
Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão
apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias
após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão
apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do
término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos, no Setor Compras e Licitações, situado na Rua Antonio Cesarino,
985- Centro- Campinas-SP.
8.2.1. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos, por meio
eletrônico, no sítio: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção
RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas,
se houver, será efetuada mediante protocolo, no Setor Compras e Licitações,
situado na Rua Antonio Cesarino, 985- Centro- Campinas-SP, observados os
prazos estabelecidos no subitem 8.2.
8.3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “8.1" importará a
decadência do direito de recurso e o Pregoeiro proporá à autoridade competente
a homologação do procedimento licitatório;
8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s)
e homologará o procedimento licitatório.
8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.6. A PROPOSTA ESCRITA (conforme modelo do ANEXO III) será enviada
juntamente com a documentação relativa à homologação. O original assinado
deverá ser enviado para o endereço citado no subitem 8.2.
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9. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO
9.1. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a
sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.
9.2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública,
implicará:
9.2.1. Fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto
em que foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo
superior a 15 (quinze) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e
reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e
horário para a sua continuidade;
9.2.2. Durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances
pelas licitantes, até o término do período estabelecido no Edital.
9.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a
conclusão válida da sessão pública ou do certame.
10. DAS CONDIÇÕES, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. As condições de execução, os prazos e as condições de pagamento seguirão,
rigorosamente, as condições previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
11 – DA CONTRATAÇÃO
11.1. Homologada a Licitação, a FUNDAÇÃO convocará a adjudicatária, no prazo
previsto na Notificação, para assinar o Termo de Contrato cuja minuta integra este
Edital (vide ANEXO V– MINUTA DE TERMO DE CONTRATO), sob pena de decair
o direito ao contrato, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no
subitem 12.2.
11.1.1. É vedada a celebração de contrato pela FUMEC com pessoa jurídica
na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de
parentesco com agente político ou Vereador de Campinas, nos termos do
disposto no art. 7º do Decreto Municipal nº 17.437/11. Considera-se agente
político o Chefe do Poder Executivo, o Vice-Prefeito, o Presidente ou Diretor
Presidente de entidades da Administração indireta, os secretários municipais,
nos termos do art. 2º, inciso IV, do mesmo Decreto.
11.1.2. O prazo para assinatura do TERMO DE CONTRATO poderá ser
prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo
previsto neste item, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito
pela FUNDAÇÃO.
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11.2. No ato da assinatura do TERMO DE CONTRATO deverão ser apresentados
os seguintes documentos:
11.2.1. Procuração ou Contrato Social.
11.2.2. Cédula de identificação.
11.2.3. Relação de números de telefones, aparelhos de rádio-chamada ou de
qualquer outro meio de comunicação que permita a agilidade no contato com o
Preposto.
11.2.4. Termo de Ciência e Notificação (conforme ANEXO IV);
12. DAS PENALIDADES
12.1. A Licitante que apresentar documentação inverossímil, praticar atos ilícitos ou
falta grave, ou cometer fraude, será inabilitada ou desclassificada, sujeitando-se,
ainda, segundo a gravidade da falta cometida, à aplicação das seguintes penalidades:
12.1.1. Suspensão temporária do direito de licitar com a FUMEC, bem como
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
12.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
12.1.3. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada
poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida se a empresa ressarcir a FUMEC pelos prejuízos resultantes, e desde
que cessados os motivos determinantes da punição.
12.2. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, a
não apresentação dos Memoriais no prazo estabelecido ou a não regularização da
documentação de regularidade fiscal no prazo previsto, a recusa em assinar o
CONTRATO ou não aceitar ou retirar o Instrumento Equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, ou a não comprovação da condição de ME ou EPP ensejarão
a cobrança pela FUMEC, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30%
(trinta por cento) do valor total da proposta, lance ou oferta, sem prejuízo da
aplicação da penalidade prevista no subitem 12.1.1.
12.3. Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou
parcial do CONTRATO, a CONTRATADA poderá, após a apreciação de defesa
prévia, sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86
e 87 da Lei 8 .666/93 e Art. 7 º da Lei 10.520 /02) :
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12.3.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente.
12.3.2. Multa, nas seguintes situações:
12.3.2.1. De 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do
CONTRATO, por dia de atraso na retirada da Ordem Fornecimento, até o
quinto dia corrido do atraso, após o que, a critério da ADMINISTRAÇÃO,
poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato;
12.3.2.2. De 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor
da ordem correspondente, por dia de atraso em iniciar as obras, serviço,
ou realizar o fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento
das obras ou serviço em relação ao cronograma físico, até o décimo quinto
dia corrido do atraso, após o que, a critério da Administração, poderá ser
promovida a rescisão unilateral do CONTRATO;
12.3.2.3. Em caso de rescisão unilateral do CONTRATO pela
Administração, decorrente do que prevê este subitem, ou de qualquer
descumprimento de outra cláusula contratual, será aplicada, garantida a
defesa prévia, multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do
CONTRATO de acordo com a gravidade da infração.
12.3.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
FUNDAÇÃO, bem como o impedimento de contratar, pelo prazo de até 05
(cinco) anos.
12.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
12.3.4.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa
penalizada poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da
declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a
FUNDAÇÃO pelo prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos
determinantes da punição.
12.4. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas
administrativa ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa
CONTRATADA.
12.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
demais, quando cabíveis.
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12.6. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,
não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar
à FUNDAÇÃO.
12.7. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que
lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido
por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e
comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393
do Código Civil.
13. DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado
14. DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
14.1. A licitante vencedora deverá recolher na Tesouraria da FUMEC a importância
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, como Garantia de Adimplemento
Contratual, até a data estipulada para sua assinatura.
14.2. A garantia para assegurar a plena execução do Contrato poderá ser prestada
em uma das seguintes modalidades:
14.2.1. Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou títulos da dívida
pública na forma da Lei 8666/93;
14.2.2. Seguro garantia, com prazo compatível com o da vigência do Contrato;
14.2.3. Fiança bancária, com prazo compatível com o da vigência do Contrato.
14.3. Após o término do CONTRATO, desde que cumpridas todas as obrigações
assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a contar do requerimento do interessado, instruído com o Termo de Recebimento
Definitivo dos Serviços, dirigido à Fundação Municipal para Educação Comunitária FUMEC, por intermédio do Serviço de Protocolo Geral. A liberação dar-se-á mediante
autorização da Sra. Presidente, após parecer da Assessoria Jurídica da FUMEC.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. O Edital estará disponível, para download, na página www.bec.sp.gov.br ou
na página www.bec.fazenda.sp.gov.br
15.2. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de
proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.
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15.3. Quando todas as licitantes forem desclassificadas ou inabilitadas, poderá o
Pregoeiro fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias para apresentação de outras propostas
ou novas documentações escoimadas das causas que ensejaram o ato de
desclassificação ou inabilitação.
15.4. Da sessão será lavrada ata com a relação das empresas licitantes e todas as
ocorrências que interessarem ao certame, conforme previsto no inciso XII do artigo
14 do Regulamento do Pregão Eletrônico.
15.5. O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá promover diligências destinadas
a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação,
fixando prazos para atendimento.
15.6. O Pregoeiro ou autoridade superior poderá subsidiar-se em
pareceres emitidos por técnicos ou especialistas na matéria objeto desta
licitação.
15.7 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar
esclarecimentos, informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.
15.7.1.
A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e
informações, será formulada em campo próprio do sistema, encontrado na
opção EDITAL.
15.7.2.
As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os
esclarecimentos e informações prestados pelo Pregoeiro, no prazo de até 1
(um) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública.
15.7.3.
As consultas de que trata o subitem acima não constituirão,
necessariamente, motivos para que se altere a data e o horário do Pregão.
15.7.4. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo
licitante, das condições previstas neste Edital e em seus anexos, em
especial no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXO V - MINUTA TERMO
DE CONTRATO;
15.8. A apresentação das Propostas implica a aceitação tácita e irrestrita
pelo licitante de todas as condições estabelecidas no presente edital e em
seus anexos
15.9. Qualquer modificação no edital dar-se-á pelos sítios www.bec.sp.gov.br e
www.fumec.sp.gov.br e por publicação, nos termos da legislação vigente.
15.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e
as questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações
Eletrônicas – DCC.
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15.11. O resultado final deste procedimento licitatório será divulgado por meio de
publicação no Diário Oficial do Município de Campinas.
15.12. As questões técnicas serão sanadas pelo servidor Sr. JULIO K. YOSHINO,
Gestor Público da Área Administrativa e Financeira, autor do Termo de
Referência, em atendimento ao ̕§ 2º. Do Art. 4º, do Decreto Municipal nº.
14.218/2003.
15.13. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos
obedecerá ao que se segue:
15.13.1. O início da contagem de prazos será o 1º (primeiro) dia útil
subsequente ao da publicação do instrumento de convocação ou da notificação
do interessado.
15.13.2. Havendo publicação em dia não útil, considera-se a publicação como
realizada no primeiro dia útil subsequente.
15.13.3. Só se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na
FUNDAÇÃO.
15.14. Com o envio de mensagem ao endereço eletrônico apontado pela
Contratada no Termo de Ciência e de Notificação, a mesma será considerada, para
fins de direito, devidamente intimada e/ou cientificada dos seus termos, momento
em que passa a contar o prazo para atendimento, defesa ou resposta ao que lhe foi
endereçado.
15.15. Fica designado o foro da Comarca de Campinas para dirimir quaisquer
questões judiciais oriundas deste Edital.
Campinas, 08 de junho de 2020.
Julio K. Yoshino
Gestor Administrativo Financeiro
FUMEC/CEPROCAMP
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de
sistema de sonorização e vídeo para o auditório do CEPROCAMP.

2. JUSTIFICATIVA
O auditório do Ceprocamp tem sido amplamente utilizado pela comunidade
escolar e por entes solicitantes para a realização de palestras, cursos e reuniões,
devido ao espaço e sua localização central.
O atual sistema de sonorização instalado, data do ano de 2004, ano da
inauguração do Ceprocamp e já se encontra em péssimas condições de
operação. O melhoramento do sistema de sonorização trará benefícios à todos
os usuários do espaço, especialmente, aos alunos da unidade.
Através do processo FUMEC.2019.00000003-06, foi contratada empresa
especializada que elaborou o projeto contendo as especificações para a
aquisição e instalação do sistema de áudio e vídeo mais adequado para o
auditório do Ceprocamp.
Assim, para possibilitar o pleno funcionamento do espaço e o benefício dos
usuários, em especial, os alunos e servidores da Fumec/Ceprocamp, justificamos
a presente contratação.

3. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
3.1. Descrição conforme a BEC:
Cód. BEC

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

3504360

Aquisição de equipamentos de transmissão de
áudio/Vídeo Lote-1.

Vide Edital

3.2. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
ITEM
1.1
1.2

Descrição Resumida
Processador de áudio DSP 8x8
Amplificador 4 canais

QTD.
1
1

Und.
PÇ
PÇ
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Subwoofer 12"
Caixa coluna
Caixa retorno palco
Caixa Monitor
Microfone sem fio de handset
Microfone com cabo
Suporte Microfone mesa
Matriz HDMI 4x4
Kit extenssor HDMI 70m RX+TX
Spliter de vídeo HDMI 1x2
Converssor VGA - HDMI
Televisor 49 polegadas + suporte teto
Projetor vídeo Full HD + suporte teto
Tela de Projeção 133 polegadas

1

PÇ

2
2
2

PÇ
PÇ
PÇ

4
2
4

PÇ
PÇ
PÇ

1
5
1

PÇ
PÇ
PÇ

1
2
1

PÇ
PÇ
PÇ

1

PÇ

1
1
1

PÇ
PÇ
PÇ

1.20
1.21
1.22

Computador controle e apresentação + Acessórios
Software de gravação e streaming
Câmera vídeo PTZ com controle 4k
Switch de rede 24 portas 10/100/1000
Roteador 1900mbps
Access Point 10/100/1000

1
1
1

PÇ
PÇ
PÇ

1.23

painel de conexão personalizado tipo 01 PN01

1

PÇ

1.24

painel de conexão personalizado tipo 02 PN02

1

PÇ

1.25

painel de conexão personalizado tipo 03 PN03

1

PÇ

1.26

painel de conexão personalizado tipo 04 PN04

1

PÇ

1.27

Painel de conexão personalizado tipo 05 PN05

1

pç

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

3.2.1 CABOS
ITEM
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Descrição Resumida
Cabo HDMI 1 metro 2.0
Cabo HDMI 7 metros 2.0
CABO HDMI 10 METROS 2.0
CABO UTP CAT 6 GIGALAN CX305M
PATCHCORD UTP 2 METROS
CABO MICROFONE 0,30
multicabo 6 vias
Cabo Cristal polarizado 2x4mm
Extenssão USB 3.0 5m
CABO PP 3X2,5 MM

QTD.
12

Und.
PÇ

5
1
2

PÇ
PÇ
CX

4
150
40

PÇ
MT
MT

170
1
250

MT
PÇ
MT
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3.2.2 CONECTORES
ITEM
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

DESCRIÇÃO RESUMIDA
Conector RJ45
XLR FÊMEA LINHA
XLR MACHO LINHA
CONECTOR SPEAKON LINHA 4 POLOS
RCA MACHO

QTD.

UND.

100
10
6

PÇ
PÇ
PÇ

6
4

PÇ
PÇ

QTD.
1

UND.
CJ

1
1

CJ
PÇ

7
28

PÇ
PÇ

80
70
2

PÇ
PÇ
PÇ

2
1

PÇ
PÇ

3.2.3 ELÉTRICA E INFRA-ESTRUTURA
ITEM
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

DESCRIÇÃO RESUMIDA
RACK 19" 16U 570MM + ACESSÓRIOS
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
CONDICIONADOR DE ENERGIA
CONDULETE TIPO X 1" + TAMPA + TOMADA 2P+T
CONDULETE TIPO X 1" + TAMPA CEGA
UNIDUT 1"
ELETRODUTO GALVANIZADO 1" BARRA 3M

4.9
4.10

CONDULETE 3X4 SOPREPOR PVC
CAIXA PASAGEM 30X30 EMBUTIR
CAIXA PASAGEM SOBREPOR 30X30

4.11

ELETROCALHA 100X50 GALVANIZADA PERFURADA 3M

12

CJ

4.12

ACESSÓRIOS, BUCHAS, FIXADORES, PORCAS
MISCELÂNEAS

1

CJ

3.2.4 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
ITEM

DESCRIÇÃO RESUMIDA

QTD.

UND.

5.1

EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

1

MO

5.2
5.3
5.4

INSTALAÇÃO , CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO

1
1
1

MO
MP
MO

RT E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ADAPTAÇÃO MOBILIÁRIO CABINE

3.2.5 A descrição detalhada das especificações consta no ANEXO IB – CADERNO
TÉCNICO DE ESPECIFICAÇÕES.
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3.3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS
3.3.1.

A contratação visa o fornecimento do sistema de sonorização e vídeo com
instalação completa dos equipamentos no auditório do CEPROCAMP,
localizado na Avenida Vinte de Novembro, 145 – Centro- Campinas/SP, de
acordo com as especificações técnicas constantes nos seguintes anexos:
- Anexo IA – Memorial Descritivo
- Anexo IB – Caderno de Especificações Técnicas
- Anexo IC – Planta Baixa Áudio/Vídeo
- Anexo ID – Planta Baixa-Elétrica
- Anexo IE – Diagrama de Áudio / Vídeo.
- Anexo IF – Cronograma Físico-financeiro

3.4. A instalação deverá seguir as orientações do Anexo IA – Memorial
Descritivo e todas as normas técnicas e legislação vigente.
3.5. Todos os materiais necessários deverão estar inclusos na instalação,
ficando a cargo da CONTRATADA todos os custos para o perfeito
funcionamento da solução.

4. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:
4.1. A instalação da solução deverá ocorrer no Auditório do Ceprocamp,
localizado na Avenida 20 de Novembro, 145 – Centro – Campinas/SP.
4.2. A instalação da solução deverá seguir o cronograma físico financeiro, Anexo
IF, com prazo total de execução de 45 (quarenta e cinco) dias após o
recebimento da Ordem de fornecimento.
4.3. A FUMEC terá 15 (quinze) dias para avaliar e realizar testes necessários
para dar o recebimento definitivo da solução instalada.
4.4. O prazo de garantia dos equipamentos e instalação deverá ser de 12
(doze) meses a partir da data do recebimento definitivo da solução.
4.5. O prazo total de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
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5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1. Fornecer equipamentos e materiais novos, de qualidade.
5.2. Instalar a solução seguindo todas as normas técnicas vigentes com pessoal
devidamente capacitado.
5.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, dissídios coletivos,
previdenciários, fiscais e comerciais, bem como pelo cumprimento das
normas legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, e as normas
internas de segurança e medicina do trabalho, resultantes da execução deste
contrato, sem a transferência de qualquer ônus a CONTRATANTE;
5.4. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas após notificação pelo Setor de Gestão de Contratos,
qualquer funcionário considerado com conduta inconveniente pela FUMEC;
5.5. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz,
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre
em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;
5.6. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;
5.7. Designar por escrito, no ato do recebimento da Ordem de Fornecimento,
preposto(s) que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências
durante a execução deste contrato, fornecendo todos os contatos
necessários para a devida comunicação (números de telefone, celular, email, entre outros);
5.8. Prestar de imediato todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender, designando um
representante ou preposto com poderes para tanto;
5.9. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;
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5.10. Propiciar aos empregados as condições necessárias para o perfeito

desenvolvimento dos serviços, fornecendo-lhes uniformes e equipamentos
de proteção individual adequados às tarefas que executam e às condições
climáticas;

5.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou

a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da
CONTRATANTE em seu acompanhamento;
5.12. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que

culminaram em sua habilitação;

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta e Edital.
6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis
6.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
6.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo
e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços
da CONTRATADA,
6.6. Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos
serviços.
6.7. Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos de
que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as
áreas onde os serviços serão executados.
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7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA PROPOSTA
8.1. A Proposta deverá apresentar preços unitários de cada item descrito no item
3.2 deste Termo de Referência em algarismos expressos em moeda corrente
nacional, totalizando o valor total Global.
8.2. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis
sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte,
alimentação, despesas administrativas e lucros e demais insumos
necessários à sua composição.
8.3. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta)
dias.
8.4. Deverá ser entregue, juntamente à proposta, LITERATURA TÉCNICA
(manuais, catálogos, folhetos, prospectos ou outros documentos) em
português ou se em outro idioma acompanhado de tradução, com o desenho
ou fotografia e descrição detalhada das características técnicas do
material/produto/equipamento
cotado,
assim
como
documentos
comprobatórios, para verificação da compatibilidade com as especificações
solicitadas no item 03 - “Especificações dos Produtos” deste termo, bem
como para orientações técnicas para seu manuseio.
8.4.1.

Sua não apresentação acarretará na desclassificação da proposta.

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1. Qualificação técnico-operacional:
9.1.1.

Certidão de Registro da Pessoa Jurídica (licitante) no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU ou no Conselho Federal dos Técnicos – CFT, em
vigência.

9.1.2.

Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, em nome da LICITANTE, que comprovem quantitativos
razoáveis, assim considerados 50% (cinquenta por cento) a 60%
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(sessenta por cento) da execução pretendida (Súmula 24 do TCE).
9.1.2.1. Deverá comprovar fornecimento com instalação de equipamentos de

áudio e vídeo ou similares.
9.1.2.2. Serão consideradas, para efeito de cálculo dos quantitativos exigidos

nesse subitem, a quantidade de equipamentos fornecidos, que também
deverão estar discriminadas no(s) atestado(s).
9.1.2.3. Admitir-se-á a somatória dos quantitativos de atestados, desde que
comprovada que a prestação de serviços tenha sido executada
concomitantemente.

9.2. Qualificação técnico-profissional
9.2.1.

Certidão de Registro Profissional do responsável técnico da licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU ou no Conselho Federal dos Técnicos CFT, em vigência.

9.2.2.

O responsável técnico da licitante, mencionado no subitem anterior,
deverá pertencer ao quadro de pessoal, em qualquer uma das situações
seguintes:

9.2.2.1. Ser do quadro permanente da licitante, comprovação pela juntada da

cópia do registro na carteira de trabalho ou cópia da ficha de registro de
empregados;
9.2.2.2. Ser sócio, administrador ou proprietário, comprovação através da juntada

de cópia do contrato social;

9.2.2.3. Ser profissional autônomo contratado, comprovação pela juntada de cópia

do respectivo contrato.

9.2.3.

Durante a execução do contrato, admitir-se-á a substituição do
responsável técnico por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE.

9.3. Declaração de que o(s) profissional(is), Engenheiro ou Arquiteto, indicado
como responsável, integrará(ão) a equipe técnica responsável pelos
serviços, conforme modelo anexo ao edital.
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10.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1.O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

11.

CONDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

11.1.A licitante vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato,
os documentos a seguir:
11.1.1. Declaração contendo os telefones do preposto da Contratada.

12.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E FATURAMENTO

12.1. A medição dos serviços contratados será efetuada conforme cronograma
financeiro constante no Anexo IF – Cronograma Físico Financeiro, a cada
etapa entregue à FUMEC.
12.2. Para efeitos de medição serão considerados os serviços efetivamente
executados e atestados pela fiscalização, em conformidade com o
Cronograma Físico estabelecido pela CONTRATANTE, consideradas, as
especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e seus
anexos.
12.3. A medição não aprovada pela FUMEC será devolvida à CONTRATADA para
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando- se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de
sua reapresentação.
12.4. Aprovada a medição, a CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal referente
aos serviços correspondentes.

13.

DO PAGAMENTO

13.1.A CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal correspondente aos produtos
entregues à FUMEC, em até 05 (cinco) dias úteis da aprovação da medição,
para nova verificação.
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13.2.A Nota Fiscal não aprovada pela FUMEC será devolvida à CONTRATADA para
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando- se o prazo estabelecido no subitem 13.1, a partir da data de sua
reapresentação.
13.3. A devolução da Nota Fiscal não aprovada em hipótese alguma servirá de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos
serviços/fornecimentos.
13.4. A CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais no prazo de 20
(vinte) dias corridos, a contar da data de sua aprovação.
13.5. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após
comprovação do recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários.
13.6.A CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISSQN, quando o imposto for devido neste
Município, de acordo com a Lei Municipal nº 12.392, de 20 de outubro de
2005.

14.

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

14.1.A CONTRATANTE designará servidor responsável, em ato próprio, e
respectivo substituto para acompanhamento e fiscalização do
fornecimento/prestação dos serviços, o qual registrará em relatório todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, estabelecendo prazo
para a regularização das falhas ou defeitos observados.
14.2.A fiscalização da FUMEC não permitirá que os empregados da CONTRATADA
executem tarefas em desacordo com as preestabelecidas;
14.3. Quaisquer exigências da fiscalização/gestão de contratos, inerentes ao

objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA,
sem ônus para a FUMEC.
14.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela

execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de,
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente
por fiscal designado.
14.5.A CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento através do setor de Gestão de
Contratos, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e
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trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, mediante a exigência
de apresentação dos documentos exigidos para a habilitação e/ou outros
previstos nos normativos que regulamentam a atividade ou que se entenda
necessários ao bom andamento dos serviços.
14.6. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados

imediatamente, salvo quando implicarem indagações de caráter técnico,
hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas.

14.7. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços/produtos quando

entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade
definidos neste Termo de Referência.

15.

DA VISTORIA FACULTATIVA

15.1. A vistoria não será obrigatória, porém, a licitante poderá realizar visita à(s)
unidades onde serão executadas as prestações de serviço, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na prestação de serviços, até o último dia útil imediatamente
anterior à data de recebimento das propostas.
15.2. A visita técnica para conhecimento das condições locais das unidades
poderá ser agendada na FUMEC, no Setor de Gestão de Contratos e
Convênios da FUMEC/CEPROCAMP, através do telefone (19) 3519-4300, e
deverá ser realizada por responsável credenciado pela empresa proponente,
o qual deve levar na visita, preenchido, o Anexo IG - Modelo de Atestado de
Visita Técnica/Declaração de Responsabilidade, para que seja assinado pelo
servidor responsável.
15.3. A licitante poderá declinar da visita, devendo, neste caso, apresentar
declaração assumindo, incondicionalmente a responsabilidade de executar a
prestação de serviços em conformidade com todas as condições e exigências
estabelecidas nesta licitação

16.

DAS PENALIDADES

16.1. Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou
parcial do CONTRATO, a CONTRATADA poderá, após o regular procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sofrer as
seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86 e 87 da
Lei 8.666/93 e Art. 7º da Lei 10.520/02):
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16.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA tenha concorrido
diretamente.
16.1.2. Multa, nas seguintes situações:
16.1.2.1. De até 30% sobre o valor total do contrato, por inexecução total ou parcial
do objeto do contrato ou inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas
ressalvado o direito à cobrança de perdas e danos por parte da
CONTRATANTE.
16.1.2.2. Moratória diária correspondente à 0,4% sobre o valor da parcela mensal
correspondente do contrato não cumprida dentro do prazo contratual na
hipótese de atraso injustificado, até atingir o limite de 8%, quando a
CONTRATANTE considerará como inexecução parcial ou total da obrigação.

16.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
ADMINISTRAÇÃO, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos.
16.1.4. Declaração de inidoneidade
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

para

licitar

e

contratar

com

a

16.1.4.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada
poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida se a empresa ressarcir a FUNDAÇÃO pelo prejuízos
resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da punição.
16.1.5. A inexecução parcial ou total do contrato poderá ensejar sua rescisão,
conforme previsto no art. 78, incisos I a XVIII da Lei Federal nº 8.666/93,
as hipóteses autorizadoras.
16.2. A notificação de abertura de processo administrativo de penalidade se dará
através de meio eletrônico, por meio do envio de e-mail ao preposto da
CONTRATADA, indicado no momento da assinatura do contrato, fato este,
que iniciará a contagem do prazo para interposição de recurso.
16.3. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa
CONTRATADA
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16.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das

demais, quando cabíveis.
16.5. A multa será descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE à
CONTRATADA pela prestação de serviço executada, ou da garantia prestada
ou, em caso de inviabilidade desta, deverá o valor correspondente ser
recolhido pela CONTRATADA à FUMEC, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento da notificação.
16.6. Esgotados os meios administrativos para a cobrança do valor devido pela

CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição
em dívida ativa.
16.7. Após a aplicação de penalidade de advertência, multa, suspensão
temporária e declaração de inidoneidade, a CONTRATADA terá o prazo de
10 (dez) dias úteis, contados de sua notificação para interpor recurso
hierárquico.
16.8. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção
administrativa, não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que
seu ato venha a acarretar à FUNDAÇÃO.
16.9.O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que
lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se
tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente
justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos
termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

17.

DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL

17.1. A licitante vencedora deverá recolher na Tesouraria da FUMEC a importância
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, como Garantia de
Adimplemento Contratual, até a data estipulada para sua assinatura.
17.2.A garantia para assegurar a plena execução do Contrato poderá ser prestada
em uma das seguintes modalidades:
17.3. Caução em dinheiro ou cheque administrativo ou títulos da dívida pública

na forma da Lei 8666/93;

17.4. Seguro garantia, com prazo compatível com o da vigência do
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Contrato; 17.5.Fiança bancária, com prazo compatível com o da
vigência do Contrato.
17.6. Se a garantia for realizada em caução em dinheiro, a mesma deverá

depositar o valor correspondente na conta da FUMEC no Banco do Brasil,
Ag. 4203-X , C/C 24.502-X e o comprovante de depósito encaminhado por
e-mail
para
fumec.tesouraria@campinas.sp.gov.br
e
fumec.gestaodecontratos@campinas.sp.gov.br, com o número do processo, edital
e contrato a que o valor se refere.

17.7. Se a garantia prestada pela CONTRATADA for nas modalidades previstas
Seguro garantia e Fiança bancária, esta deverá ter sua validade estendida
por 90 (noventa) dias após a data prevista para o encerramento do contrato.
17.8. Em caso de prorrogação contratual, deverá ser mantida a garantia de 5%
sobre o montante do respectivo período prorrogado, desconsiderando-se o
período anteriormente cumprido.
17.9. Caso ocorra a alteração do valor da garantia, este deverá ser integralmente
reposto de modo a preservar o montante estabelecido de 5% sobre o valor
total do contrato.
17.10.
Após 60 (sessenta) dias do término do contrato, a CONTRATADA
poderá requerer a liberação da garantia.
17.11.
A garantia será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias desde
que cumpridas todas as obrigações assumidas, a contar do requerimento do
interessado ao Setor de Gestão de Contratos da FUMEC.
17.12.
O requerimento poderá ser encaminhado de forma física ou eletrônica,
em documento timbrado da Contratada, contendo as informações do
contrato, conta bancária em nome da Contratada e assinatura do
representante legal ou de seu procurador, para o Setor de Gestão de
Contratos da FUMEC.
17.13.
A liberação será autorizada pelo Gestor Administrativo e Financeiro da
FUMEC com a ciência do Diretor Executivo e do Presidente da Fundação
17.14.
Os valores caucionados em dinheiro no Tesouro da FUMEC serão
atualizados monetariamente, conforme índice de reajuste aplicado no
presente contrato.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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19.
Dúvidas de ordem técnica devem ser encaminhadas ao Sr. Júlio Yoshino
e/ou equipe responsável, através do site da BEC

Campinas, 08 de junho de 2020.

JULIO KATSUHIKO YOSHINO
Gestor da Área Administrativa e
Financeira FUMEC/CEPROCAMP
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DOCUMENTOS APENSADOS

-

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

IA – Memorial Descritivo
IB – Caderno de Especificações Técnicas
IC – Planta Baixa Áudio/Vídeo
ID – Planta Baixa-Elétrica
IE – Diagrama de Áudio / Vídeo.
IF – Cronograma Físico-financeiro
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ANEXO IG
MODELO DE ATESTADO
RESPONSABILIDADE

DE

VISITA TÉCNICA/ DECLARAÇÃO

DE
39

PROCESSO ADMINISTRATIVO: FUMEC.2019.00001714-53
INTERESSADA:
CEPROCAMP.

Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC/

OBJETO Contratação de empresa especializada para O FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO para o auditório do
CEPROCAMP, conforme condições e especificações constantes do ANEXO I- TERMO
DE REFERÊNCIA.
Assinalar apenas 1 opção:
(

) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa
CNPJ
,
compareceu na presente data nos locais onde serão executados os serviços, a fim de
realizar a vistoria técnica e atestar o local, as instalações e as condições, tomando
conhecimento de todas as informações e condições para a execução do objeto da
licitação epigrafada, em atendimento ao subitem 15.1 deste Termo de Referência.
Nome do Funcionário/Representante:
RG:
.
(
) Declaramos que a empresa
CNPJ
, não efetuou a visita técnica ao local onde serão
executados os serviços, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar
os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta
licitação, em atendimento ao subitem 15 deste Termo de Referência.
Campinas,

de

de 2020.

Profissional da FUMEC/CEPROCAMP
(nome da empresa licitante)
(nome, assinatura e carimbo do representante legal)
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ANEXO II
DECLARAÇÕES
(Papel timbrado)
A empresa
, endereço:
e-mail
, CNPJ
representante legal, abaixo qualificado), declara que:

36

, telefone(__)

,
, por seu

a) Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito)
anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;
b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de sujeição às
penalidades previstas na legislação;
d) Conhece o Edital e seus Anexos e se submete, incondicionalmente, à todas as suas
especificações /instruções nele expressas, em especial as constantes do ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA
e) Se vencedora, cumprirá fielmente as condições de prestação dos serviços
detalhadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
f) Se vencedora, apresentará no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis, após a
data da Sessão Pública, para a Equipe de Pregão, a documentação de habilitação
original, bem como a nova Proposta Comercial, com os valores readequados, de acordo
com o (s) preço (s) negociado (s) no pregão;
g) Se vencedora, cumprirá fielmente as condições de prestação dos serviços
detalhadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
h) (Se for cooperativa,) que possui registro perante a Organização das Cooperativas
Brasileiras, ou a entidade estadual, se houver, nos termos do artigo 107 da Lei Federal
nº 5.764, de 14 de julho de 1971.
.

de

, 2020

Nome:
Cargo:
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(SOMENTE PARA ARREMATANTE)
37

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: FUMEC.2019.00001714-53

OBJETO: Contratação de empresa especializada para O FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO para o auditório do
CEPROCAMP, conforme condições e especificações constantes do ANEXO I- TERMO
DE REFERÊNCIA.
A
_________________, CNPJ ___________ sediada na
(ENDEREÇO COMPLETO,
INCLUSIVE CEP, E-MAIL E TELEFONE DE CONTATO) apresenta sua proposta comercial
para o objeto especificado, de acordo com as condições estabelecidas no edital do Pregão
Eletrônico em referência.
1. Proposta:
IT.

MARCA
MOD
FABR

Descrição Resumida

PREÇO
QT.

UND
UNIT

TOTAL

1. EQUIPAMENTOS
1.1

Processador de áudio DSP 8x8

1

PÇ

1.2

Amplificador 4 canais

1

PÇ

1.3

Subwoofer 12"

1

PÇ

1.4

Caixa coluna

2

PÇ

1.5

Caixa retorno palco

2

PÇ

1.6

Caixa Monitor

2

PÇ

1.7

Microfone sem fio de handset

4

PÇ

1.8

Microfone com cabo

2

PÇ

1.9

Suporte Microfone mesa

4

PÇ

1.10

Matriz HDMI 4x4

1

PÇ

1.11

Kit extenssor HDMI 70m RX+TX

5

PÇ

1.12

Spliter de vídeo HDMI 1x2

1

PÇ

1.13

Converssor VGA - HDMI

1

PÇ

1.14

Televisor 49 polegadas + suporte teto

2

PÇ

1.15

Projetor vídeo Full HD + suporte teto

1

PÇ

1.16

Tela de Projeção 133 polegadas

1

PÇ

1.17

Computador controle e apresentação + Acessórios

1

PÇ
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1.18

Software de gravação e streaming

1

PÇ

1.19

Câmera vídeo PTZ com controle 4k

1

PÇ

1.20

Switch de rede 24 portas 10/100/1000

1

PÇ

1.21

Roteador 1900mbps

1

PÇ

1.22

Access Point 10/100/1000

1

PÇ

1.23

painel de conexão personalizado tipo 01 PN01

1

PÇ

1.24

painel de conexão personalizado tipo 02 PN02

1

PÇ

1.25

painel de conexão personalizado tipo 03 PN03

1

PÇ

1.26

painel de conexão personalizado tipo 04 PN04

1

PÇ

1.27

Painel de conexão personalizado tipo 05 PN05

1

pç

12

PÇ

2. CABOS
2.1

Cabo HDMI 1 metro 2.0

2.2

Cabo HDMI 7 metros 2.0

5

PÇ

2.3

CABO HDMI 10 METROS 2.0

1

PÇ

2.4

CABO UTP CAT 6 GIGALAN CX305M

2

CX

2.5

PATCHCORD UTP 2 METROS

4

PÇ

2.6

CABO MICROFONE 0,30

150

MT

2.7

multicabo 6 vias

40

MT

2.8

Cabo Cristal polarizado 2x4mm

170

MT

2.9

Extenssão USB 3.0 5m

1

PÇ

2.10

CABO PP 3X2,5 MM

250

MT

100

PÇ

3.CONECTORES
3.1

Conector RJ45

3.2

XLR FÊMEA LINHA

10

PÇ

3.3

XLR MACHO LINHA

6

PÇ

3.4

CONECTOR SPEAKON LINHA 4 POLOS

6

PÇ

3.5

RCA MACHO

4

PÇ

4 ELÉTRICA E INFRA-ESTRUTURA
4.1

RACK 19" 16U 570MM + ACESSÓRIOS

1

CJ

4.2

QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

1

CJ

4.3

CONDICIONADOR DE ENERGIA

1

PÇ

4.4

CONDULETE TIPO X 1" + TAMPA + TOMADA
2P+T

7

PÇ

4.5

CONDULETE TIPO X 1" + TAMPA CEGA

28

PÇ

4.6

UNIDUT 1"

80

PÇ

4.7

ELETRODUTO GALVANIZADO 1" BARRA 3M

70

PÇ

4.8

CONDULETE 3X4 SOPREPOR PVC

2

PÇ
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4.9

CAIXA PASAGEM 30X30 EMBUTIR

2

PÇ

4.10

CAIXA PASAGEM SOBREPOR 30X30

1

PÇ

4.11

ELETROCALHA 100X50 GALVANIZADA PERFURADA 3M

12

CJ

4.12

ACESSÓRIOS, BUCHAS, FIXADORES, PORCAS
MISCELÂNEAS

1

CJ

43
5.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
5.1

EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

1

MO

5.2

INSTALAÇÃO , CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO

1

MO

5.3

RT E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

1

MP

5.4

ADAPTAÇÃO MOBILIÁRIO CABINE

1

MO

TOTAL
2. Condições Gerais

. Condições de pagamento
. Descrição dos Serviços, obrigações da CONTRATADA, condições de execução, conforme
disposto no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
. Validade da proposta = 60 (sessenta) dias.
3. Informar:

.
.
.
.

Banco n.º
N.º Agência
Nome da Agência
N.º Conta Corrente e o DV
Local e data

Representante Legal
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ANEXO IV
MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: FUMEC.2019.00001714-53
CONTRATANTE: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
CONTRATADA:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO para o auditório do CEPROCAMP, conforme condições e
especificações constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº ____/2020
Contrato Nº:__ /2020.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados,
em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de
14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada
pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,
interpor recursos e o que mais couber.
Campinas,

de

de 2020.

CONTRATANTE:
Nome e Cargo: Solange Villon Kohn Pelicer-Presidente da FUMEC
CPF:
RG:
Data de Nascimento:
/
/
Endereço residencial completo:
E-mail institucional: solange.pelicer@campinas.sp.gov.br
E-mail pessoal: solange.pelicer@uol.com.br
Telefone(s):
Assinatura:
CONTRATADA
Nome e Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento: / /
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:
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ANEXO V
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
INSTRUMENTO DE Contratação de empresa especializada para O
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO
para o auditório do CEPROCAMP, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO
MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA E A EMPRESA

42

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº FUMEC.2019.0001714-53
Pregão Eletrônico n.º ____/2020.
Interessada: Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 57.500.902/0001-04, com sede na Rua Antonio Cesarino, 985,
Centro, CEP 13.015-291, Campinas, Estado de São Paulo, doravante designada
simplesmente CONTRATANTE, devidamente representada por sua Presidente
, RG n.°
, CPF n.°
e a EMPRESA
,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
, doravante
designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu
[CARGO E NOME], RG n.°
, CPF n.°
, têm,
entre si, justo e avençado, celebrar por força do presente Instrumento de Contratação
de empresa especializada para O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA
DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO para o auditório do CEPROCAMP, objeto do processo
administrativo em referência, com as seguintes cláusulas e condições:
PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para
O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO
para o auditório do CEPROCAMP, conforme condições e especificações constantes do
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA, do Edital do Pregão e nas condições
estabelecidas neste instrumento.
SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO MATERIAIS
2.1. Os Serviços/Fonecimento MAteriais deverão ser efetuados nos termos e condições
descritos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
2.2. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar a quantidade, descrição, preço unitário e
preço total (igual ao da Nota de Empenho).
TERCEIRA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO
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3.1.
O preço objeto do presente contrato é:(COPIAR DA PROPOSTA
VENCEDORA)
IT.

MARCA
MOD
FABR

Descrição Resumida

PREÇO
QT.

UND
UNIT

TOTAL

1. EQUIPAMENTOS
1.1

Processador de áudio DSP 8x8

1

PÇ

1.2

Amplificador 4 canais

1

PÇ

1.3

Subwoofer 12"

1

PÇ

1.4

Caixa coluna

2

PÇ

1.5

Caixa retorno palco

2

PÇ

1.6

Caixa Monitor

2

PÇ

1.7

Microfone sem fio de handset

4

PÇ

1.8

Microfone com cabo

2

PÇ

1.9

Suporte Microfone mesa

4

PÇ

1.10

Matriz HDMI 4x4

1

PÇ

1.11

Kit extenssor HDMI 70m RX+TX

5

PÇ

1.12

Spliter de vídeo HDMI 1x2

1

PÇ

1.13

Converssor VGA - HDMI

1

PÇ

1.14

Televisor 49 polegadas + suporte teto

2

PÇ

1.15

Projetor vídeo Full HD + suporte teto

1

PÇ

1.16

Tela de Projeção 133 polegadas

1

PÇ

1.17

Computador controle e apresentação + Acessórios

1

PÇ

1.18

Software de gravação e streaming

1

PÇ

1.19

Câmera vídeo PTZ com controle 4k

1

PÇ

1.20

Switch de rede 24 portas 10/100/1000

1

PÇ

1.21

Roteador 1900mbps

1

PÇ

1.22

Access Point 10/100/1000

1

PÇ

1.23

painel de conexão personalizado tipo 01 PN01

1

PÇ

1.24

painel de conexão personalizado tipo 02 PN02

1

PÇ

1.25

painel de conexão personalizado tipo 03 PN03

1

PÇ

1.26

painel de conexão personalizado tipo 04 PN04

1

PÇ

1.27

Painel de conexão personalizado tipo 05 PN05

1

pç

12

PÇ

2. CABOS
2.1

Cabo HDMI 1 metro 2.0

2.2

Cabo HDMI 7 metros 2.0

5

PÇ

2.3

CABO HDMI 10 METROS 2.0

1

PÇ
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2.4

CABO UTP CAT 6 GIGALAN CX305M

2

CX

2.5

PATCHCORD UTP 2 METROS

4

PÇ

2.6

CABO MICROFONE 0,30

150

MT

2.7

multicabo 6 vias

40

MT

2.8

Cabo Cristal polarizado 2x4mm

170

MT

2.9

Extenssão USB 3.0 5m

1

PÇ

2.10

CABO PP 3X2,5 MM

250

MT

100

PÇ

47

3.CONECTORES
3.1

Conector RJ45

3.2

XLR FÊMEA LINHA

10

PÇ

3.3

XLR MACHO LINHA

6

PÇ

3.4

CONECTOR SPEAKON LINHA 4 POLOS

6

PÇ

3.5

RCA MACHO

4

PÇ

4 ELÉTRICA E INFRA-ESTRUTURA
4.1

RACK 19" 16U 570MM + ACESSÓRIOS

1

CJ

4.2

QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

1

CJ

4.3

CONDICIONADOR DE ENERGIA

1

PÇ

4.4

CONDULETE TIPO X 1" + TAMPA + TOMADA
2P+T

7

PÇ

4.5

CONDULETE TIPO X 1" + TAMPA CEGA

28

PÇ

4.6

UNIDUT 1"

80

PÇ

4.7

ELETRODUTO GALVANIZADO 1" BARRA 3M

70

PÇ

4.8

CONDULETE 3X4 SOPREPOR PVC

2

PÇ

4.9

CAIXA PASAGEM 30X30 EMBUTIR

2

PÇ

4.10

CAIXA PASAGEM SOBREPOR 30X30

1

PÇ

4.11

ELETROCALHA 100X50 GALVANIZADA PERFURADA 3M

12

CJ

4.12

ACESSÓRIOS, BUCHAS, FIXADORES, PORCAS
MISCELÂNEAS

1

CJ

5.1

EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

1

MO

5.2

INSTALAÇÃO , CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO

1

MO

5.3

RT E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

1

MP

5.4

ADAPTAÇÃO MOBILIÁRIO CABINE

1

MO

5.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

TOTAL

3.2. As partes atribuem a este Contrato, para efeito de direito, o valor total de
_(
).

R$

3.3. Estão incluídos nos preços todos os custos operacionais e os tributos que
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eventualmente incidam sobre eles, bem como as demais despesas diretas e indiretas,
não cabendo à CONTRATANTE nenhum custo adicional.
QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas referentes ao presente Contrato no valor de R$
(
) serão empenhadas e processadas por
conta de verba própria do orçamento vigente, devendo onerar a dotação
orçamentária do exercício de 20 sob os n.ºs
.
QUINTA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
5.1.
A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condições aqui
estabelecidas no valor de R$
(
), calculado na base de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, na modalidade de
(caução em dinheiro,
seguro ou fiança bancária), recolhida junto à Tesouraria da CONTRATANTE, nos
termos do item 14, do edital do Pregão Suprarreferido.
5.2. A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do
Contrato, para que a CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuízos
experimentados.
5.3. No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a
CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com
antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a
manter a garantia contratual até o encerramento do Contrato.
5.4. Após o término da vigência do presente Contrato, desde que cumpridas todas as
obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar do requerimento do interessado, instruído com o Termo de
Recebimento Definitivo dos Serviços, dirigido à CONTRATANTE, por intermédio do
Serviço do Protocolo Geral. A liberação dar-se-á mediante autorização da Sra.
Presidente da CONTRATANTE, após parecer da Assessoria Jurídica da
CONTRATANTE.
SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. A CONTRATANTE procederá ao pagamento nas seguintes condições:
6.1.1. A CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE a fatura referente
ao fornecimento, que somente poderá ser emitida após a efetiva finalização
dos serviços, a qual terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, para aceitá-la ou
rejeitá-la.
6.1.2. A Nota Fiscal não aprovada pela CONTRATANTE será devolvida a
Rua Antonio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04
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CONTRATADA
para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo anterior,
a partir da data de sua reapresentação.
6.1.3. A devolução da nota fiscal não aprovada pela FUMEC em hipótese
alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a prestação
dos serviços.
6.1.4. O pagamento deverá ser efetuado em 20 (vinte) dias corridos a
contar da data de aprovação da Nota Fiscal pela CONTRATANTE.
6.1.5. Todas as demais condições constantes do ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, que passa a ser parte integrante deste instrumento.
6.2. A CONTRATADA deverá indicar em sua fatura o n.º, nome e endereço de sua
Agência Bancária e o n.º da sua conta corrente para o respectivo pagamento.
SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA obriga-se a:
7.1.1. Não possuir administrador ou sócio com poder de direção, com vínculo de
parentesco com Agente Político ou Vereador de Campinas, em cumprimento A
vedação do art. 7º do Decreto Municipal nº 17437/11;
7.1.2. A CONTRATADA, obrigatoriamente, deverá fazer constar da Nota Fiscal,
o número do empenho, as especificações dos serviços e as respectivas
quantidades.
7.1.3. A CONTRATADA deverá emitir as Notas Fiscais em nome da Fundação
Municipal para Educação Comunitária - FUMEC.
7.1.4. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do
Contrato, as obrigações assumidas, relativas à habilitação e qualificação exigidas
no procedimento licitatório, obrigando-se, também, a declarar, sob as penalidades
cabíveis, a superveniência de processo de falência, de fato impeditivo da
habilitação, e ainda, da penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei Federal n.º
8.666/1993.
7.1.5. A CONTRATADA é a única responsável, em qualquer caso, por dano ou
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prejuízo que possa causar a terceiros, em decorrência do fornecimento dos
serviços, objeto do presente processo, sem ensejar qualquer responsabilidade ou
ônus para a FUMEC pelo ressarcimento ou indenizações devidas.
7.1.6. É vedado à CONTRATADA, sem prévia e expressa autorização da
FUMEC, prestar informações a terceiros sobre a natureza ou o andamento do
presente, ou divulgá-lo através da imprensa escrita ou falada, ou ainda, por
qualquer outro meio de comunicação. No ato da autorização da divulgação ou
reprodução de material, a FUMEC estabelecerá sua forma e conteúdo.
7.1.7. Durante o prazo de vigência do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada
a prestar os serviços ofertados, nas quantidades solicitadas pela FUMEC
conforme cronograma encaminhado.
7.1.8. Responder por danos causados diretamente à administração ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.
7.1.9. Todas as demais obrigações constantes do Edital e seus Anexos, em
especial o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
OITAVA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
8.1. O prazo total de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses a contar
do recebimento da Ordem de Fornecimento. O Prazo de execução seguirá o
disposto no ANEXO IF – CRONOGRAMA FISICO – FINANCEIRO.
NONA - DAS OBRIGAÇÕES E DOS DIREITOS DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
9.1.1.
Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à
execução dos serviços
9.1.2.

Expedir a Nota de Empenho;

9.1.3. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da cláusula sexta do presente
instrumento.
9.2. DOS DIREITOS:
9.2.1. A CONTRATANTE terá os direitos detalhados no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, parte integrante deste Instrumento.
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DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto.
DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados
e comprovados, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações
assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, após apreciação de defesa
prévia, ensejará a aplicação à mesma, segundo a gravidade da falta, nos termos dos
artigos 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Art. 7º da Lei
10.520/02, das seguintes penalidades:
11.1.1. Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca
gravidade, para a qual tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;
11.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por
dia de atraso na retirada da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia
corrido do atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser
promovida a rescisão unilateral do contrato;
11.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), incidente sobre o valor
da ordem correspondente, por dia de atraso em iniciar as obras, serviço, ou
realizar o fornecimento, ou for observado atraso no desenvolvimento das obras
ou serviço em relação ao cronograma físico, até o décimo quinto dia corrido do
atraso, após o que, a critério da CONTRATANTE, poderá ser promovida a
rescisão unilateral do contrato;
11.1.4. Em caso de rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE,
decorrente do que prevê este subitem, ou de qualquer descumprimento de outra
cláusula contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da
infração.
11.1.5. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar, bem como
impedimento de contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
independentemente das multas cabíveis;
11.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
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11.1.6.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada
poderá, após decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida se a empresa ressarcir a FUNDAÇÃO pelo prejuízos
resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da punição.
11.2. As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas
administrativa ou judicialmente, ou descontadas dos créditos da empresa
CONTRATADA.
11.3. As penalidades previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.4 e 11.1.5 poderão ser
aplicadas juntamente com as multas previstas neste item.
11.4. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,
não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar
ao CONTRATANTE.
11.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O
caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil
DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
12.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela

execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla
e completa fiscalização sobre a execução do contrato
12.2. A CONTRATANTE designará um (a) servidor (a), fiscal deste contrato, nos

termos do Decreto Municipal nº 18.732 de 14/05/2015, a quem incumbirá o
acompanhamento e o controle da execução do contrato, devendo fazer anotações e
registros de todas as ocorrências e determinar o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados.
A CONTRATADA aceitará todas as decisões, métodos e processos de inspeção,
verificação e controle adotados pela CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer os
dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar
e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
12.3.
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12.4. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e

exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços contratados, à sua execução
e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE,
ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades
na execução do objeto deste contrato não implicará em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus prepostos
DÉCIMA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA VINCULAÇÃO
AO EDITAL E À PROPOSTA
13.1. Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o instrumento
convocatório da licitação, propostas e ANEXOS. O presente Contrato vincula-se ao ato
homologatório da licitação e à Ata da Sessão Pública de Fls.
a
do
Processo
Administrativo referenciado.
DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
14.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
15.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas
nos artigos 77 e 78, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, a qual será
processada nos termos do artigo 79 do mesmo diploma legal.
15.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, ficarão assegurados à CONTRATADA os direitos elencados no
artigo 80, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO
16.1. No recebimento e na aceitação do objeto desta licitação, serão observadas, no
que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.° 8.666/93
e suas alterações.
16.2. As condições de recebimento dos serviços deverão seguir rigorosamente o
exposto no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO
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17.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período do contrato
DÉCIMA OITAVA - DA LICITAÇÃO
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18.1. Para a prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, foi realizada licitação
na modalidade Pregão Eletrônico Suprarreferido cujos atos encontram-se no
Processo Administrativo referenciado, em nome da CONTRATANTE.
DÉCIMA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
19.1. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520/02 e Lei
Complementar 123/06 e suas alterações e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações e Decreto Municipal nº 14.218/03 e respectivas alterações, Decreto
Municipal nº 14.484/03 e Decreto Municipal 16.187/08.
VIGÉSIMA - DO FORO
20.1. Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, as partes elegem o
foro da Comarca de Campinas, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento
em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Campinas,

de

de 2020

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1:
Nome
RG

TESTEMUNHA 2:
Nome.
RG

Rua Antonio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04
Fones: (19) 3519-4300

54

FUMEC
Fundação Municipal para Educação Comunitária

ANEXO VI
MODELO DE ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS
ORDEM DE SERVIÇO N.° _
/2020
PREGÃO ELETRÔNICONº.___/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: FUMEC.2019.00001714-53
INTERESSADO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
EMPRESA:..............................
INÍCIO DOS SERVIÇOS:
/
/
DADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
DATA:
/
/
ENDEREÇO:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: periodicidade mensal, 20 (vinte) dias corridos
contados a partir da data da fatura aceita pela FUMEC.
NOTA DE EMPENHO N.º
Campinas,

de

.
de 2.020.

ass.: ..............................
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
Recebida em:

/

/

Assinatura/Carimbo Contratada

Rua Antonio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04
Fones: (19) 3519-4300

53

55

FUMEC
Fundação Municipal para Educação Comunitária

56

DOCUMENTOS APENSADOS

Rua Antonio Cesarino, 985 - Centro - Campinas/SP - CEP 13015-291
CNPJ 57.500.902/0001-04
Fones: (19) 3519-4300

Memorial Descritivo

Campinas 28/08/2019
Processo Administrativo nº: FUMEC 2019.00000003-06
Objeto: Projeto de Sonorização do Auditório CEPROCAMP
Contratante: Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC
Contratado: Robson Martins Fernandes , Ativ Instalações e Projetos.
CNPJ: 19.445.189/0001-54
Termo de Contrato nº 14/2019

Apresentação

A Ativ é uma empresa voltada a desenvolver projetos e integração de
centros de monitoramento, sonorização, automação, vídeo profissional,
tecnologias de rede. Temos ampla expertise em todas as matérias e tratamos
todas estas matérias integradas, otimizando a compatibilização e economia de
recursos.
Atuando no mercado desde 2012, através de parcerias duradouras
realizamos projetos e integração para teatros, cinemas, auditórios, estúdios,
museus, parques industriais, prédios corporativos, órgãos legislativos, empresas
públicas, entidades educacionais e templos religiosos.
Saiba mais em
www.ativinstall.com.

Sobre o Documento

Este documento tem por finalidade documentar e orientar as instalações
do projeto de sonorização e vídeo a ser instalado no auditório do Ceprocamp.

Normas aplicáveis

Deverão serem consideradas as seguintes normas durante a execução do
objeto deste memorial:

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
NBR14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
NBR 16415 - Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público

Além destas, todas as normas aplicáveis a segurança pessoal, proteção
individual, manuseio de ferramentas e máquinas e serviços em altura vigentes
no momento da execução dos serviços devem ser observadas.
Qualquer informação técnica por ventura contida neste documento em
divergência com normas vigentes aplicáveis deverá ter predominância da
segunda.

Dados técnicos do Auditório
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidade : 130 lugares
Volume de sala: 502m³
Área : 162 m²
Materiais:
Piso : Concreto pintado 150m²
Teto: Concreto moldado –
240m²
Paredes : Alvenaria - 80m²
Janelas : vidro + persianas –
48m²
Outros: madeira – 14m²

Descrição do sistema de sonorização

O sistema de som foi projetado para prover conforto acústico em toda o
auditório, e deverá ser ajustado para obter a melhor performance de clareza e
níveis de volume sonoro, os principais componentes do sistema são:

•

•

•

•
•

DSP ( Processador digital de áudio ) ; atua como mixer e gerenciador das
diversas fontes sonoras, responsável por processar os sinais de áudio dos
microfones e outras fontes e entregar ao amplificador de som e ou as
caixas de som ativas.
Amplificador de som 4 canais: recebe os sinais de áudio processados do
DSP e amplifica as fontes sonoras enviando para as caixas de som
passivas do sistema.
Caixas de som: Após receberem o sinal amplificado sonorizam o
ambiente, podendo estar direcionadas para o público ( caixas principais
ou PA , public adress) ou para o palco ( retornos ) ou ainda para o
operador da cabine ( monitores ).
Entradas e saídas em painéis: pontos de inserção de sinais de áudio , a
serem enviados para o DSP, ou que recebam sinais de áudio do DSP.
Microfones sem fio: Conjunto de transmissor e receptor para transmissão
sem fio, usado para capturar voz dos usuários.

Instalação e configuração do sistema de som

A empresa responsável pela execução do sistema deverá instalar
o DSP em rack, utilizar cabeamento balanceado em todas as conexões
devidamente etiquetado, as entradas e saídas serão conectorizadas
conforme diagrama de ligação, a saída do Subwoofer deverá possuir um
filtro tipo “passa-baixos” situado entre 100 e 120hz, as saídas para retorno
e P.A. deverá possuir um filtro tipo passa altas situada na mesma faixa de
frequência, utilizando a função crossover do DSP.
Para as saídas de retorno deverão ser considerados filtros de
remoção automática de realimentação, a função Automixer do DSP
também deverá ser disponibilizada. O integrador também deverá
realizar um completo alinhamento do sistema, utilizando microfone
calibrado, software RTA e um decibelímetro calibrado de uso profissional,
a fim de realizar um alinhamento corretivo, utilizando filtros de
equalização paramétricos. Utilizando o decibelímetro deverá configurar
os picos máximos do auditório para 90db A, utilizando filtros de
compressão tipo Limiter.
O DSP estará interligado em rede com o
computador na cabine, onde deverá ser instalado um software de
controle avançado do DSP , com volumes de entradas e saídas ,
equalização básica para cada canal de entrada e saída, botões Mute
para cada canal. Deverá disponibilizar ainda uma versão similar
simplificada para instalar em dispositivos Android.
Os ajustes da cadeia de ganho entre fontes , amplificadores e DSP
serão realizados para prover a melhor relação de ganho possível.
Toda esta configuração será documentada por meio de fotos,
capturas de telas e relatadas em um ofício , apontando os níveis obtidos,
principalmente do Software RTA. As programações do DSP serão
disponibilizadas através de arquivo digital.
Os microfones sem fio serão instalados na bancada da cabine, e
deverão ser testados para uma correta recepção de RF, em ocorrendo
qualquer natureza de interferência deverá ser considerado um novo
posicionamento.
Todo cabeamento e conectorização deverão ser devidamente
identificados com etiquetas conforme nomenclatura fornecida em
planilha.
Todo o cabeamento e conectorização utilizados deverão serem
de primeira linha, acessórios , conectores e patch cords não listados
deverão ser fornecidos pela executora sem ônus,
em caráter
complementar para o bom funcionamento do sistema.

Instalação e Configuração Sistema de vídeo

O sistema de vídeo foi projetado para prover uso adequado de
diversas fontes de conteúdo , apresentação rápida e conectividade
variada.
Os principais componentes do sistema são:
•
•

•
•
•
•

•

•

Matriz de vídeo 4 x4 : Recebe e distribui fontes de vídeo entre os demais
componentes do sistema.
Extensores de vídeo HDMI : Compostos por um kit com um transmissor (
TX) e um receptor (RX) responsável por Extender os sinais HDMI para
distâncias superiores a 10 metros, utiliza cabos de rede tipo UTP cat 6.
Spliter HDMI: divide um único sinal HDMI para um ou mais sinais .
Conversor VGA/HDMI : O equipamento será utilizado quando necessário
apresentar dos pontos HDMI utilizando sinal VGA.
Projetor de vídeo : Responsável por exibir fontes de vídeo, instalado em
suporte fixo no teto
Tela de projeção elétrica: A tela será do tipo semi-tensionada de 133
polegadas , a tela será acionada botoeira instada na cabine elétrica ou
por acionador automático em sensor de corrente .
Televisores: Os televisores serão instalados em suporte de teto para
corroborar a capacidade de visualização dos espectadores mais
distantes da tela principal.
Pontos de entrada vídeo : Serão disponibilizados dois pontos de entrada
HDMI na cabine , e dois pontos de entrada no palco , os pontos de palco
serão instalados em painéis junto com os transmissores de vídeo, um dos

•

pontos da cabine será ocupado pela saída secundária do computador
fixo da cabine.
Pontos de saída de vídeo:
Um ponto de saída de vídeo será
disponibilizado em painel localizado no foyer para integração de
conteúdo para possível expansão de público quando necessário, um
outro ponto de saída de vídeo instalado na cabine para uso futuro.

Sistema de Apresentação, gravação e transmissão

Os principais componentes deste sistema são:

•

•
•
•
•

Computador de apresentação e controle: Será instalado em rack na
cabine, um monitor de vídeo, a porta de vídeo secundária será ligada a
matriz de vídeo através de um dos pontos da cabine, serão instalados
softwares de gravação , streaming e apresentação sem fio.
Switch de rede: responsável por integrar todos os componentes dos
sistemas através de rede.
Roteador : fornece endereços HDCP para todos os componentes
AP ponto de acesso: otimização e extensão da rede na área do auditório
Câmera PTZ : Responsável por capturar e transmitir imagens
O sistema permitirá os usuários realizarem gravação de conteúdo
de áudio e vídeo do auditório, transmissão remota para o foyer ou
futuramente para a web. Os usuários poderão controlar remotamente a
câmera PTZ instalado no teto para focar fontes e palestrantes. A câmera
deverá ser configurado com presets de captura para fácil operação.

O software de streaming poderá exibir nas telas ou enviar um sinal full hd
para o foyer, bem como gravar e transmitir conteúdo.
Um software de apresentação sem fio será instalado no
computador , que permitira aos usuários realizarem apresentações
através de notebooks e smartphones, por espelhamento de tela,
utilizando os protocolos : Miracast, Goglecast, Airplay.
Os usuários poderão apresentar também direto do computador
da cabine, utilizando um passador de slides para controle remoto da
apresentação. A integradora deverá prever a instalação do dongle USB
fora da cabine utilizando uma extensão USB adicional se for necessário.
Foyer

O Foyer receberá um painel com conexões de áudio e vídeo, durante
eventos de maior lotação os usuários poderão interligar caixas de som
amplificadas , e um televisor ou conjunto projetor e tela , e transmitir conteúdo
do auditório.

Configuração de rede

Os dispositivos de rede já citados deverão serem configurados para
prover uma rede de uso exclusivo dos usuários do auditório, esta rede poderá
ou não futuramente se integrar a rede do CEPROCAMP, e também poderá ou
não se integrar a internet, conforme desejar os gestores.
Uma SSID personalizada deverá ser fornecida, os modos de rede 2,4 e
5ghz serão utilizados simultaneamente para otimizar as conexões. Uma
varredura de canais RF deverá ser realizada para identificar a melhor opção
desta configuração. O roteador será configurado para prover endereços de
rede para todos os equipamentos do sistema.

Sistema Elétrico

Para prover melhor performance dos equipamentos, proteção extra e facilitar
manutenções no auditório, foi projetado um pequeno quadro elétrico auxiliar
que será instado ao lado do atual quadro.
O quadro será de sobrepor , um disjuntor bifásico de saída será instalado
no atual quadro para enviar duas fases mais neutro e terra para o novo quadro.
Tubulações e qualquer intervenção para criar este circuito deverá ser
planejado pela executora , seguindo as normas vigentes.
A montagem de disjuntores seguirá conforme projeto unifilar em planta, será
disponibilizado protetores de surto para fases e neutro.
Os circuitos , tomadas e disjuntores deverão serem identificados. Toda a
instalação elétrica deverá ser executada seguindo as normas de segurança e
operação vigentes, e será de responsabilidade da integradora do sistema.

Infraestrutura

As eletro calhas e dutos projetados deverão serem executados conforme
as normas vigentes, sempre presos nas estruturas de concreto ou alvenaria
utilizando buchas, parabolt ou elementos de fixação adequados.
Não serão permitidos lançamento de circuitos elétricos nas tubulações
ou calhas destinados aos circuitos de áudio, vídeo e rede.
Equipamentos alimentados por energia POE deverão ter fonte instaladas
no rack e identificadas, fontes POE não listadas deverão ser fornecidas pela
executora.

Serviços

Os serviços de instalação deverão ser executados seguindo normas
técnicas vigentes, não serão aceitos cabos expostos, conectores sem capa de
proteção, cabos ou conectores sem etiqueta de identificação de circuito.

Ao finalizar toda instalação a integradora deverá realizar qualquer
modificação no diagrama de ligação que porventura tenha ocorrido , e
disponibilizar o mesmo impresso para ser fixado em local apropriado na cabine
técnica.
A integradora fornecerá serviços de engenharia de um profissional do
ramo elétrico ou civil para acompanhamento dos serviços executados por
técnicos, e deverá emitir anotação de responsabilidade técnica.
A e integradora fornecerá ainda um treinamento com abordagem de
conceitos básicos de áudio, vídeo, redes e dos equipamentos instalados,
abrangendo soluções de problemas , manutenção básica e operação com.

Documentação de projeto

Compõe este projeto os seguintes documentos, que deverão ser mantidos em
campo durante toda a execução dos serviços :
1.
2.
3.
4.
5.

Planta de Instalações de áudio e vídeo
Planta de instalação elétrica
Diagrama de ligações de Áudio e Vídeo
Tabela de cabos e etiquetas
Memorial descritivo de Projeto.

Visualização

1 Vista pessoa Sentada Fileira 01

3Vista pessoa sentada fileira 3

2 Vista pessoa sentada Fileira 5

4Vista pessoa sentada fileira 7

5Diagrama de áudio e vídeo

Tabela Códigos equipamentos
Item

Descrição

Código

Local Instal.

1.1

Processador de áudio DSP 8x8

DS-01

Rack Cabine

1.2

Amplificador 4 canais

AM-01

Rack Cabine

1.3

Subwoofer 12"

SW-01

Palco

1.4

Caixa coluna

CX-01

Parede Palco

1.4

Caixa coluna

CX-02

Parede Palco

1.5

Caixa retorno palco

CX-03

Parede Palco

1.5

Caixa retorno palco

CX-04

Parede Palco

1.6

Caixa Monitor

MO-01

Cabine

1.6

Caixa Monitor

MO-01

Cabine

1.7

Microfone sem fio de handset

MC-01

Cabine

1.7

Microfone sem fio de handset

MC-02

Cabine

1.7

Microfone sem fio de handset

MC-03

Cabine

1.7

Microfone sem fio de handset

MC-04

Cabine

1.8

Microfone com cabo

MC-05

1.8

Microfone com cabo

MC-05

1.9

Suporte Microfone mesa

ST-01

1.10

Matriz HDMI 4x4

MX-01

Rack Cabine

1.11

Kit extenssor HDMI 70m RX+TX

TX/RX-01

Palco/RACK

1.11

Kit extenssor HDMI 70m RX+TX

TX/RX-02

Palco/RACK

1.11

Kit extenssor HDMI 70m RX+TX

TX/RX-03

Rack/projetor

1.11

Kit extenssor HDMI 70m RX+TX

TX/RX-04

Rack/TV1

1.11

Kit extenssor HDMI 70m RX+TX

TX/RX-05

Rack/Foyer

1.12

Spliter de vídeo HDMI 1x2

SP-01

TV1

1.13

Converssor VGA - HDMI

CV-01

1.14

Televisor 49 polegadas + suporte teto

TV-01

1.14

Televisor 49 polegadas + suporte teto

TV-02

1.15

Projetor vídeo Full HD + suporte teto

PJ-01

1.16

Tela de Projeção 119 polegadas

TL-01

TETO
AUDITÓRIO
TETO
AUDITÓRIO
TETO
AUDITÓRIO
TETO
AUDITÓRIO

1.17

Computador controle e apresentação +
Acessórios

PC-01

Cabine

1.18

Software de gravação e streaming

1.19

Câmera vídeo PTZ com controle 4k

CM-01

TETO
AUDITÓRIO

1.20

Switch de rede 24 portas 10/100/1000

SW-01

Rack Cabine

1.21

Roteador 1900mbps

RT-01

1.22

Access Point 10/100/1000

AP-01

Rack Cabine
TETO
AUDITÓRIO

1.23

painel de conexão personalizado tipo 01
PN01

PN-01

Parede Palco

1.24

painel de conexão personalizado tipo 02
PN02

PN-02

Parede Palco

1.25

painel de conexão personalizado tipo 03
PN03

PN-03

Cabine

1.26

painel de conexão personalizado tipo 04
PN04

PN-04

Cabine

1.27

painel de conexão personalizado tipo 05
PN05

PN-05

Foyer

Tabela Cabos e Etiquetas

cabo
VÍDEO
CB001
CB002
CB003
CB004
CB005
CB006
CB007
CB008
CB009
CB010
CB011
CB012
CB013
CB014
CB015
CB016
CB017
CB018
CB019
CB020
ÁUDIO
CB021
CB022

ETIQUETA

Lance
(m) TIPO DE CABO

Conectorização
A

B

MX01-RX01 001- HD1/01
MX01-RX02 002- HD1/01
MX01-PN03 003- HD7/01
MX01-PN04 004- HD7/01
TX01-RX-01 005 - U6/02
TX02-RX-02 006 - U6/02
PN01-TX-01 007 - HD1/01
PN02-TX-02 008- HD1/01
MX01-TX03 009- HD1/01
MX01-TX04 - 010 HD1/01
MX01-PN04 - 011 HD7/01
MX01-TX05 - 012 HD1/01
TX03-RX-03 013 - U6/02
TX04-RX-04 014 - U6/02
TX05-RX-05 015 - U6/02
RX03-PJ01 - 016 HD1/01
RX04-SP01 -017 HD1/01
SP01-TV01 - 018 HD1/01
SP01-TV02 -019 HD10/01
RX05-PN05- 020 HD1/01

1
1
7
7
28
40
1
1
1
1
7
1
30
24
40
1
1
1
10
1

Cabo Hdmi 2.0 1m
Cabo Hdmi 2.0 1m
Cabo Hdmi 2.0 7M
Cabo Hdmi 2.0 7M
Cabo UTP cat 6
Cabo UTP cat 6
Cabo Hdmi 2.0 1m
Cabo Hdmi 2.0 1m
Cabo Hdmi 2.0 1m
Cabo Hdmi 2.0 1m
Cabo Hdmi 2.0 7m
Cabo Hdmi 2.0 1m
Cabo UTP cat 6
Cabo UTP cat 6
Cabo UTP cat 6
Cabo Hdmi 2.0 1m
Cabo Hdmi 2.0 1m
Cabo Hdmi 2.0 1m
Cabo Hdmi 2.0 10m
Cabo Hdmi 2.0 1m

HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A
RJ 45
RJ 45
HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A
RJ 45
RJ 45
RJ 45
HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A

HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A
RJ45
RJ45
HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A
RJ45
RJ45
RJ45
HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A
HDMI A

MX01-DS01 - 021 MC/01
MX01-DS01 - 022 MC/01

3
3

Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20

RCA
RCA

BLOCO
BLOCO

CB023
CB024
CB025
CB026
CB027
CB028
CB029
CB030
CB031
CB032
CB033
CB034
CB035
CB036
CB037
CB038
CB039
CB040
CB041
CB042
CB043
CB044
CB045
CB046

SF01-DS01 - 023 MC/01
SF02-DS01 - 024 MC/01
SF03-DS01 - 025 MC/01
SF04-DS01 - 026 MC/01
PN01-DS01 - 027 M6/01
DS01-MO01 - 028 MC/01
DS01-MO02 - 029 MC/01
DS01-AM01 - 030 MC/01
DS01-AM01 - 031 MC/01
DS01-AM01 - 032 MC/01
DS01-AM01 - 033 MC/01
DS01-PN05 - 034 MC/01
DS01-PN05 - 035 MC/01
AM01-CX01 036 - Pr/01
AM01-CX02 037 - Pr/01
AM01-CX03/4 038 - Pr/01
AM01-SW01 039 - Pr/01
PC01-CM01 040 - US/01
PC01-SW01 041 - U6/01
AP01-SW01 042 - U6/01
DS01-SW01 043 - U6/01
PJ01-SW01 044 - U6/01
MX01-SW01 045 U6/01
BT01-TL01 046 PP/01

7
7
7
7
28
7
7
1
1
1
1
40
40
28
37
45
43
5
3
35
4
30
4
40

Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20
Multicabo áudio 6 vias
Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20
Cabo de Microfone 0.20
Cristal Paralelo 2x2,5mm
Cristal Paralelo 2x2,5mm
Cristal Paralelo 2x2,5mm
Cristal Paralelo 2x2,5mm
Extensão USB 3.0
Cabo UTP cat 6
Cabo UTP cat 6
Cabo UTP cat 6
Cabo UTP cat 6
Cabo UTP cat 6
CABO PP 3X2,5MM

XLR F
XLR F
XLR F
XLR F
XLR m/f P
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
Bloco
Bloco
Bloco
Bloco
USB 3.0 M
RJ 45
RJ 45
RJ 45
RJ 45
RJ 45
_

BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
XLR M
XLR M
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
XLRMP
XLRMP
Inserção
Inserção
Inserção
Inserção
USB 3.0 F
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
_

Caderno Técnico de Especificações

1. Equipamentos
1.1 Processador de áudio DSP 8x8
a-

A matriz de áudio deve possuir oito entradas de sinal configurável para nível de linha ou Mic de +4dbu em
conector padrão bloco
b- Oito saídas de nível de linha independentes em conector bloco
c- Taxa de amostragem de áudio de 48Khz e 44,1 Khz
d- Distorção harmônica de menos de 0,05%
e- Resposta de frequência 20hz a 20Khz
f- Faixa dinâmica de +/- 107db ( variação aceitável 2dB)
g- Deve possuir os seguintes Dsp’s individualmente nos canais de entrada : Equalizador paramétrico de 3
bandas, Compressor e Gate, Controle de Ganho automático (automixer) Supressor de feedback ( pelo
menos em 3 canais),
h- Deve possuir em cada um dos canais de saída : Processador de sistemas de alto falante, Crossover de
duas vias, Equalizador de Sala, Equalizador paramétrico de seis bandas, Limiter, Delay.
i- Compensador de ruído de fundo
j- Alimentação Phantom Power 48v
k- Deve possui ao menos 8 portas GPIO de entrada e 4 de saída para controle e comando
l- Porta RS-232 para Controle
m- Deve permitir comunicação com rede em conector RJ 45
n- Deve possuir entrada para controle tipo de usuário em painel 2x4
o- Deve possuir software de gerenciamento e controle compatível com Windows 10
p- Deve possuir aplicativo de controle disponível para interface IOS ou Android

1.2 Amplificador de 4 canais
abcdefghijk-

Amplificador de 4 canais, 280w rms por canal em 8ohms
Compatível com saídas de alta impedância de 70v e 100v
Sensibilidade de entrada: +4dbu
Distorção Harmônica THD +N, 1Khz, ≤ 0,3%
Nível máximo de entrada +24dbu 20kΩ (balanceado), 10k Ω (desbalanceado) entradas Bloco
Entrada e saída digital em Conector RJ 45 ou similar.
Resposta de frequência 20hz a 20 Khz
Saída de alto falantes em conector Bloco
Saída para indicador de falha em conector bloco
Circuito de proteção do amplificador, fonte Ac é desligada ao perceber excesso de sinal em clip.
Ventilação forçada de 3 velocidades, fluxo de ar frontal e traseiro

1.3 Subwoofer 12"
abc-

Resp. Freq.(+-3dB) – 37Hz ~ 120Hz
1 Alto Falante NEO 12’’
Impedância Nominal – 8 Ohms

defghij-

Potência – 300W AES
SPL – 100 dB (@ 1w, 1m)
SPL Máx. – 127dB
Dimensões(L x H x P) – 440 x 570 x 640mm ( ou inferiores)
Pintura Tex. em Poliuretano Preto
Conexão – Speakon® 4 Polos
Peso aproximado : 27kg

1.4 Caixa Coluna
abcdefghijklmn-

Resp. Freq.(+-3dB) – 90Hz ~ 20KHz
2 x Alto Falantes 8″ acoplados em Horn BP
1 x Alto Falante NEO 6,5″ acoplados em Horn BP
1 x Driver NEO Bobina de 3” acoplado a Horn
Potência – 800W AES
SPL – Mid Bass- 103dB(@ 1 W, 1 m) SPL Max-130dBSPL Máx. – 121dB
SPL Mid High- 105dB(@ 1 W, 1 m) SPL Max-130dB
Angulo Dispersão – 120º
Acompanha suporte customizado para instalação em parede
Suporte com ajustes pan e tilt.
Dimensões L x p x h) – 260 X 350 X 1020 mm ( ou inferiores)
Pintura Tex. em Poliuretano Preto
Conexão – Speakon® 4 Polos
Peso aproximado : 32kg

1.5 Caixa retorno palco
abcdefghij-

Falante 5,25”
Soft dome 0,75”
Caixa de duas vias
Resposta de frequência : 62 hz a 20Khz
Crossover interno em 3 Khz
Cobertura nominal : 120x120 graus
Sensibilidade a 1m: 89 db SPL , pico 114 dB spl
Material do Gabinete : ABS, IP35
Transformador interno 70v e 100v
Acompanha suporte para fixação em teto.

1.6 Caixa monitor
abcdefghi-

Falante 5” (LF)+ dome 1” (HF)
Sistema ativo , bi amplificado”
Entrada de áudio xlr e trs balanceado
Resposta de frequência : 54 hz a 30Khz
Crossover interno em 2 Khz
Potência saída: 70W (LF:45W, HF:25W)
ROOM CONTROL e HIGH TRIM controle de sensibilidade a 1m: 89 db SPL , pico 114 dB spl
Material do Gabinete : MDF
Dimensões: (LXAXP) 170x285x222

j-

Peso aproximado: 5,3kg.

1.7 Microfone sem fio Handset

abcdefghijk-

Tecnologia de transmissão digital 24bit/48khz
Escaneamento de frequências livres para achar e setar um canal de operação livre
Operação em 900Mhz ( ou frequências que operem livre de interferências do sistema de tv digital)
Saídas de áudio em conector ¼” e XLR
Uso contínuo do transmissor com duas baterias tipo AA para até 9 horas
Padrão de captação polar Cardióide
Resposta de frequência : 50hz a 15khz
Faixa de operação em até 60 metros
Faixa RF: 915 a 928 Mhz
Faixa dinâmica : 108 dB A
Acompanha: transmissor/microfone , receptor e fonte.

1.8 Microfone com cabo

abcdefghi-

Microfone dinâmico de mão
Frequência de resposta: 50-16000 Khz
Impedância de saída: 150 Ohms
Sensibilidade: -55 dBV/Pa (1.79 mV), 1 Pa=94 dB SPL
Padrão de captação polar cardióide
Peso aproximado: 294 gr
Chave liga desliga
Acompanha cabo xlr/xlr 7 metros
Acompanha acessório tipo cachimbo.

1.9 Suporte Microfone mesa

abcde-

Comprimento Haste 30cm
Haste flexível em aço cromado
Base aço carbono
Peso da base 2kg
Peso total 2,5kg

1.10
abc-

d-

Matriz HDMI 4x4

Banda 18Gbps
Protocolos compatíveis HDMI : CEC, EDID, HDCP 2.2, HDR
Resoluções suportadas: Até 1920x1080@60 SDR 12-bit 4:4:4
Até 4096/3840x2160@60 SDR 8-bit 4:4:4
Até 4096/3840x2160@60 HDR 4:2:2
Áudio suportado: Dolby: Atmos, TrueHD, Digital Plus, Digital

efgh-

ij-

DTS: X, HD Master Audio, 5.1
PCM: 2 - 8Ch 32-192kHz 8-24-bit
Entradas: 4 HDMI (Tipo A),
Saídas: 4 HDMI (Tipo A)
Saídas de Áudio: 4 Analógico estéreo (RCA)
1 Coaxial digital (RCA)
Portas controle: 1 IR (P2 3,5mm)
1 RS232 (Fênix 3-pinos)
1 Porta para sensor ou pulsador (Fênix 3-pinos)
Software controle WEB .
Controle automático displays HDMI-CEC

1.11 Kit extensor HDMI 70m RX+TX
abcde-

fg-

hi-

Composto por um TX + um RX
Banda 10.2 Gbps
Tecnologia HDbT
Protocolos compatíveis HDMI : CEC, EDID, HDCP 2.2
Resoluções suportadas: 800x600
1024x768
1280x768
1280x960
1280x1024
1600x1200
1920x1080
1920x1200
3840x2160*
4096x2160*
Áudio suportado: Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
DTS-HD Master Áudio
DTS 5.1, 2 - 8Ch PCM
DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO (HDBASET): Até 70m @ 1080p, Até 40m @ 4K
Transmissão POC energia bidirecional

1.12 Spliter de vídeo HDMI 1x2

abc-

Banda 18Gbps
Protocolos compatíveis HDMI : EDID, HDCP 2.2
Resoluções suportadas: 800x600
1024x768
1280x768
1280x960
1280x1024
1600x1200
1920x1080
1920x1200
3840x2160*

d-

efgh-

4096x2160*
Áudio suportado: Dolby: Dolby Atmos
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
DTS-X
DTS-HD Master Áudio
DTS 5.1, 2 - 8Ch PCM 32-192kHz 16-24 bits
Entradas: 1 HDMI (Tipo A),
Saídas: 2 HDMI (Tipo A)
Saídas de Áudio: 1x Analógico estéreo (RCA)
Certificações: UL, FCC, CE

1.13 Conversor VGA – HDMI

ab-

cd-

Up-scales de VGA para HDMI 720p ou 1080p;
Entrada VGA suporta: 640x480@60Hz/ 800x600@Hz/ 1024x768@Hz/ 1152x864@60Hz/ 1280x720@60Hz/
1280x768@60Hz/ 1280x800@60Hz/ 1280x960@Hz/ 1360x768@60Hz/ 1366x768@Hz/ 1440x900@Hz/
1400x1050@Hz/ 1680x1050@Hz/ 1920x1080@60Hz, resolução de entrada recomendada:
1204x768@60Hz;
Saída HDMI suportada: 720p/60Hz, 1080p/60Hz;
Entrada de áudio p2.

1.14 Televisor 49 polegadas + suporte

abcdefgh-

Tamanho de tela 49” polegadas diagonais
Tela LED , tecnologia IPS
Resolução tela : 1920x1080p , Full HD, 60hz
Sistema de Cores: NTSC, PAL-M/N, SBTVD
Áudio : 2 canais 10w rms
Surround , virtual surround Plus
Entradas: 01 vídeo componente, 02 HDMI, 1 USB, Entrada LAN, Saída óptica áudio
Acompanha suporte de teto , padrão vesa com ajustes pan e tilt.

1.15 Projetor vídeo Full HD + suporte teto
abcdefghij-

Resolução de vídeo nativa: 1080p
Aspecto de vídeo: 16:9. 16:10 compatível
Brilho de projeção: 5000 ansilumens
Razão Contraste : 15000:1
Apresentações e imagens sem fio com HDCast Pro (adaptador USB Wi-Fi incluído)Surround , virtual
surround Plus
Espelhamento de tela de exibição USB com dispositivos iOS e Android
Portas de controle: RS232C, entrada remota com fio, saída 3D Sync, RJ45, trigger de 12V
Cores: 1,07 bilhões
Correção geometria: Ajuste de quatro cantos
Entradas: 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x composto, 1 x S-Video, 1 x áudio (3,5 mm)

klmnop-

Correção distorção: ±20° Vertical ±20° Horizontal
Vida útil lâmpada: 7.000 / 6.000 / 5.000 / 3.000 (Eco + / Dinâmico / ECO / Brilhante)
Zoom: 1.6x optico, 0.8 – 2.0x digital
Lente projeção: F = 2,5-3,25; F = 20,91-32,62 mm
Acompanha suporte de teto ajustável com extensor.
Acompanha cabo de segurança e trava.

1.16 Tela de Projeção 133 polegadas
abcdefgh-

Tela elétrica motor 110v, semi-tensionada
Borda superior (Black) com fácil ajuste
Formato 16x9
Estojo sextavado, de alumínio em pintura eletrostática
Redutor de velocidade e ajuste de fim de curso.
Kit instalação montagem em parede e ou teto
Controle remoto IR e sensor de corrente.
Acompanha kit botoeira montagem em rack.

1.17 Computador controle e apresentação + Acessórios
abcdefghijklmnopq-

Processador i7 6700k LGA 1151 4.0Ghz
Placa mãe 3 slots pci 16x
Memória DDR4 16gb
SSD 240GB , 2,5” 6mps
Ao menos 3 portas USB 3.0
Fonte 500w real
Gabinete tipo rack 2 ou 3U
Porta rede 10/100/1000
Rede WIFI
Placa de vídeo Nvidia P400
Kit mouse teclado sem fio
Passador de slides
Sistema operacional Windows 10 pro ( atualizado)
Licença Office 10 home
Licença software de colaboração Air Server
Monitor de vídeo 22” Led com entrada HDMI
Acompanha HD externo USB 3.0 4TB

1.18 Software de gravação e Streaming
abcde-

Total inputs: 4
Câmera NDI inputs: 3
Resolução máxima: 1920x1080p
Funções gravação e streaming
Saída Fullscreen

fgh-

GT designer standard
Playlist , correção de cor profissional,
Compatível com para transmissão dos principais serviços de streaming gratuitos.

1.19 Câmera de vídeo PTZ com controle 4k
a-

b-

cdefghi-

Ultra-HD imaging system supports:
4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, and SD at 30fps
1080p, 720p at 30 fps and 60 fps
Pan e Tilt motorizado com inclinação suave.
Pan: ±90°
Tilt: +50° / -90°
15x HD zoom
90° field of view
Detecção montagem , teto ou mesa e correção automática.
Autofoco
Vídeo mute e in mute led indicador
Acompanha suporte para montagem em teto
Acompanha acessórios de montagem
Software de controle PC
Controle remoto RF.

1.20 Switch de rede 24 portas 10/100/1000
abcdefghij-

Padrões e protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x:
Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX)
Mídia de rede: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m)
100Base-TX/1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cabo (máximo 100m)
Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz
Capacidade comutação: 32Gbps
Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps
Tabela de Endereços MAC: 8K
Método de Transferência; Store-and-Forward
Certificação: FCC, CE, RoHs
Acompanha acessórios para montagem em rack 19”

1.21 Roteador 1900mbps
ab-

cd-

Padrões e protocolos: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4,
IPv6
Taxa de dados: 802.11n : até 450Mbps
802.11n TurboQAM : up to 600Mbps
802.11ac : up to 1300 Mbps
Tipo de antena: Externa antena x 3
Transmissão/ Recepção: Tecnologia MIMO
2.4 GHz 3 x 3
5 GHz-1 3 x 3 )

efghij-

k-

l-

Memória : 128 MB Flash , 256 MB RAM
Frequências de operação: 2.4 GHz / 5 GHz
Criptografia: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise ,
Suporte WPS
Firewall de acesso e controle: Firewall: detecção de intrusão SPI, Proteção de Controle de acesso DoS:
controle parental, filtro de serviço de rede, filtro de URL, filtro de porta
Gerenciamento: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Universal
Repeater, System Event Log
Conexão WAN; Tipo de conexão de Internet : IP Automático, IP Estático, PPPoE(MPPE suportado), PPTP,
L2TP
WAN Bridge support
Multicast Proxy support
Multicast Rate Setting support
Portas: 4 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT para LAN, 1 x RJ45 para 10/100/1000/Gigabits BaseT,
para WAN
USB 2.0 x 1
USB 3.0 x 1
Botão WPS

1.22 Access Point 10/100/1000
abcdefg-

Interface 1 x LAN 10/100/1000MbpsWireless AC
Duas antenas internas 3dbi
Frequência de operação; 2,4Ghz, 5Ghz
Padrões de rede Wifi: 802.11a802.11ac802.11b802.11g802.11n
Modos de operação: Access Point,Cliente Wireless, WDS, WDS + AP
Gerenciamento de rede: Multiple SSID support up to 8.
Alimentação PoE, acompanha injetor Poe 12v 1A

1.23 Painel de conexão personalizado Tipo 01
abcde-

Painel metálico pintura eletrostática preta 35x35cm
01 painel keystone metal HDMI fêmea tipo a com rabicho fêmea tipo a
01 painel keystone metal rede rj45 fêmea
02 painéis keystone xlr fêmea
Montado em caixa de sobrepor 30x30 parafusada

1.24 Painel de conexão personalizado Tipo 02
abcd-

Painel metálico pintura eletrostática preta 35x35cm
01 painel keystone metal HDMI fêmea tipo a com rabicho fêmea tipo a
01 painel keystone metal rede rj45 fêmea
Montado em caixa de sobrepor 30x30 parafusada

1.25 Painel de conexão personalizado Tipo 03
abcd-

Painel metálico pintura eletrostática preta 13x8,5 cm
02 painéis keystone metal HDMI fêmea tipo a com rabicho fêmea tipo a
01 painel keystone metal rede rj45 fêmea
Montado em caixa de sobrepor 2x4 parafusada

1.26 Painel de conexão personalizado Tipo 04
abcd-

Painel metálico pintura eletrostática preta 13x8,5 cm
01 painel keystone metal HDMI fêmea tipo a com rabicho fêmea tipo a
01 painel keystone metal rede rj45 fêmea
Montado em caixa de sobrepor 2x4 parafusada

1.27 Painel de conexão personalizado Tipo 05
abcde-

Painel metálico pintura eletrostática preta 35x35cm
01 painel keystone metal HDMI fêmea tipo a com rabicho fêmea tipo a
01 painel keystone metal rede rj45 fêmea
02 painéis keystone xlr macho
Montado em caixa de sobrepor 30x30 parafusada

2. Cabos
2.1 Cabo HDMI 1 metro 2.0

abcde-

18Gbps de largura de banda
Conformidade padrão HDMI 2.0
Conectores HDMI tipo A
Permitem a resolução de 4K em 3D com até 60 quadros por segundo
Comprimento 1m

2.2 Cabo HDMI 7 metros 2.0

abcd-

18Gbps de largura de banda
Conformidade padrão HDMI 2.0
Conectores HDMI tipo A
Permitem a resolução de 4K em 3D com até 60 quadros por segundo

e-

Comprimento 7m

2.3 Cabo HDMI 10 metros 2.0

abcde-

18Gbps de largura de banda
Conformidade padrão HDMI 2.0
Conectores HDMI tipo A
Permitem a resolução de 4K em 3D com até 60 quadros por segundo
Comprimento 1m

2.4 CABO UTP CAT 6 GIGALAN CX305M

abcde-

Cabo 4 pares trançados, condutores sólidas cobre nu 24 AWG
Isolamento em polietileno, Capa externa em PVC não propagante a chamas na cor cinza com marcação
sequencial métrica.
Categoria 6 , homologado pela ANATEL
Padrão EIA / TIA 568
ISSO/IEC 11801

2.5 PATCHCORD UTP 2 METROS

abcde-

Cabo 4 pares trançados, condutores sólidas cobre nu 24 AWG
Isolamento em polietileno, Capa externa em PVC não propagante a chamas Categoria 6 , homologado pela
ANATEL
Padrão EIA / TIA 568
ISSO/IEC 11801
Conector RJ45, contato elétrico em bronze fosforoso

2.6 CABO MICROFONE 0,30mm

ab-

Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de
alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG.
Diâmetro: 6,2mm²

2.7 Multicabo 6 vias

ab-

Multicabo para ligações/interligações estéreo fabricado em liga de Cobre OFHC (Isento de Oxigênio) bitola
de 0,20mm²/24 AWG, estanhado, veias na cor azul numerada e capa preta.
Diâmetro: 10,5mm²

2.8 Cabo Cristal polarizado 2x4mm

a-

Cabo para caixa acústica, composto por 2 veias para sinal 2 x 4,0mm².

b- Diâmetro: 7,5mm²

2.9 Extensão USB 3.0 5m

a-

Extensão USB 3.0 5 Metros

2.10 CABO PP 3X2,5 MM

abcde-

Cabo Flexível PP
Seção Bitola
3x2,5 mm
Potência Máxima em 110V 2200 W
Potência Máxima em 220V 4400 W
Corrente Elétrica (Ampère) 20 A

3. Conectores
3.1 Conector RJ45

abcd-

Conector padrão Ansi/TIA 568B , modular, corpo em termoplástico transparente, não propagante a chama.
Identificação frontal de categoria 6
Contatos elétricos 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
Quantidade de Ciclos de Inserção 750

3.2 XLR Fêmea Linha

ab-

Plug XLR fêmea linha com acabamento e contatos niquelados.
Conector primeira linha marcas referência: Santo Ângelo, Wire Conex, Neutrik, Reference

3.3 XLR Macho Linha

ab-

Plug XLR fêmea linha com acabamento e contatos niquelados..
Conector primeira linha marcas referência: Santo Ângelo, Wire Conex, Neutrik, Reference

3.4 Conector Speakon Linha 4 polos

ab-

Conector Speaker 4 polos linha.
Conector primeira linha marcas referência: Santo Ângelo, Wire Conex, Neutrik, Reference

3.5 Conector RCA Macho

ab-

Conector rca terminais niquelados.
Conector primeira linha marcas referência: Santo Ângelo, Wire Conex, Neutrik, Reference

4. Elétrica e Infraestrutura

4.1 RACK 19" 16U 570MM + ACESSÓRIOS

abcdefghij-

Rack em chapa metálica.
16 U, porta em vidro temperado
Acabamento pintura eletroestática preta
Profundidade 570mm
Acompanha unidade de ventilação , dois ventiladores 110v
02 unidades de régua 8 tomadas
04 unidades de bandeja 470mm fixa
04 unidades passa cabos
Tampas cegas necessárias para completa vedação frontal do rack.
Conjunto de duto metálico para proteção de saída de cabos, fixado ao rack e caixa de chegada de cabos.

4.2 QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

abcdefgh-

Quadro metálico de sobrepor 12 disjuntores din.
Barra terminais e barramento tipo pente bifásico
Disjuntores de entrada e saída conforme projeto
Protetor contra surto elétrico para fases, e neutro
Identificação por anilhas e etiquetas.
Cabeamentos de interligação entre quadro existente e este quadro com as devidas tubulações. ( o lance
não é superior a 2 metros)
Disjuntor de saída a ser instalado em quadro existente ( conforme projeto)
Terminais montagem

4.3 CONDICIONADOR DE ENERGIA

abcdefg-

Capacidade nominal: 1440VA;
Tensão nominal de entrada / saída: 120V/120V;
Faixa de trabalho padrão: 108 a 132V;
Acionamento estendido Sub/sobretensão: 93V / 138V (±2%);
Corrente Máxima: 12A;
- Frequência nominal: 60Hz;
Proteções: Sub/sobretensão com acionamento automático, sobrecarga e curto-circuito, surtos de energia FN / F-T / N-T, banco de filtros EMI / RFI para fontes analógicas/digitais, dispositivo totalmente isolado contra
surtos via antena, dispositivo contra surtos via cabo, satélite e fone, dispositivos térmicos;
h- Sinalização independente (LEDs): Bancos energizados, tensão anormal, falta de aterramento, fase e neutro
invertidos;
i- Gabinete metálico aterrado grau de proteção IP 31;
j- Cabo de alimentação 1,7m destacável - (uma extremidade com plugue 2P+T padrão NBR 14136 20A e a
outra padrão IEC);
k- Chave liga/desliga frontal;
l8 tomadas 2P+T NBR 14136 - 10A;
m- 2 conectores coaxiais tipo F (1 IN / 1 OUT) - blindados e isolados;
n- - 2 Conectores tipo RJ11 (1 IN / 1 OUT) - blindados;

4.4 CONDULETE TIPO X 1" + TAMPA + TOMADA 2P+T

abcd-

Condulete Alumínio Múltiplo X "1"
Acompanha tampa tomada fêmea padrão.
Acompanha tampas plásticas para passagens não utilizadas.
-Caixa múltipla em alumínio tipo "x" de 1" Com Rosca BSP. Produzida em alumínio SAE 306

4.5 CONDULETE TIPO X 1" + TAMPA CEGA

abcd-

Condulete Alumínio Múltiplo X "1"
Acompanha tampa cega.
Acompanha tampas plásticas para passagens não utilizadas.
-Caixa múltipla em alumínio tipo "x" de 1" Com Rosca BSP. Produzida em alumínio SAE 306

4.6 Unidut 1”

abc-

d-

Box Alumínio Reto para Eletroduto 1"
Conector Reto com Rosca em alumínio de 1".
Fabricado em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão, acabamento sem pintura.
Acompanha parafusos e arruela para instalação do eletroduto.

4.7 ELETRODUTO GALVANIZADO 1" BARRA 3M

ab-

Eletroduto metal galvanizado
1” diâmetro
c- Acompanha acessórios para montagem e conexões

4.8 CONDULETE 3X4 SOPREPOR PVC

ab-

Caixa 3x4 em PVC
Parafusos para adaptação de espelho 3x4

4.9 CAIXA PASAGEM 30X30 EMBUTIR

abc-

Caixa embutir 30x30x15 cm
Tampa metálica
Suporte para parafusar tampa.

4.10 Caixa PASAGEM 30X30 SOBREPOR

A- Caixa sobrepor 30x30x15 cm
B- Tampa metálica
C- Suporte para parafusar tampa.

4.11 ELETROCALHA 100X50 GALVANIZADA PERFURADA 3M

abc-

Eletro calha perfurada em metal galvanizado
Acessórios para montagem e fixação em concreto inclusos
Emendas curvas, descidas inclusas conforme projeto

4.12 ACESSÓRIOS, BUCHAS, FIXADORES, PORCAS MISCELÂNEAS

a-

Acessórios para montagem do sistema de infraestrutura.

5. Serviços
5.1 EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO

a-

Montagem de dutos e eletro calhas

bcdef-

Lançamento de cabos
Montagem de conectores e painéis de conexão
Fixação de suportes pata projetor, tvs, e caixas de som
Identificação de cabeamento por etiquetas
Montagem de quadro elétrico e tomadas

5.2 INSTALAÇÃO , CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO

abcdef-

Montagem de equipamentos em rack
Instalação de equipamentos em forro.
Configuração de equipamentos
Testes e startup do sistema
Treinamento operacional de 8 horas, para até 5 operadores.
Fornecimento de manual de operações

5.3 RT E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

abc-

Acompanhamento periódico de profissional de engenharia , elétrica ou civil ou similar durante as instalações.
Abertura e fechamento de ART de obra e serviços junto ao órgão fiscalizador.
Assessoria técnica para instalações.

5.4 ADAPTAÇÃO MOBILIÁRIO CABINE

ab-

Avaliação e adaptação para instalação de rack de equipamentos na cabine técnica
Possível remoção de prateleiras , adequação do mobiliário, furos e instalação de passa cabos em bancada.

A

LEGENDA

CON-01-07c
Chegada Cabos:

Quadro Geral de Baixa Tensão de sobrepor .

CB 039

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso.

9

Caixa de passagem de sobrepor

SW01

Caixa de passagem de embutir / sobrepor 30x30.
Caixa de passagem de embutir.
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso.

3
CX02

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso.
Tomada universal 2P+T a 2,20m do piso.
Tomada universal 2P+T embutida no piso.

CON-01-04c

2

5

Chegada Cabos:

CB 037

Tomada universal 2P+T fixada no fôrro.

PN02

TV02

Condutores Fase, Neutro, Retorno e Terra,
respectivamente.

4
CX04

CON-01-11c
CS-01-04c

CE-01-02i

Chegada Cabos:

CON-01-12c

Chegada Cabos:

CB 019

ver planilha

CB 013
CB 016
CB 044

CM01

Perfilado metálico sobre fôrro.
Eletrocalha metálica perfurada aparente

AP01

7

Eletroduto que desce
Eletroduto que sobe.

PJ01

6

1

PN05

5

CB 038

CB 006
CB 008

Chegada Cabos:

CB 040

CS-01-03ic

Eletroduto sobre forro ou aparente 1".

Chegada Cabos:

Partida Cabos:

CON-01-08c

Chegada Cabos:

CB 015
CB 020
CB 015
CB 034
CB 035

Eletroduto embutido na laje ou alvenaria 1".

CON-01-06c

4.55

Observações:

VAI A
CS-01-04c

PN03

5

CON-01-13c

CS-01-01c

CON-01-10c

Chegada Cabos:

Chegada Cabos:

CE-01-01i

CB 003

CB 042

Partida Cabos:

Chegada Cabos:

PP 042

CB 005
CB 007
CB 027

PN04 PN05

CON-01-03c
Chegada Cabos:

CS-01-02c

5

CB 038

CX03

Chegada Cabos:

PN01

CB 004
CB 011

0,84

1 - eletrodutos embutidos deverão ser em pvc flexível, eletrodutos aparentes deverão ser em aço
carbono galvanizado.
2 - Os eletrodutos deverão ser providos de buchas e arruelas nas suas extremida- des, nas
conexões com caixas de passagem e de saída.
3 - Utilizar no máximo de duas curvas, não reversas, em lances de tubulação, entre caixas.
4 - Utilizar curvas de raio longo, padrão comercial e nunca joelhos.
5 - Eletrodutos não especificados no projeto, são de Ø1".
6 - Eletrocalhas não especificados no projeto, são de #100x50mm.

2

4

Legenda localização de ativos

5

CON-01-01c
Chegada Cabos:

1

CB 036

TV01

Projetor Full HD 5000 ansilumens, 110v , em suporte fixo ( ver detalhe nº 01)
1 pç

2

CON-01-09ic

TV 49 led , 49 polegadas , instaladaa em suporte reclinável de teto ,
( ver detalhe nº 02)

Chegada Cabos:

CB 014
CB 017
CB 018

2 pç

3
CX01

Partida Cabos:

Caixa acústica passiva 300w rms , tipo coluna, alimentada por amplificador

3

CB 019

B

Instalada em suporte . ( ver detalhe nº 03)

B

2 pç
Caixa acústica passiva 080w rms , tipo trapezoidal, alimentada por amplificador

4

15.59

Instalada em suporte . ( ver detalhe nº 04)
2 pç

A

ÁUDIO E VÍDEO

5

Painel Customizado de Conexçoes áudio e vídeo ( ver detalhe nº 05)
2 pç

ESCALA: 1:50

6

Access Point , de rede , instalado em teto , alimentação POE

1 pç

PJ01

2
CM01

7

1

Câmera PTZ . Full HD , instada em suporte de teto

TV01

1 pç

7
2.94

Tela

TV 49"

1 pç

12.87

TV 49"

133"

1.66

Rack
GabineTE - 19" - porta acrílico cristal
12U x 570mm

8
10.11

2.82

7.38

Subwoofer
GabineTE - 19" - porta acrílico cristal
12U x 570mm

9

3.27

2.57

Identificação de Cabos:

PN01

0.89

5

Tipo do capo U = Cabo UTP Categoria 6, Pr = Cabo paralelo som 2,5mm,
Sm = Cabo microfone, M6 = Multicabo 6 vias, HDx = Cabo HDMI * metragem.
Quantidade de Vias
MX01-PJ01 ZZZ - U/XX
Número do cabo
Código Equipamento Chegada
Código equipamento de saída

CORTE AA

CORTE BB

ESCALA: 1:50

ESCALA: 1:50

Identificação Caixas :
Tipo de caixa : CE2 = caixa embutida 2x4. CE4 = caixa embutida 4x4, CON = condulete
IND = indicado, CS = caixa sobrepor
XX-XXic-XXX
Número identificação , i = início , C = chegada

2

RJ45
_

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ 45
_

RJ 45

RJ 45

RJ 45

4

1

4

5

1

CS-01-01c

3

1 Rack 19"

1 Caixa de Som

2 Descida eletrocalha 100x50

2 Suporte árafusado na parede

ASSUNTO

Áudio & Vídeo Profissional
1 Rack 19"

Acústica e Conforto ambiental
Automação, redes e tecnologias IOT

2 Descida eletrocalha 100x50

3 Parede Alvenaria

3 Bancada existente

3 Bancada existente

www.ativinstall.com

Pontos HDMI , ver planta

5 Condulete Galvanizado

5 tomadas bancada ( ver elétrica)

contato@ativinstall.com

(31)97154-0733

4 Eletrocalha

6 Conduíte Galvanizado

chegada rack

instalação
caixas som

Detalhe bancada
ESCALA: SEM

MATÉRIA: PROJETO EXECUTIVO DE ÁUDIO E VÍDEO

ESCALA: SEM
FUMEC - Fundação Municipal para Educação Comunitária

ESCALA: SEM

Av. 20 de Novembro, 145 - Centro, Campinas - SP, 13013-140

35cm

Painel PN05

Hdmi In 04

Rede

35 cm

Hdmi In 02

ROBSON MARTINS FERNANDES

Rede

12,3cm

Rede

12,3cm

8,4cm
35cm

Painel PN04

Hdmi Out 03
Hdmi In 03

Hdmi In 01

35 cm

Painel PN03

Rede

35 cm

Painel PN02

Hdmi In 02

Painel PN01

Áudio In 01

CB046 BT01-TL01 046 PP/01

AM01-CX03/4 038 CB038 Pr/01
AM01-SW01 039 CB039 Pr/01
PC01-CM01 040 CB040 US/01
PC01-SW01 041 CB041 U6/01
AP01-SW01 042 CB042 U6/01
DS01-SW01 043 CB043 U6/01
PJ01-SW01 044 CB044 U6/01
MX01-SW01 045
CB045 U6/01

MX01-DS01 - 021
CB021 MC/01
MX01-DS01 - 022
CB022 MC/01
SF01-DS01 - 023
CB023 MC/01
SF02-DS01 - 024
CB024 MC/01
SF03-DS01 - 025
CB025 MC/01
SF04-DS01 - 026
CB026 MC/01
PN01-DS01 - 027
CB027 M6/01
DS01-MO01 - 028
CB028 MC/01
DS01-MO02 - 029
CB029 MC/01
DS01-AM01 - 030
CB030 MC/01
DS01-AM01 - 031
CB031 MC/01
DS01-AM01 - 032
CB032 MC/01
DS01-AM01 - 033
CB033 MC/01
DS01-PN05 - 034
CB034 MC/01
DS01-PN05 - 035
CB035 MC/01
AM01-CX01 036 CB036 Pr/01
AM01-CX02 037 CB037 Pr/01

REVISÃO

3

Rede

ESCALA: SEM

DATA

2

Áudio OUT 01

Cabo UTP cat 6
CABO PP 3X2,5MM
40

CS-01-03ic

Áudio OUT 02

Cabo UTP cat 6
30

4

Cabo UTP cat 6

Cabo UTP cat 6
35

4

Cabo UTP cat 6
3

Cristal Paralelo
2x2,5mm
43

Extensão USB 3.0

Cristal Paralelo
2x2,5mm
45

5

Cristal Paralelo
2x2,5mm
37

28

Cabo de Microfone
0.20
Cristal Paralelo
2x2,5mm

Cabo de Microfone
0.20
40

40

Cabo de Microfone
0.20
1

Cabo de Microfone
0.20
1

1

Cabo de Microfone
0.20

Cabo de Microfone
0.20
1

7

Cabo de Microfone
0.20

TM04

Áudio In 02

TABELA DE CABOS E CONEXÕES

ALTERAÇÃO

1

TM03

4 Passa Cabos em plástico

MX01-RX01 001CB001 HD1/01
MX01-RX02 002CB002 HD1/01
MX01-PN03 003CB003 HD7/01
MX01-PN04 004CB004 HD7/01
TX01-RX-01 005 CB005 U6/02
TX02-RX-02 006 CB006 U6/02
PN01-TX-01 007 CB007 HD1/01
PN02-TX-02 008CB008 HD1/01
MX01-TX03 009CB009 HD1/01
MX01-TX04 - 010
CB010 HD1/01
MX01-PN04 - 011
CB011 HD7/01
MX01-TX05 - 012
CB012 HD1/01
TX03-RX-03 013 CB013 U6/02
TX04-RX-04 014 CB014 U6/02
TX05-RX-05 015 CB015 U6/02
RX03-PJ01 - 016
CB016 HD1/01
RX04-SP01 -017
CB017 HD1/01
SP01-TV01 - 018
CB018 HD1/01
SP01-TV02 -019
CB019 HD10/01
RX05-PN05- 020
CB020 HD1/01

ETIQUETA

OBSERVAÇÕES:

4
CS-01-02c

4

ITEM

4

6

RACK

RJ 45

USB 3.0
USB 3.0 M F

Inserçã
o
Bloco

Inserçã
o
Bloco

Inserçã
o
Bloco

Inserçã
o
Bloco

XLRMP
BLOCO

XLRMP
BLOCO

BLOCO
BLOCO

BLOCO
BLOCO

BLOCO
BLOCO

BLOCO
BLOCO

XLR M
BLOCO

XLR M
BLOCO
7

BLOCO

2

3
Cabo de Microfone
0.20

Multicado áudio 6 vias
28

XLR m/f P

BLOCO
7

BLOCO
XLR F

BLOCO
XLR F

XLR F
Cabo de Microfone
0.20

7

Cabo de Microfone
0.20

Cabo de Microfone
0.20
7

BLOCO
XLR F
Cabo de Microfone
0.20
7

BLOCO
RCA
Cabo de Microfone
0.20
3

BLOCO
RCA
Cabo de Microfone
0.20
3

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 10m
10

HDMI A

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

RJ45
Cabo UTP cat 6
40

RJ 45

RJ45
Cabo UTP cat 6
24

RJ 45

RJ45
Cabo UTP cat 6
30

RJ 45

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 7m
7

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

RJ45
Cabo UTP cat 6
40

RJ 45

RJ45
Cabo UTP cat 6
28

RJ 45

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 7M
7

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 7M
7

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

B

HDMI A
HDMI A
Cabo Hdmi 2.0 1m
1

Lance
(m)

TIPO DE CABO

A

Conectorização

Indicativo do Pavimento do Ponto

8,4cm
35cm

ENG. ELÉTRICO : CLÁUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

Detalhe painéis
ESCALA: SEM

CREA: 163023D/MG

COMPONENTES E
ACESSÓRIOS DO SISTEMA

LEGENDA
Quadro Geral de Baixa Tensão de sobrepor .
Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso.
Caixa de passagem de sobrepor
Caixa de passagem de embutir / sobrepor 30x30.
Caixa de passagem de embutir.
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso.
Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso.
Tomada universal 2P+T a 2,20m do piso.

TM09

TM10

CC02

Tomada universal 2P+T embutida no piso.
TM14

Tomada universal 2P+T fixada no fôrro.

CC0
3

Condutores Fase, Neutro, Retorno e Terra,
respectivamente.
Eletroduto embutido na laje ou alvenaria 1".
Eletroduto sobre forro ou aparente 1".
Perfilado metálico sobre fôrro.
Eletrocalha metálica perfurada aparente
Eletroduto que desce
Eletroduto que sobe.

TM12

CC03

TM02

CC03

TM15

CC03

CC01
CC0

TM04
TM01

3

1 - eletrodutos embutidos deverão ser em pvc flexível, eletrodutos aparentes deverão ser em aço
carbono galvanizado.
2 - Os eletrodutos deverão ser providos de buchas e arruelas nas suas extremida- des, nas
conexões com caixas de passagem e de saída.
3 - Utilizar no máximo de duas curvas, não reversas, em lances de tubulação, entre caixas.
4 - Utilizar curvas de raio longo, padrão comercial e nunca joelhos.
5 - Eletrodutos não especificados no projeto, são de Ø1".
6 - Eletrocalhas não especificados no projeto, são de #100x50mm.

CC01
CC02

TM05 TM06

Observações:

TM11

TM03

DETALHE TUBULAÇÃO
ESCALA: SEM

TM07

TM08

Legenda localização de ativos

TM13

CC02

1

Projetor Full HD 5000 ansilumens, 110v , em suporte fixo ( ver detalhe nº 01)
1 pç

2

TV 49 led , 49 polegadas , instaladaa em suporte reclinável de teto ,
( ver detalhe nº 02)
2 pç
Caixa acústica passiva 300w rms , tipo coluna, alimentada por amplificador

3
CC01

CC01

Instalada em suporte . ( ver detalhe nº 03)

CC01

2 pç
Caixa acústica passiva 080w rms , tipo trapezoidal, alimentada por amplificador

4

Instalada em suporte . ( ver detalhe nº 04)
2 pç

5

elétrica

Painel Customizado de Conexçoes áudio e vídeo ( ver detalhe nº 05)
2 pç

ESCALA: 1:50

6

Access Point , de rede , instalado em teto , alimentação POE

1 pç

Equipamento

QTD

Consumo (W)

7

Consumo Total
(W)

Câmera PTZ . Full HD , instada em suporte de teto
1 pç

DETALHE CALHA E SAÍDA

QDLT-ÁUDIO E VÍDEO.

ESCALA: SEM

Rack
GabineTE - 19" - porta acrílico cristal
12U x 570mm

8

CIRCUITO 1
Processador de áudio DSP 8x8
Amplificador 4 canais

1

50

50

1

350

350

Caixa Monitor

2

45

90

Microfone sem fio de handset

4

25

100

Matriz HDMI 4x4
Computador controle

1

65

65

1

450

450

Switch de rede 24 portas 10/100/1000 1
Roteador 1900mbps
1

50

50

25

25

Access Point 10/100/1000

25

25

1

Identificação de Cabos:

4
TM01 TM02 TM03 TM04 TM05 TM06

C16 C
C16 C

CS-01-02c

RACK

4

1

CC01

Tipo do capo U = Cabo UTP Categoria 6, Pr = Cabo paralelo som 2,5mm,
Sm = Cabo microfone, M6 = Multicabo 6 vias, HDx = Cabo HDMI * metragem.

CS-01-01c

3

2,5
32 A

TM03

CC02

25 A

2,5
C20 C

CC03

1205

TM04

C16 C

RES.

Identificação Caixas :

TM11 TM12 TM13 TM14 TM15

Tipo de caixa : CE2 = caixa embutida 2x4. CE4 = caixa embutida 4x4, CON = condulete
IND = indicado, CS = caixa sobrepor
XX-XXic-XXX
Número identificação , i = início , C = chegada

1 Rack 19"

2,5

CIRCUITO 2

Quantidade de Vias
MX01-PJ01 ZZZ - U/XX
Número do cabo
Código Equipamento Chegada
Código equipamento de saída

TM07 TM08 TM09 TM10

CS-01-03ic

10,0
Total W

Subwoofer
GabineTE - 19" - porta acrílico cristal
12U x 570mm

9

2

QGBT .

1 pç

Indicativo do Pavimento do Ponto

2 Descida eletrocalha 100x50
3 Bancada existente
OBSERVAÇÕES:

4 Pontos HDMI , ver planta

Previsão 1

1

300

300

Previsão2

1

300

300

5 tomadas bancada ( ver elétrica)

DETALHE BANCADA
Total W

600

ALTERAÇÃO

DATA

REVISÃO

ASSUNTO

ESCALA: SEM

Áudio & Vídeo Profissional

CIRCUITO 3
Televisor 49 polegadas

2

80

160

Projetor vídeo Full HD

1

470

470

Tela Projeção

1

120

120

Total W

750

Acústica e Conforto ambiental
Automação, redes e tecnologias IOT
NOTAS

DIAGRAMA UNIFILAR ELÉTRICA

www.ativinstall.com

contato@ativinstall.com

(31)97154-0733

MATÉRIA: PROJETO EXECUTIVO DE ÁUDIO E VÍDEO

ESCALA: SEM

FUMEC - Fundação Municipal para Educação Comunitária

TABELA CONSUMO EQUIPAMENTOS
ESCALA: SEM

Av. 20 de Novembro, 145 - Centro, Campinas - SP, 13013-140

ROBSON MARTINS FERNANDES

ENG. ELÉTRICO : CLÁUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

CREA: 163023D/MG

Acústica e Conforto ambiental
Áudio & Vídeo Profissional
Automação, redes e tecnologias IOT
www.ativinstall.com

Cliente:

contato@ativinstall.com

(31)97154-0733

FUMEC - Fundação Municipal para Educação Comunitária

ENG. CLÁUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA CREA: 163023D/MG

Projeto: Aúdio , Vídeo e Acústica
Desenho/Projeto: Robson Martins Fernandes
Data:

02/10/2019 Escala: SEM

Plantas: 03/03

Versão: Revisão 01

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO AUDITÓRIO CEPROCAMP
PRAZO TOTAL DOS SERVIÇOS 45 DIAS CORRIDOS

Medição ( % do
Serviços Prestadas
contrato)

Etapas e
duração ( dias)

DIAS

1I2I3

4I5I6

7I8I9

10 I 11 I 12

13 I 14 I 15

16 I 17 I 18

19 I 20 I 21

22 I 23 I24

25 I 26 I 27 28 I 29 I30 31 I 32 I 33

ETAPA 1 ( DIAS 1-9 )

ETAPA 2 ( DIAS 10-18 )

ETAPA 3 ( DIAS 19-24)

ETAPA 4 ( DIAS 25-33 )

MOBILIZAÇÃO

Montagem Infraestrutura

Cablagem

Montagem Ativos

Lançar nas calhas e dutos
Visita técnica do fornecedor em loco, Fornecer e Montar calhas , dutos e
todos cabos e conectores Montagem de Rack, Quadro Elétrico e
conferir medidas, mobilizar equipe
caixas de pasagem, montar suportes
devidamente identificados por
Equipamentos Ativos
técnica
de caixas de som , projetores e outros.
etiquetas

10%

5%

35%

Medição ( % do
Etapas e
Serviços Prestadas
contrato)
duração ( dias)

DIAS

34 I 35 I 36 37 I 38 I39

40 I 41 I 42 43 I 44 I 45

ETAPA 5 ( DIAS 34 -39)

ETAPA 6 ( DIAS 40-45 )

CONFIGURAÇÃO, START-UP.

Testes , treinamento e entrega.

Configurar matrizes de áudio e vídeo,
Realizar testes de perfoemance,
configurar ambiente de rede, testar e realizar treinamento com equipe local
inciar o sistema.
e entregar documentação de obra.

15%

35%

