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AVISO DE EDITAL 

 

 

LICITAÇÃO Nº 032/2015 

PREGÃO Nº 020/2015 

 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE por intermédio de sua 

pregoeira Srª. Denise Vasconcelos G. Bendocchi torna público para conhecimento das firmas 

interessadas que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para aquisição 

de 01 (um) Sistema de Transmissão de Televisão Digital Terrestre para a Televisão 

Legislativa do Estado de Sergipe (TV ALESE), incluindo: instalação, ativação e 

treinamento, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes do Anexo I- Termo 

de Referência deste Edital, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes contendo 

as propostas de preços e a documentação de habilitação, prevista para as 8:30 horas do dia 

31.08.2015 na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no seu edifício-sede da 

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe Palácio Governador “João Alves Filho” – 3º 

andar – Avenida Ivo do Prado s/nº - Centro – Aracaju/SE. 

 

O Edital completo e demais informações poderão ser adquiridos no endereço supracitado ou 

através do site www.al.se.gov.br. 

 

Aracaju/SE, 06 de agosto de 2015. 

 

DENISE VASCONCELOS G. BENDOCCHI 

Pregoeira Oficial 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

LICITAÇÃO Nº 032/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 

 

 

Razão Social: ______________________________________________________ 

 

Nome Fantasia : __________________________________CNPJ Nº: _________________ 

 

E-mail: ___________________________________________________________ 

 

Cidade: ______________________________ Estado: ______. 

 

Telefone :(    )___________________  

 

Fax: (    )_______________________. 

 

Pessoa para contato:_________________________________________________. 

 

Recebemos, através do acesso à página http://www.al.se.gov.br nesta data, cópia do instru-

mento convocatório da licitação acima identificada,  que tem por aquisição de 01 (um) 

Sistema de Transmissão de Televisão Digital Terrestre para a Televisão Legislativa do Es-

tado de Sergipe (TV ALESE), incluindo: instalação, ativação e treinamento conforme es-

pecificações técnicas e quantitativos constantes do Anexo I- Termo de Referência deste Edital. 

Local: ____________________, ____ de _______________ de 2015. 

 

________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e essa Em-

presa,, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão 

Permanente de Licitação por meio do fax (79) 3216-6821 ou para o e-mail: deni-

seb@al.se.gov.br 

A não remessa do recibo exime a Pregoeira da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe de 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais. 

 

Aracaju/SE, 06 de agosto de 2015. 

 

 

 

Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 

Pregoeira Oficial 
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                                                                     EDITAL 

 

LICITAÇÃO Nº 032/2015 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 

 

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

A Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de 

Apoio, nomeados pelo Ato nº 22.648 de 03 de julho de 2015 e autorizados pelo Ato nº 22.636, 

de 02 de junho de 2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE sob a modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 020/2015, cujo objetivo é aquisição de 01 (um) Sistema de Transmissão 

de Televisão Digital Terrestre para Televisão Legislativa do Estado de Sergipe (TV ALE-

SE),  incluindo: instalação, ativação e treinamento, conforme especificações técnicas e quan-

titativos constantes do Anexo I deste Edital. 

 

DATA DE ABERTURA: 31/08/2015 

HORÁRIO:  8:30 horas  

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no 

seu Edifício Sede da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe - Palácio Governador “João 

Alves Filho” - 2º andar-Avenida Ivo do Prado s/n – Centro - Aracaju – Sergipe. 

 

1.1 A licitação será regida na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, 

subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente os 

regulamentos aprovados pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e pelo 

Decreto Estadual nº 22.619, de 18 de dezembro de 2003, e, ainda, pela Lei Complementar nº
s
 

123/2006 e 147/2014 e Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor) observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

1.2. Formalização de consultas e Edital: www.al.se.gov.br-licitações, fone/fax : (079)3216-

6821, situada na Avenida Ivo do Prado s/n, Palácio Governador João Alves Filho, 2º andar, 

Centro, Aracaju-SE, no horário das 8 às 12:30 horas, nos dias úteis, os interessados deverão 

apresentar pen drive ou CD-Rom 

 

No local acima indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com res-

peito ao: 

1. Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados em participar deste Pre-

gão; 

2. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes “Proposta de Preços” e “Docu-

mentação de Habilitação”; 

3. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e exame da conformidade das propostas; 

4. Divulgação dos licitantes classificados e das desclassificadas; 

5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 

6. Abertura do envelope “Documentação de Habilitação” do licitante detentor do menor preço e 

exame da habilitação e verificação da situação dos licitantes perante as exigências contidas nes-

te Edital; 

7. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 

 

2. DO OBJETO 
2.1. Aquisição de 01 (um) Sistema de Transmissão de Televisão Digital Terrestre para a 

Televisão Legislativa do Estado de Sergipe (TV ALESE), incluindo: instalação, ativação 
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e treinamento, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes do Anexo I- 

Termo de Referência deste Edital. 

2.2.Os equipamentos terão uma garantia de trinta e seis meses, contados a partir da data de 

emissão do Termo de Recebimento. 

2.3  As despesas com a aquisição do sistema está estimada em R$ 3.023.773,00 (três milhões, 

vinte e três mil, setecentos e setenta e três reais), conforme o disposto no Anexo I do Edital. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação, obedecerão a seguinte classificação orça-

mentária: 01.031.0001.0461- Coordenação da Ação Legislativa, Classificação da despesa 

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso 0101. 

 

4.  Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II: MODELO DE PROCURAÇÃO; 

ANEXO III: MODELO DE DECLARAÇÃO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO IV: MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS; 

ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; 

ANEXO VI: DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

ANEXO VII: MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO-

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO VIII: TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO; 

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO 

 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o seu objeto; 

b) comprovem atender a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

5.2. Não poderão participar deste Pregão: 

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

b) empresas suspensas de contratar com a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe; 

c) empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

d) empresas que estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e 

e) servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

5.3. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de 

um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

5.4. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

 

6. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
 

6.1. O presente certame será conduzido por Pregoeiro, assistida por sua Equipe de Apoio, que 

terá, em especial as seguintes atribuições: 

I - coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

II – o credenciamento dos licitantes; 

III – responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

IV – advertir os licitantes; 

V – receber os envelopes Propostas de Preços e Habilitação dos interessados; 

VI – abrir as propostas de preços; 

VII – analisar a aceitabilidade das propostas; 

VIII – desclassificar propostas indicando os motivos; 
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IX – estabelecer tempo para o oferecimento dos lances; 

X – conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de me-

nor preço; 

XI – verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

XII – suspender a etapa de lances; 

XIII – declarar o vencedor; 

XIV – receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

XV – elaborar a ata da sessão; 

XVI – encaminhar o processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade 

superior para homologar e autorizar contratação. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

 

7.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, antes do início da sessão públi-

ca para recebimento das propostas e documentos de habilitação, o Pregoeiro credenciará os in-

teressados ou seus representantes legais. 

7.2. Para credenciarem-se, os interessados ou seus representantes legais apresentarão o Pregoei-

ro: 

7.2.1. Documento oficial de identificação, com foto; 

7.2.2. Comprovação da existência dos poderes necessários para formulação de propostas e prá-

tica de todos os demais atos inerentes ao certame. 

7.3. A existência dos poderes referidos no subitem 7.2.2 será verificada mediante apresentação 

de documentos (ato constitutivo, estatuto, contrato social, ata da eleição de diretoria, dentre ou-

tros) que demonstrem o enquadramento do interessado na condição de proprietário, sócio, dire-

tor ou administrador da empresa, podendo praticar atos em nome do licitante; 

7.4. Caso o licitante se faça representar por procurador ou mandatário, a existência dos poderes 

referidos no subitem 7.3 será verificada através de procuração (Anexo II – Modelo, do Edital), 

outorgando-lhe poderes para a prática de atos em nome do interessado: 

7.4.1. A procuração concedida mediante instrumento particular deverá estar acompanhada dos 

documentos referidos no subitem 7.3, permitindo a verificação da existência dos poderes do 

outorgante; 

7.4.2. Será dispensada a exigência contida no subitem 7.4.1 para procurações concedidas medi-

ante instrumento público. 

7.5. É vedada a um mesmo procurador ou representa legal ou credenciado representar mais de 

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos; 

7.6. Microempresas e empresas de pequeno porte 

7.6.1. As microempresas e empresa de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabele-

cidas nas Leis Complementares nº
s
. 123/2006 e 147/2014, deverão apresentar, fora dos envelo-

pes, declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos ca-

sos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (Anexo VII – Modelo, do Edital). Se, todavia, 

a referida declaração não estiver de posse do representante legal da empresa, o mesmo deverá 

declarar publicamente o Pregoeiro que a sua empresa se enquadra em uma dessas hipóteses, 

devendo tal afirmação, ficar expressamente consignada em Ata. 

7.6.2. A declaração de que trata o subitem anterior, para efeito de comprovação da condição 

Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte (EPP), poderá ser substituída pela certidão  

expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº. 103, de 30 de abril de 

2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

7.7. Caso no momento do credenciamento o licitante constate que a procuração ou contrato so-

cial, conforme a situação encontrar-se dentro do envelope de documentação poderá o Pregoeiro, 

na frente de todos os licitantes presentes, solicitar que a mesma abra seu envelope, retire os do-

cumentos necessários e o lacre novamente; 

7.8. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em separado 

das propostas e documentos de habilitação; 
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7.9. Ficará impedido de formular lances e praticar atos inerentes ao certame o licitante cujo cre-

denciamento seja indeferido, pela falta de apresentação de qualquer dos documentos exigidos 

para essa finalidade; 

7.10. Os licitantes cujo credenciamento seja indeferido, bem como as que optarem pelo envio 

das propostas pelo Correio ou por terceiro não credenciado, desde que os envelopes de Preço e 

Habilitação sejam entregues simultaneamente, junto à Declaração de pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital, participarão da disputa com o 

preço indicado no envelope de proposta. 

 

8.. Da apresentação dos envelopes “Proposta de Preços” e  “Documentos de Habilitação”  

8.1. Os envelopes deverão ser apresentados, contendo as seguintes informações: 

 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2015 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2015 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

8.2. Não será admitido o encaminhamento de proposta por fax, por meio eletrônico ou similar; 

8.3. Após o recebimento dos envelopes, não poderá haver a retificação de preços ou condições; 

8.4 O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra a As-

sembléia Legislativa do Estado de Sergipe, observadas as prescrições da legislação específica. 

 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
9.1. A proposta de preços a ser apresentada no Envelope nº 01, em uma via, em papel timbrado 

da empresa, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de 

uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e rubricada em todas as 

folhas, assinada na última folha pelo representante legal da empresa ou por seu preposto, legal-

mente estabelecido, deverá conter: 

a) razão social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax para contato, nº da conta corrente, 

agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail). 

b)Descrição clara e detalhada dos equipamentos, acompanhada dos folderes, constantes no 

Anexo I -Termo de Referência deste Pregão, com indicação expressa da marca dos itens cota-

dos, para cada lote, acompanhada de folder ilustrativo, podendo ser desclassificada a proposta 

que omitir esses dados, e, ainda, aquelas que acrescentarem expressões como: “referência” ou 

“similar” e “conforme nossa disponibilidade em estoque”. A licitante não deve se limitar a 

simplesmente copiar o Termo de Referência, quando da descrição das características dos 

itens; 
c) prazo de entrega e conclusão dos serviços de instalação, não superior a cento e vinte dias; 

d) prazo de garantia  dos equipamentos será de trinta e seis meses, contados a partir do recebi-

mento definitivo dos equipamentos; 

e) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, 

com apenas duas casas decimais, considerando as quantidades constantes do objeto, neles inclu-

ídas todas as despesas que direta ou indiretamente influenciem no valor dos produtos, como por 
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exemplo: impostos, transporte, frete, encargos sociais e demais despesas indispensáveis ao per-

feito cumprimento do objeto da licitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos 

sejam discriminados em separado; 

9.2- A proposta do licitante deverá conter preço unitário e global do Lote em real, expressos em 

algarismo e por extenso. Havendo divergência entre o preço em algarismo e por extenso, preva-

lecerá este último; 

9.3. As propostas comerciais que atenderem aos requisitos deste Edital serão verificadas pelo 

Pregoeiro quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte 

forma: 

9.3.1. se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, preva-

lecerá o valor por extenso; 

9.3.2. se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela 

quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário; 

9.3.3. se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão será considerado o 

resultado corrigido; 

9.3.4. caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta comercial será desclassi-

ficada. 

9.4. Não serão consideradas vantagens não previstas no Edital ou ainda baseadas em ofertas das 

demais licitantes; 

9.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, às 

condições de pagamento, aos prazos ou a outra condição que importe modificação dos termos 

originais, a não ser nos casos previstos no item 9.3; 

9.6. Não caberá desistência da proposta após a fase de habilitação, salvo por motivo justo de-

corrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

9.7 Fará parte integrante do item “PROPOSTA”: 

a) Declaração de Visita Técnica (Anexo VI),  devidamente assinada pelo licitante, ou alguém 

por ele indicado, que realizou visita “in loco”  para ter conhecimento das condições físicas aon-

de serão instalados os equipamentos. A vistoria é de inteira responsabilidade do licitante. 

a.1 A Vistoria deverá ser agendada previamente através dos telefones (79)3216-6656 e 3216-

6679, estará disponível para os interessados, no prazo de até vinte e quatros horas antes da data 

da abertura do certame;  

a.2. Será realizada por representante legal da licitante, no local aonde serão instalados os equi-

pamentos,  situado na Rua Maria Isabel de Oliveira nº 279, bairro Sanatório e será expedida pe-

la Diretoria de Comunicação Social; 

c) Declaração de que o participante na data de abertura do certame atende aos Requisitos de 

Habilitação (ANEXO III) 

9.8 Os envelopes serão obrigatoriamente entregues na mesma sessão em que ocorrer a abertura 

da Licitação. Serão rubricados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio. E licitantes presentes, se 

não houver recursos, na mesma sessão, serão abertos os envelopes de HABILITAÇÃO. 

9.9. A Proposta de Preço será considerada completa, abrangendo todos os custos necessários à 

aquisição dos equipamentos objeto da presente licitação; 

9.10. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

10.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 
 

10.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope nº “2”, com o título – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, os seguintes documentos em original, ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração deste Poder ou publica-

ção em órgão da Imprensa Oficial; 
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10.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, estes últimos 

deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar os traba-

lhos do Pregoeiro. 

 

10.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

10.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual; 

10.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de docu-

mentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objeti-

vos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licita-

ção; 

10.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcio-

namento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

10.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 

Fazenda; 

10.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

10.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, com a apresentação da Certi-

dão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de negativa de Débitos Rela-

tivos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Certidão emitida com base na Portaria 

Conjunta PGFN/RFB nº 03, de 02/05/2007; 

10.3.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da Certi-

dão Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, ou seja, atinente aos débitos estaduais; 

10.3.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com apresentação da Certidão Nega-

tiva  de Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa  (CPD-EM) Relativos 

às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros. Certidão emitida com base na Portaria Con-

junta PGFN/RFB nº. 03, de 02/05/2007; 

10.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, 

através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa 

Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais insti-

tuídos por Lei. 

10.3.7. Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, através da apresentação da Certi-

dão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadim-

plidos perante a Justiça do Trabalho, em cumprimento do disposto no art. 3º, da Lei nº. 12.440, 

de 7 de julho de 2011. 

10.3.8. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, nos termos do 

art. 42 das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014. 

10.3.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, apresentar os 

documentos elencados nos subitens 10.3.3 a 10.3.7, deste Edital, mesmo que contenham alguma 

restrição; 

10.3.8.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edi-

tal, será(ão)assegurado(s), à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária(s) 

deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em) 

declarada(s) a(s) vencedora(s),prorrogáveis por igual período, a critério da Administração deste 
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Poder, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

10.3.8.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.3.8.1 e 

10.3.8.1.1, implicará decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitan-

tes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou re-

vogar a licitação. 

 

10.4. DECLARAÇÕES RELATIVAS A TRABALHO DE MENORES, FATOS IMPEDI-

TIVOSE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

 

10.4.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo constante do Anexo VI, deste 

Edital, expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constitui-

ção Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que foi 

acrescido pela Lei Federal nº 9.854/00, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002; 

10.4.2 - Declaração expressa da Licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe qual-

quer fato impeditivo à sua habilitação, ou à sua contratação com o Poder Público, por atender 

integralmente as condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos na legislação em 

vigor e no presente Edital, mediante modelo de declaração constante do Anexo IV; 

10.5. Termo de garantia (Anexo VIII); 

10.6. Os documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas e suas cópias re-

prográficas dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de não apresentação ou defici-

ência nas informações constantes no documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de vali-

dade, os mesmos poderão ser obtidos via Internet durante a sessão, para verificação da regulari-

dade. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios ele-

trônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponi-

bilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será 

inabilitada; 

10.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

10.8. O Pregoeiro manterá em seu poder (sob a guarda da Comissão de Licitação) os documen-

tos das demais Licitantes pelo prazo de quinze dias, após a homologação da licitação e as em-

presas devem retirá-los ao fim imediato deste período, sob pena de inutilização dos mesmos. 

 

10.8. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

 

10.8.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pes-

soa jurídica, ou da execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica. No caso do 

documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mesmo será considerado no-

venta dias da data de sua emissão.  

10.8.2 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo Car-

tório de Distribuição da sede da licitante, expedida nos últimos 30 dias que anteceder a abertura 

da licitação; 

10.8.3 Balanço patrimonial relativo ao último exercício que comprove o seguinte: 

b.1) Patrimônio Líquido igual ou superior R$302.377,30 (trezentos e dois mil, trezentos e seten-

ta e sete reais e trinta centavos), art.31, § 3º da Lei nº 8.666/93;  

b.2) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigível  e 

apresentados na forma da lei ,devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado 

sede da Licitante, vetada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apre-

sentação da proposta. 
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10.9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.9.1- Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica da licitante,  expedida pelo 

Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  – CREA da região onde se 

situa a sede da empresa ou sua filial,  referente ao presente exercício, em nome da licitante e de 

seus  responsáveis técnicos, dentre os quais, no mínimo, 1 (um) responsável pelo acervo 

técnico utilizado para esta habilitação, possuidores, portanto,  de experiência em execução 

de serviços de natureza e vulto compatíveis  com o objeto licitado, e que comprovadamente 

deverão pertencer ao  quadro permanente da empresa, ou prova de vínculo representada por 

 contrato de prestação de serviços, na data de abertura da licitação.  

10.9.2- Entende-se para os fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: o sócio, o 

diretor detentor de cargo na gestão e o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social ou Ficha de Registro; 

10.9.3- O responsável técnico deverá ser Engenheiro ou Técnico com formação em Eletrônica 

ou Telecomunicações. 
10.9.4- Atestado de capacidade técnica Operacional, fornecidos por pessoas jurídicas de di-

reito público ou privado, que comprovem que a  empresa licitante tenha prestado, a conten-

to, serviços de natureza, vulto e complexidade compatíveis com o objeto ora licitado – implan-

tação de sistema de transmissão UHF de TV Digital. 

 

11. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITA-

ÇÃO 
 

11.1. No dia, hora e local designados no Edital, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante 

legal proceder ao respectivo credenciamento, antes do início da sessão, conforme item 7, deste 

Edital; 

11.2. Declarada aberta à sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos  proponentes;  

11.3. Analisadas as propostas apresentadas, serão consideradas classificadas para a fase de lan-

ces, as empresas que, tendo suas propostas, atendida a todas as exigências e condições deste 

Edital e seus Anexos, apresentem o menor preço global para cada lote; 

11.4. Após apresentação da proposta escrita, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-

corrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

11.5. O Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio, examinará a aceitabilidade do menor preço 

e a compatibilidade do objeto proposto com as condições especificadas neste Edital e seus ane-

xos, decidindo motivadamente a respeito, e: 

11.6. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas escritas que: 

11.6.1. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus Anexos, ou que 

forem omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu jul-

gamento, bem como, as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outras 

licitantes; 

11.6.2. Opuserem-se a qualquer dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos 

tributários;  

11.6.3. Ofertarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não ve-

nham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são com-

patíveis com a execução do objeto desta licitação; 

11.6.4. Consignarem preços simbólicos, irrisórios ou cotação de valor zero; 

11.6.5. Oferecer propostas alternativas; 

11.6.6. Deixar de cotar algum item do lote; 

11.6.7. Oferecer quantidade inferior ao discriminado nos itens correspondentes para cada lote, 

constante do Anexo I – Termo de Referência deste Edital; 



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 1

1 
 

11.6.8. Contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descon-

tos não previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido; 

11.6.9. Que não apresentarem as amostras quando solicitadas; 

11.6.10. Que apresentarem as amostras em desacordo com as especificações do Edital e as 

mesmas sejam reprovadas; 

11.6.11. Que não atendam a todos os incisos dispostos no item 9.0 deste Edital, bem assim, 

aquelas contidas no Anexo I - Termo de Referência, deste Edital. 

11.7. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços escritas e não tendo sido nenhuma 

destas desclassificadas por quaisquer dos motivos elencados nos incisos do subitem anterior, o 

autor da oferta de valor global do lote mais baixo e os das ofertas com  preço global do lote até 

10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 

proclamação do vencedor; 

11.8. Em não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anteri-

or, ou seja, compreendida no percentual de 10% (dez por cento) em relação ao menor preço 

global do lote ofertado, deverão, os autores das melhores propostas escritas em ordem crescente 

de valores, até o máximo de 03 (três), excetuada a melhor proposta , integrar a relação de em-

presas classificadas a participar da disputa de lances verbais; 

11.9. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço global por 

lote e os demais, em ordem decrescente de valor, concedendo, a cada uma delas, o prazo de, no 

máximo, dois (2) minutos para oferta de seus lances; 

11.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pela licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

11.11. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para os lances, bem 

como o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, para cada lote, mediante prévia 

comunicação às Licitantes e expressa menção na Ata da Sessão; 

11.11.1. O Pregoeiro poderá ao longo da sessão de disputa de lances, alterar o tempo e o valor 

acima estipulado, conforme o caso, para mais ou para menos, ou mesmo dispensá-lo; 

11.12. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do Edital e es-

tando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o 

Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor; 

11.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades constantes neste Edital e na legislação aplicável ao presente Certame; 

11.14. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta es-

crita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

11.15. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examina-

rá a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente 

a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta(s) com valor(es) global dos lotes superior(es) 

a(os) estimado(s) por este poder, constante dos autos; 

 

11.16. DAS AMOSTRAS 

11.16.1. O Pregoeiro, caso seja necessário, poderá solicitar amostra de qualquer item dos lotes, 

durante o processamento da licitação, para verificação de sua compatibilidade com as especifi-

cações do objeto desta licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da sua 

notificação; 

11.16.1.2. As amostras solicitadas deverão ser entregues na Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, situada no 2º andar do edifício-sede deste Poder; 

11.16.2. As amostras deverão ser devidamente identificadas com nome da licitante;  

11.16.3. Os materiais apresentados como amostras poderão ser abertos e sendo devolvidos à 

licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação, exceto os das licitantes vence-

doras; 
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11.16.4. As amostras solicitadas poderão ser procuradas por seus proprietários na Sala da Co-

missão Permanente de Licitação, no prazo de até 02(dois) dias úteis após o recebimento do Pa-

recer Técnico, que se dará  via e-mail/fax,  divulgando o   resultado do julgamento;  

11.16.5. A desclassificação da proposta, acarretará o consequente chamamento da segunda co-

locada no lote, adotando-se o mesmo procedimento em relação à amostra; 

11.16.6 O parecer técnico, elaborado a partir da análise das amostras será arquivado no Proces-

so licitatório e poderão subsidiar avaliações dos materiais  em processos licitatórios futuros. 

11.17. Sendo aceitável a proposta de menor preço, para o objeto licitado e aprovação das amos-

tras, conforme especificado no item 11.16, será aberto o Envelope nº 02, contendo a documen-

tação de habilitação da licitante que a tiver formulado, não cabendo a desistência, para confir-

mação das suas condições habilitatórias; 

11.18. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

11.19. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habi-

litação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 

11.20. Nas situações previstas nos subitens 11.14, 11.15 e 11.17, deste Edital, o Pregoeiro pode-

rá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor; 

11.21. Exaurida a fase de lances verbais e da negociação, se a proposta mais bem classificada 

não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta des-

tas, igual ou até cinco por cento (5%) superior a melhor proposta ofertada, proceder-se-á da se-

guinte forma: 

a) A Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte -  EPP melhor classificada poderá, no 

prazo de cinco (5) minutos, após a solicitação da Pregoeira, sob pena de preclusão, apresentar 

nova proposta inferior àquela considerada vencedora do Certame, situação em que, atendidas as 

exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

b) Não ocorrendo à contratação prevista na forma do inciso anterior, serão convocadas as lici-

tantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no art. 44 da Lei Com-

plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pe-

queno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a”, deste subitem, será reali-

zado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta; 

d) O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na 

categoria de Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP. 

11.22 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licita-

do será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do Certame; 

11.23. Proclamado o resultado do julgamento da licitação, o Pregoeiro franqueará a palavra aos 

representantes das empresas presentes para que, querendo, possam manifestar a intenção de in-

terpor recurso contra as decisões adotadas; 

11.24. Não havendo quem pretenda recorrer, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame em 

favor da(s) licitante(s) vencedora(s) do(s) lote(s) licitado(s); 

11.25. Adjudicado o objeto, a(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de 02 (dois)dias , 

contado da data de adjudicação, para entregar(em), na Sala da Comissão Permanente de  Licita-

ção do , a via escrita de suas respectivas propostas definitivas de preços, devidamente assinada 

pelo representante legal. É facultado à(s) licitante(s) vencedora(s) entregar o Pregoeiro, na reu-

nião, pen-drive ou outro dispositivo eletrônico contendo sua proposta inicial, para fins de atua-

lização, impressão e aposição da assinatura do representante legal; 

11.26. Atendida a exigência estabelecida no subitem anterior, o Pregoeiro, encaminhará os au-

tos ao Senhor Presidente e 1º Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe para 

fins de homologação do resultado da licitação; 
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11.27. Manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, o processo somente será en-

caminhado para fins de adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase re-

cursal; 

11.28. Caso entenda necessário proceder a exame mais detalhado de lances verbais ou da do-

cumentação poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipóte-

se em que comunicará às licitantes, desde logo, a data, o horário e o local em que será divulga-

do o resultado do julgamento; 

11.29. Das reuniões relacionadas com o presente Certame serão lavradas atas circunstanciadas, 

as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e membros da equipe de apoio e também pelos repre-

sentantes das empresas presentes à sessão; 

11.30. Nas atas a que se refere o subitem anterior serão consignados o nome de todas as licitan-

tes, as  reclamações e requerimentos apresentados, bem como as demais ocorrências que inte-

ressem ao procedimento; 

11.31. Caso todas as propostas escritas sejam desclassificadas quando do confronto com os re-

quisitos estabelecidos neste Edital, poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério , fixar às licitan-

tes o prazo de 5(cinco) dias para a apresentação de novas ofertas escoimadas das causas que 

motivaram a desclassificação, admitindo-se, nesta hipótese, a cotação de preços distintos dos 

inicialmente ofertados; 

11.32. O procedimento do subitem anterior poderá ser adotado também no caso de inabilitação 

de todas as licitantes, hipótese em que a nova documentação deverá ser apresentado ao Pregoei-

ro no prazo 5 (cinco) dias , contado da data da lavratura da  respectiva Ata; 

11.33. O Pregoeiro  poderá solicitar esclarecimentos, pareceres e promover diligências destina-

das a elucidar ou a complementar a instrução do processo, sempre que julgarem necessário, fi-

xando prazo aos setores competentes ou às licitantes para o atendimento, vedada, por parte des-

tas, a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da propos-

ta/documentação; 

11.34. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e 

“Documentação de Habilitação” em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem 

ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos 

serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente; 

11.35. Havendo interrupção dos trabalhos os envelopes não abertos, depois de serem rubricados 

no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos repre-

sentantes legais das licitantes presentes, ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova reunião 

oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos; 

11.36. Todas as propostas de preços escritas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitan-

tes presentes à sessão deste Pregão; 

11.37. Após a homologação do presente certame, a licitante cuja documentação não tiver sido 

examinada terá o prazo de 30 (trinta) dias para recolher o respectivo envelope junto ao Setor de 

Licitação deste Poder, findo o qual o envelope e seu conteúdo serão fragmentados. 

 

12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante 

poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Ata da 

síntese das suas razões, desde que munida de carta de credenciamento ou procuração com pode-

res específicos para tal. As Licitantes poderão interpor recurso, no prazo de três dias, ficando as 

demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões por igual prazo, que co-

meçará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos; 

12.2. A falta de manifestação, imediata e motivada da Licitante importará a decadência do di-

reito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora e ao encami-

nhamento do processo à autoridade competente para homologação; 
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12.3. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento impor-

tará a invalidação apenas dos atos não suscetíveis de aproveitamento; 

12.4. Os recursos e as contrarrazões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues no Servi-

ço de Protocolo deste Poder, localizado no Edifício-Sede da Assembléia Legislativa do Estado 

de Sergipe Palácio Governador João Alves Filho localizado na Avenida Ivo do Prado s/n, Cen-

tro, nesta Capital, das 07:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feria-

dos e sexta-feira á tarde; 

12.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, de-

vidamente informado, à autoridade competente; 

12.6. Decididos os recursos, no prazo de cinco dias úteis, constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente deve adjudicar o resultado da licitação. 

 

13. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 
13.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73, inciso II, letra “a” e “b” e seus pará-

grafos da Lei 8.666/93, com alterações posteriores; 

13.2. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I poderão ser alteradas,  de 

acordo com as necessidades deste Poder, (artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93), 

13.3. Caberá ao Diretor de Comunicação Social ,Coordenador Técnico da TV Alese  deste 

Poder  e do representante legal da firma responsável pela prestação dos serviços de manuten-

ção preventiva e corretiva do Sistema de Transmissão, a ser contratado, o recebimento e a 

atestação da Nota Fiscal Fatura correspondente a entrega dos equipamentos, de acordo com as 

especificações contidas no Anexo I deste Edital. 

13.4. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados  na Rua Maria Izabel de Oliveira nº 

279, bairro Sanatório, em horário previamente agendado com o Departamento de Comunicação 

Social, através dos telefones 3216-6656 e 3216-6679. 

 

14. DO PAGAMENTO 
14.1O pagamento será efetuado, mediante entrega definitiva  dos equipamentos, no prazo de até 

30 dias da apresentação, no protocolo deste Poder, da Nota Fiscal devidamente atestada, acom-

panhada da documentação abaixo: 

I- Termo de Recebimento Definitivo 

II - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Certidões de FGTS, INSS e 

CNDT, conforme dispõe a Resolução nº 208/2001, do Tribunal de Contas de Sergipe. 

 

14.2.Não haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atua-

lizada segundo a variação do INPC, desde a data final do período de adimplemento, até a data 

do efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíveis à 

contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda, da não 

aceitação da mercadoria. 

14.3.De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que par-

ticipar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, 

recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a proponente 

que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições e especifi-

cações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da falta e a 

critério da Administração da Assembléia Legislativa, as seguintes sanções administrativas: 

15.1.1. Advertência; 

15.1.2. Multa na forma prevista no item 15.2; 

15.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração; 

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



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 1

5 
 

15.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 20% (vinte por cen-

to) do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1% 

(um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá, a 

critério da Administração da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, a aplicação das 

demais sanções a que se refere o item 15.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos 

devidos pela Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, ou cobrada diretamente da empre-

sa, amigável ou judicialmente. 

15.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a propos-

ta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declara-

ção falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, fi-

cará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de 

culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalida-

de; 

15.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla de-

fesa por parte da adjudicatária, na forma da lei. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser reque-

ridas, por escrito, o Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio na Sala da Comissão de Lici-

tação deste Poder,  situado na Avenida Ivo do Prado, s/n, no Palácio Governador “João Alves 

Filho”, Centro – 3º Andar  – Sergipe, ou pelo, no horário das 07:30 às 13:00 horas, diariamen-

te, exceto aos sábados, domingos e feriados, inclusive por fax-símile, pelo telefone (79) 3216-

6821; 

16.2. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05 

(cinco) dias corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada dentro 

do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata o item 8, 

deste Edital, a Assembléia poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, as Licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas 

propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade 

da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, 

observado o interesse público; 

16.2.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Admi-

nistração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria 

proponente, deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar 

o número desta Licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto 

legalmente estabelecido. A exibição do documento original o Pregoeiro dispensa a autentica-

ção em cartório; 

16.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprome-

tam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 

16.4. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, 

bem como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação. Em caráter es-

tritamente informativo, é facultado à Administração divulgar atos da licitação na sua página na 

Internet (www.al.se.gov.br); 

16.5. Até 2 (dois) dias úteis, antes da sessão pública, nos termos do Art. 12º caput, § 1º e 2º, 

do Dec. 3.555, de 08/08/2000, qualquer cidadão, licitante ou não, poderá solicitar esclareci-

mentos, providências ou impugnar o ato convocatório. Após este prazo, independente de de-

claração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação plena das con-

dições estipuladas neste Edital, desistindo do direito de impugnar os seus termos a Licitante 

que, tendo o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e ir-
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regularidades que o viciem, cabendo o Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 

01(um) dia útil ou 24 (vinte e quatro) horas. A petição será dirigida à autoridade subscritora 

do Edital; 

16.6. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame; 

16.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, a 

Licitante que não o fizer no prazo legal; 

16.8. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do pro-

cesso licitatório; 

16.9. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação 

em que se deu o texto original sendo comunicada aos adquirentes do Edital, via tele-fax, e-

mail, AR ou entrega pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

16.10. A(s) vencedora(es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução, manter as condi-

ções de habilitação apresentadas na licitação; 

16.11. A(s) Licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições os 

acréscimos de até 25% do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores; 

16.12. O Edital completo será disponibilizado na Internet, no endereço: www.al.se.gov.br e 

ainda, poderá ser consultado ou retirado gratuitamente (mediante o fornecimento de um CD-

ROM), na Sala da Comissão Permanente de Licitação deste Poder, onde serão prestados todos 

os esclarecimentos, caso solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento 

nos dias úteis, das 08 às 12 horas (horário local), no Edifício Sede da Assembléia Legislativa 

no 2º andar, descritos no preâmbulo deste Edital; 

16.13. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde 

que não esteja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 

16.14. É facultada o Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, in-

clusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos re-

quisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou in-

formação que deveria constar originariamente da proposta ou na documentação de habilitação; 

16.15. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

16.16. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

16.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a reali-

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

dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não ha-

ja comunicação do Pregoeiro em contrário; 

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

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

na Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe; 

16.19. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento 

da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão; 

16.20. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da Li-

citante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

16.21. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

quaisquer documentos relativos a esta licitação; 

16.22. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação, sal-

vo disposição em contrário; 
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16.23. A critério do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez) 

minutos da hora estabelecida neste Pregão; 

16.24. Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reu-

nião em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou do-

cumentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para 

promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde 

que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente; 

devendo proceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mes-

mos; 

16.25. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio; 

16.26. A Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe reserva-se o direito de: 

a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público, de-

correntes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando constatada ile-

galidade no seu processamento; 

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na for-

ma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas; 

c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

d) acrescer ou suprimir, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualiza-

do da contratação, nos termos do artigo 65, §§ 1 e 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações  posterio-

res. 

16.27. A Administração poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, em decor-

rência desta licitação e rescindir o correspondente Contrato, independentemente de interpela-

ção judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa: 

a) for requerida ou decretada a falência ou liquidação da Contratada, ou quando ela for atingi-

da por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica e fi-

nanceira; 

b) a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com 

qualquer órgão da Administração Pública; 

c) em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da ad-

judicação. 

16.28. Em caso de concordata, o contrato poderá ser mantido, se a Contratada oferecer garan-

tias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das obri-

gações por ela assumidas; 

16.29. A Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e as licitantes do certame elegem o foro 

da Cidade de Aracaju, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Edital. 

 

Aracaju (SE), 06 de agosto  de 2015 

 

Denise Vasconcelos Gama Bendocchi 

Pregoeira 
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A  N  E  X  O    I 

 

LICITAÇÃO Nº 032/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 

TERMO DE  REFERÊNCIA 

 

 

01 -Justificativa: 
A publicidade dos atos é um dos princípios que regem a Administração Pública e, no caso do 

Poder Legislativo, fortalece a democracia. Por isso, a Assembleia Legislativa possui em sua es-

trutura veículos de comunicação que fazem a cobertura de todo o trabalho legislativo. Um des-

ses veículos é a Televisão Legislativa do Estado de Sergipe (TV ALESE), cuja programação 

pode ser assistida pela internet e por quem possui Tv por assinatura local via cabo. Ou seja, os 

meios de divulgação hoje utilizados pela Assembleia Legislativa atingem uma parcela ainda 

limitada da população sergipana. Sendo assim, é necessário ampliar o acesso da população ser-

gipana à informação sobre a atividade legislativa e parlamentar da Assembleia por meio da TV 

ALESE, em sinal aberto e gratuito, atendendo demanda existente, fortalecendo o vínculo do 

cidadão com o Legislativo e o processo democrático. 

Esta ampliação da Tv ALESE, é amparada pelo Protocolo de Intenções de 17 de dezembro de 

2014, assinado entre o Senado Federal e a Assembleia Legislativa de Sergipe, que autoriza a 

TV ALESE a operar como emissora de tv em sinal digital aberto em todo estado, através da 

subcanalização, operando no canal 48.3, cedido pela Tv Senado em parceria com a Tv Câmara 

Federal 

No sentido de diminuir os custos com a implantação e manutenção da estação transmissora, a 

Tv ALESE utilizará o recurso da multiprogramação, cujas regras foram definidas pela Portaria 

Nº 106, de 02/03/2012, do Ministério das Comunicações. 

Dentro desta perspectiva de diminuição de custos, a Assembleia Legislativa de Sergipe e a Câ-

mara de Vereadores de Aracaju, firmaram um acordo de cooperação técnica, estabelecendo que 

um subcanal será para a TV Câmara de Vereadores de Aracaju, a qual custeará suas próprias 

despesas para uso do subcanal 48.4. 

Assim, a divisão dos canais terá a seguinte configuração: Subcanal 1 para a TV Senado, subca-

nal 2 para a TV Câmara Federal, subcanal 3 para a TV Assembleia e subcanal 4 para a TV Câ-

mara de Vereadores. 
O Canal de one-seg ficará para o Senado. 

Com base na experiência adquirida com as instalações dos transmissores analógicos, optamos 

por utilizar transmissores com tecnologia de refrigeração líquida, mais modernos, mais eficien-

tes e mais adequados para a região nordeste, onde as temperaturas médias são elevadas. 

  

02- Objeto: 
Aquisição de 01 (um) Sistema de Transmissão de Televisão Digital Terrestre para a Tele-

visão Legislativa do Estado de Sergipe (TV ALESE), incluindo: instalação, ativação e 

treinamento, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes do presente Anexo. 

 

03-Da entrega e instalação : 
Os equipamentos deverão ser entregues e instalados  na Rua Maria Izabel de Oliveira nº 279, 

bairro Sanatório, em horário previamente agendado com o Departamento de Comunicação So-

cial, através dos telefones 3216-6656 e 3216-6679  

3.1A entrega  e todos os serviços necessários à instalação e ativação do Sistema de Transmis-

são,  correrão por conta da(s) CONTRATADA. 

3.2Todos os procedimentos técnicos adotados pela contratada durante a instalação e ativação do 

sistema de transmissão de  televisão digital, deverão observar as orientações do fabricante, além    

de outras estabelecidas pelo órgão fiscalizador. 
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3.3Todo material necessário, bem como, a preparação do local será   de inteira responsabilidade 

da contratada que fará a vistoria dos locais onde serão instalados, devendo para isso, avisar ao 

gestor do contrato,  para que os mesmos providenciem a devida autorização. 

  

3.4 A Assembleia Legislativa fornecerá a infraestrutura mínima necessária à instalação dos 

equipamentos, composta por salas climatizadas, pontos de energia trifásicos e sistema de ater-

ramento. 

 

3.5 A  CONTRATADA deverá entregar à Assembleia Legislativa, com antecedência mínima de 

10 (dez) dias da data prevista para início da instalação dos equipamentos, um diagrama de fluxo 

de sinal, contendo informações detalhadas da interligação de todos os equipamentos que fazem 

parte do objeto da licitação e demais materiais e dispositivos a serem utilizados na instalação e 

ativação do sistema de transmissão de televisão digital fornecido, estando estes sujeitos à apro-

vação pelo corpo técnico da Assembleia Legislativa, que se manifestará, caso haja alguma di-

vergência, em um prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

      

04- Dos Prazos: 
O prazo para entrega, instalação, ativação , testes dos equipamentos,do treinamento e de todos 

os serviços necessários para o perfeito funcionamento do Sistema de Transmissão, não poderá 

ser superior a 120(cento e vinte ) dias , contados a partir da assinatura do contratado. 

 

05- Condições de recebimento do objeto:  

5.1 O objeto será recebido:  

 I - provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade  dos equipa-

mentos com a especificação, quando da entrega dos equipamentos.    

 II - definitivamente,  após a avaliação de pleno funcionamento e  atendimento aos de-

mais itens deste edital. 

5.2 Após a instalação e ativação dos equipamentos, será realizado em conjunto com a CON-

TRATADA o aceite definitivo. 

5.3 O Termo de Recebimento definitivo será lavrado pela Assembleia Legislativa após verifi-

cação das quantidades, qualidade, características técnicas e testes completos do Sistema contra-

tado, incluindo os ensaios em campo. 

5.4 Para verificação das características técnicas deverão ser seguidas as  indicações e requisitos 

indicados : no ANEXO DA RESOLUÇÃO nº 498,  de 27 de março de 2008 da Agência Nacio-

nal de Telecomunicações e Norma para Certificação e Homologação de Transmissores   Re-

transmissores para o Sistema Brasileiro de Televisão Digital   Terrestre da ANATEL.  

 

06- Da Garantia: 

6.1.A garantia dos equipamentos será de 36 (trinta e seis ), contados a partir da data de emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo. 

6.2 Durante o prazo de garantia, a contratada deverá, independentemente de ser ou não a fabri-

cante, substituir todas as peças que apresentem quebras , defeitos de fabricação ou divergências 

com as      especificações técnicas, conforme Anexo I deste projeto básico, sem nenhum ônus 

adicional. 

6.3.A licitante deverá assegurar,  que, durante o  período de garantia, o atendimento a chamada 

de substituição de peça com defeitos, não será superior a 72 (setenta e duas) horas, após comu-

nicação oficial expedida pelo Gestor do contrato, caso a falha que provoque a queda do sinal da 

emissora. Nos demais casos o prazo máximo será de 30(trinta)dias corridos e sem qualquer 

ônus  adicional para a Assembléia Legislativa. 
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6.4- A licitante deverá substituir o equipamento, a parte defeituosa  ou as peças defeituosas por 

um novo, de marca e modelo igual ou   superior ao ofertado originalmente, nos seguintes casos: 

6.4.1. na ocorrência de 3 (três) ou  mais defeitos que comprometam o seu  uso normal, dentro 

de um período de  6(seis) meses; 

6.4.2.findo o prazo para reparo, sem que esse tenha sido realizado e  testado pelo órgão fiscali-

zador. 

6.5- A licitante deverá assegurar que, durante o período de garantia, prestará suporte técnico e 

de engenharia para a solução de problemas  técnicos e/ou operacionais que vierem a ocorrer no 

sistema, inclusive com atualização de software.  Para tanto deverá indicar número de  telefone e 

e-mail do departamento técnico responsável. 

 

07- Das obrigações da Contratada: 

a) Fornecimento do ferramental necessário para  entrega, instalação, ativação , testes dos 

equipamentos ,do treinamento e de todos os serviços do Sistema de Transmissão; 

b)Todos os materiais necessários à instalação dos equipamentos, tais como: esteiras, cabos, 

conectores, suportes de fixação, etiquetas de identificação, abraçadeiras, dentre outros, serão 

fornecidos pela  contratada; 

c)Antes da instalação da antena na torre, a CONTRATADA deverá providenciar junto ao 

fabricante o ensaio do sistema irradiante em campo de provas com o objetivo de comprovar 

suas características elétricas e diagramas de irradiação, considerando, inclusive, as possíveis 

deformações dos diagramas causadas pela estrutura da torre de transmissão; 

d)Os resultados do procedimento de ensaio do sistema irradiante deverão ser entregues ao 

gestor do contrato, para fins de avaliação do cumprimento das exigências do edital, na forma de 

laudo técnico devidamente chancelado pelo fabricante e assinado pelo profissional responsável 

por sua realização; 

e)Considerando os sistemas de transmissão fornecidos operando a potência nominal, a 

Contratada deverá proceder ao mapeamento dos níveis de intensidade de campo irradiados 

pelas emissoras, com a realização de pelo menos 100 pontos de medição, para cada sistema 

instalado, tabulados por intensidade e coordenada geográfica, tomados sobre radiais 

uniformemente distribuídas dentro das respectivas Áreas de Serviço Urbanas, visando a 

avaliação do rendimento da antena de transmissão e a efetividade de sua cobertura. 

f)As coordenadas geográficas, a que se refere este subitem, deverão ser medidas por aparelho 

de GPS e apresentadas em arquivos (extensão kmz) cujo formato permita a exportação para o 

programa Google Earth. 

g)Adicionalmente, com o objetivo de também avaliar o rendimento da antena de transmissão e 

a efetividade de sua cobertura, em termos qualitativos e/ou comparativos, deverão ser realizadas 

medidas de intensidade de campo das demais emissoras de TV digital instaladas na localidade. 

h)Alimentação e transporte para o pessoal que executará os serviços e outros itens que se façam 

necessários à execução dos trabalhos; 

i)  Antes do inicio dos serviços de montagem do sistema, a CONTRATADA deverá apresentar 

por escrito, ao gestor do contrato, o nome do representante administrativo e o responsável 

técnico pela execução dos serviços, que deverá ser um Engenheiro Eletricista ou Técnico da 

área de eletrônica/telecomunicações, bem como a relação dos profissionais empregados nos 

serviços com identificação  funcional individualizada para controle de acesso interno das 

instalações; 

j) A CONTRATADA deverá fornecer, acompanhados dos equipamentos, manuais  completos 

de operação, e de manutenção em português, espanhol ou inglês. 
l) A CONTRATADA deverá fornecer documentação com todos os parâmetros dos componen-

tes dos sistemas, incluindo as impressões das telas dos dispositivos gerenciáveis e todas as de-

mais informações necessárias à recuperação das configurações originais dos equipamentos, em 

caso de falha ou necessidade de sua eventual substituição. 

m)A CONTRATADA deverá entregar a Assembléia o projeto técnico de instalação para efei-

tos de licenciamento junto ao Ministério das Comunicações, conforme normas técnicas vigen-
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tes, devendo entregá-lo  aos gestores do contrato  em até 45 dias após a emissão de empe-

nho.  

n)A CONTRATADA será responsável pelo treinamento técnico e operacional do sistema for-

necido, cabendo às mesmas as despesas  com translado, hospedagem e alimentação dos téc-

nicos que irão  promover os treinamentos. 

n.1 O treinamento técnico operacional será exigido para os equipamentos descritos nos itens 

constantes da especificação do anexo I do objeto da licitação e deverá ter início em um prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de ativação da estação. 

n.2O treinamento será realizado em na rua Maria Izabel de Oliveira nº 279, bairro Sanató-

rio,local aonde serão instalados os equipamentos; 

n.3  Quando do realização  do treinamento a CONTRATADA deverá entregar a Assembleia, 

manuais de treinamento elaborados com o conteúdo a ser aplicado, em número compatível com 

aquele dos participantes, escrito em língua portuguesa e com cópia em formato digital.  

n.4 O treinamento terá carga horária mínima de 20 (vinte) horas, será ministrado para até 10 

(dez) pessoas indicadas pela Assembleia e deverá abordar, dentre outros, os  seguintes  tópicos: 

   I – Transmissão digital; 

  II – Normas da ABNT (NBR 15701, NBR 15702 e NBR 15703); 

   III – Operação e manutenção do transmissor 

   IV – Resolução de problemas (“troubleshooting”); 

    V – Parametrização e configuração do multiplexador, dos encoders ,  do implementador de 

funções e controle do modulador COFDM; 

    VI – Medidas e diagnósticos de campo relativas à transmissão de    televisão  digital terrestre. 

   
08- Quando da habilitação o licitante deverá apresentar :  

8.1- Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica da licitante,  expedida pelo 

Conselho regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  – CREA da região onde se 

situa a sede da empresa ou sua filial,  referente ao presente exercício, em nome da licitante e de 

seus  responsáveis técnicos, dentre os quais, no mínimo, 1 (um) responsável pelo acervo 

técnico utilizado para esta habilitação, possuidores, portanto,  de experiência em execução 

de serviços de natureza e vulto compatíveis  com o objeto licitado, e que comprovadamente 

deverão pertencer ao  quadro permanente da empresa, ou prova de vínculo representada por 

 contrato de prestação de serviços, na data de abertura da licitação.  

 8.2- Entende-se para os fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: o sócio, o 

diretor detentor de cargo na gestão e o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social ou Ficha de Registro; 

8.3- O responsável técnico deverá ser Engenheiro ou Técnico com formação em Eletrônica ou 

Telecomunicações. 

8.4- Atestado de capacidade técnica Operacional, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, que comprovem que a  empresa licitante tenha prestado, a contento, 

serviços de natureza, vulto e complexidade compatíveis com o objeto ora licitado – implantação 

de sistema de transmissão UHF de TV Digital. 

 

a)Planilha de composição de custos: 
As licitantes deverão apresentar planilha analítica de composição de preços, com valores ex-

pressos em moeda nacional, para todos os equipamentos relacionados que compõem o Sistema 

de Transmissão de Televisão Digital a ser fornecido, incluindo os serviços de instalação, de 

treinamento e garantia. 

  

b) Vistoria técnica e regras pertinentes: 

8.5- O  licitante mediante prévio agendamento, realizará vistoria técnica nos locais onde serão 

instalados os equipamentos e tomará conhecimento de todas as informações e  condições 

para cumprimento das obrigações objeto desta licitação.  



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 2

2 
 

8.6 A vistoria será realizada no local aonde serão instalados os equipamentos ,na rua Maria 

Isabel de Oliveira nº 279, bairro Sanatório, e deverá ser agendada com o Departamento de 

Comunicação Social, nos  telefones (79) 3216 6679 ou 3216 6656  

8.6.1 A vistoria será  realizada por responsável técnico ou representante da pessoa jurídica 

interessada, com o documento hábil que comprove os poderes,  no prazo máximo de 24(vinte e 

quatro)horas úteis que antecederem a data de realização do certame.  

8.6.2 Quando da realização da visita técnica o licitante deverá trazer o  Anexo V, devidamente 

preenchido, sendo o mesmo vistado pelo Departamento de Comunicação Social . 
 

ANEXO I 

 

LOTE ESPECIFICAÇÃO  QUANT. VALOR 

 

01 Aquisição de 01 (um) Sistema de Transmissão de 

Televisão Digital Terrestre para a Televisão 

Legislativa do Estado de Sergipe (TV ALESE), 

incluindo: instalação, ativação e treinamento, 

conforme especificações técnicas e quantitativos a 

baixo: 

 

01 3.023.773,00 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVO 

SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DIGITAL PARA ARACAJU – SE 
1.1. Transmissor digital de radiodifusão de sons e imagens (Televisão), para transmissão em UHF, 

faixa de operação de 470 a 806 MHz (canais 14 a 69), potência de saída  5 Kw, composto por 

dois transmissores de 2,5 KW cada. 

Quantidade: 01 
- Operar no Padrão Brasileiro de TV Digital (ISDB-TB) 

- Atender a Norma ABNT NBR 15601 

- Permitir a operação em toda faixa de UHF (14-69), com curva de correção para todas as faixas de 

potência e freqüência; 

- MER (Modulation error Rate) : ≥ 37 dB 

- Entradas: BTS ou TS em formato ASI/IP 

- Filtro de saída operando com máscara de emissão crítica (50dB) 

 Características gerais: 
- Canal de operação: 48  (QUARENTA E OITO) 

- Potência mínima de saída: 5 KW (RMS), composto por dois transmissores independentes, com po-

tência mínima de 2,5 KW cada, combinados externamente de modo a compor sistema com no mí-

nimo 5 KW de potência de saída. 

- Sistema de controle redundante que possibilite a operação básica de cada transmissor, mesmo em 

caso de falha do controle principal. 

- Sistema de combinação/ comutação, para operação manual via patch panel, que permita as seguintes 

configurações de funcionamento: 

 Transmissores A e B combinados conectados à antena; 

 Transmissores A e B combinados conectados à carga; 

 Transmissor A conectado à antena e transmissor B conectado à carga; 

 Transmissor A conectado à carga e transmissor B conectado à antena. 

- Largura nominal do canal: 6 MHz. 

- Dupla excitação com chaveamento automático. 

- Sincronismo utilizando rubídio locado  por GPS. 

- Sistema de refrigeração líquida, incluindo bombas redundantes, com trocador de calor instalado ex-

ternamente. A interligação do transmissor com o trocador de calor deverá ser com tubulação metáli-

ca confeccionada em aço inoxidável ou borracha. 

- Compatível com operação em rede de freqüência única (SFN). 
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- Módulo excitador/amplificador de RF com controles de sintonia e  ajustes de nível de potência,   

medidores de correntes, tensões e potência dos principais sinais do  amplificador. 

- Módulos amplificadores de potência de RF totalmente   em estado  sólido. 

- Circuito de religamento automático, no caso de falta de energia elétrica momentânea. 

- Medidores de tensão de alimentação, corrente, potências direta e refletida dos estágios finais de áu-

dio e vídeo, com possibilidade de ajustes destes estágios, através de comandos externos. 

- Comandos de ligação dos estágios dispostas de forma independente; 

- Interface para monitoramento e gerenciamento remoto via protocolo SNMP; 
- Estabilidade de freqüência na saída do excitador de ± 1Hz; 

- Conector de saída de RF tipo flange, padrão EIA, 50 Ohms, compatível com os demais itens do sis-

tema; 

- Saída de teste atenuada para realização de medidas de parâmetros da modulação e transmissão digi-

tal (MER e BER), padrão ISDB-TB; 

- Apresentação em gabinete metálico para aterramento com a rede de alimentação elétrica. 

- Alimentação: trifásica em 220 Volts. 

      Certificação de homologação junto à ANATEL até a data de entrega.   

Acessórios: 
- Módulo excitador / amplificador de RF completo, de reserva. 

- Módulo amplificador de potência de RF com fonte de alimentação, de reserva. 

- Módulo de fonte de alimentação, de reserva. 

- Conjunto de linhas coaxiais rígidas de RF, 50 Ohms, composta de  conectores luvas, cotovelos, 

abraçadeiras, suportes de fixação, para interligação dos transmissores ao patch panel e a carga fan-

tasma, todos compatíveis, cabos elétricos para ligação do transmissor ao quadro geral de distribuição 

e demais materiais necessários à instalação do sistema. 

- eletrocalhas  para as instalações elétricas e para sustentação das tubulações que interligam os trans-

missores aos respectivos trocadores de  calor. 

- Medidor de potência , compatível com o sistema brasileiro de televisão digital ISDB-TB, para a fai-

xa de freqüências de 470 a 860 MHz, que possibilita medidas de potências direta e refletida,  acom-

panhados de conectores, adaptadores de linha de RF, cabos e pastilhas para ligação do conjunto. 

- Kit de peças e componentes de reserva, indicados pelo fabricante.   

- Manuais de instalação, operação e técnico com esquema elétrico-eletrônico. 

A CONTRATADA deverá fornecer no ato de entrega dos equipamentos uma relação de   peças e ou 

módulos do transmissor, que o fabricante julgar necessário, para servir de  subsídio aos técnicos da TV 

Senado na aquisição futura de peças para manutenção. 

1.2 Antena transmissora de sinais de radiodifusão para televisão digital, na faixa de UHF. 

Quantidade: 01  
- Tipo: Slot de 8 fendas. 

- Ganho em potência: 10,5 dBd (sobre o dipolo). 

- Polarização de irradiação: Horizontal. 

- Potência mínima de RF admissível: 5 kW (RMS). 

- Diagrama de irradiação horizontal de 360º. 

- Circularidade máxima no diagrama de irradiação horizontal: ± 3 dB. 

- Taxa máxima de onda estacionária admissível para uma banda passante de ± 10 MHz: 1,2. 

- A antena deve estar sintonizada no canal: 48 

- Conector de entrada da alimentação de RF do conjunto: Flange padrão 

EIA, 50 Ohms, compatível com os demais itens do sistema. 

  Acessórios: 
- Flange  e  peças para montagem  e instalação do conjunto   na lateral  da torre . 

Manual ou prospecto de instalação, acompanhado de dados técnicos  e  dos  diagramas   de ir-

radiação horizontal e vertical da antena 

1.3 Cabo coaxial para transmissão de sinais de radiofreqüência (RF) na faixa de televisão 

em UHF - 470 a 806 MHz. 

Quantidade:01  
- Diâmetro externo nominal: 3 1/8” ou 9,1cm 

- C comprimento de 110m 

- Condutores interno e externo de cobre corrugado. 
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- Isolamento  entre  condutores  ou  dielétrico,  a  ar com suporte  espiral  de  teflon  ou   

polietileno rígido. 

- Rigidez elétrica de até 10 kV DC de isolação. 

- Isolamento externo de polietileno, formando uma capa protetora de pelo menos 2 mm  

de espessura. 

- Diâmetro externo total admissível: 10,0 cm. 

- Impedância: 50 Ohms. 

- Atenuação máxima admissível: 1,5 dB/100m (em 750 MHz). 

- Capacitância elétrica máxima: 70 pF/m. 

-  

Acessórios: 
- 6 ( seis ) conectores para o cabo coaxial acima, padrão E.I.A. (Eletronic  Ind. Associa-

tion) com flange de 3 - 1/8” de diâmetro, acabamento cromado ou latão polido. 

- 70 (setenta) braçadeiras de fixação para o cabo, “inners” de encaixe do conector com 

suporte de  teflon,  parafusos,  arruelas,  porcas  de fixação e anéis de   vedação. 

- Quantidades de referência, podendo variar para mais ou menos de acordo com a instala-

ção. 

Manual ou prospecto de instalação, acompanhado de dados técnicos. 

1.4  Sistema para pressurização de linha de RF. 

Quantidade:01 
- Vazão mínima: 15 litros/minuto. 

- Capacidade de pressurização: 0 a 15 psi. 

- Manômetro indicador de pressão: digital ou analógico (ponteiro). 

- Pressostato automático para ligação e  desligamento do sistema,  quando  atingido  os  

níveis mínimo e máximo de funcionamento. 

- Filtro dissecante para  manter  a  umidade  relativa do ar abaixo de 40 %,  na saída do  

pressurizador. 

- Alimentação: 110/220 Volts monofásico. 

  Acessórios: 
- Kit de conexões em latão e mangueiras para ligação na linha de RF. 

- Manual de operação e manutenção do sistema. 

 1.5 Receptor Profissional de Satélite Digital para recepção de Sinais de Televisão. 

Quantidade:03 

Sistema e demodulação 

- Demodulador: DVB-S QPSK , DVB-S2 QPSK, 8PSK 

- Tipos de recepção: MPEG-2 / MPEG-4 

- Conector de entrada: Tipo F (fêmea), 75 Ohms. 

- Faixa de freqüência (mínima): 950 a 2150 MHZ. 

- Nível de entrada: -25dBm a –65 dBm. 

- Sintonia de canais: MCPC / SCPC 

Características da seção de vídeo 

- Saída de vídeo analógica:  1,0Vpp, 75 ohms, conector BNC. 

- Saída digital de vídeo: padrão ASI e SDI com áudio embedded. 

- Mínimo de duas saídas ASI independentes. 

- Padrões de vídeos disponíveis: PAL-M e NTSC. 

Características da seção de áudio 

- Saída de áudio digital: padrão AES/EBU. 

- Saída de áudio analógico: balanceado padrão XLR-3. 

Características gerais 

- Controle e monitoração por Web browser. 

- Totalmente compatível com os encoders fornecidos. 

- Painel de LCD para visualização dos parâmetros de configuração. 

- Porta RS232 ou USB para atualização do software. 
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- Alimentação: 110/220 VAC, 60Hz. 

- O equipamento deve estar preparado para ser montado em rack padrão 19”. 

- Deve ser fornecido o manual de operação e manutenção com esquemas eletrônicos. 

- Referência: Harmonic Proview série 7000 ou similar. 

1.6  Antena Parabólica para Recepção de Sinais de Televisão. 

Quantidade 01 

- Diâmetro mínimo: 3,2 metros. 

- Sistema focal: foco primário. 

- Freqüência de operação: Banda C:  3,4 à 4,2 GHz. 

- Polarização: linear. 

- Ganho: mínimo de 41,0 dBi na Banda C. 

- Temperatura de ruído: (a 30° de elevação) 28°K. 

- Superfície do refletor fechada, construída em chapa de alumínio ou fibra com aluminação 

interna. 

- Movimentos disponíveis:  

 - azimute: 360° contínuos. 

 - elevação: 0° até 90°. 

- Estrutura portante: tubo e perfis de aço com base tipo tripé. 

Características gerais: 
- Fornecido com iluminador duplo e 3(três) LNB para uso profissional com filtro para Wi-

Max banda C estendida e com temperatura de ruído máximo de 15ºK, freqüência de entrada 

de 3,4 a 4,2 GHZ, estabilidade do oscilador local de ± 500 KHZ, Ref. do LNB: Norsat 8515 

ou similar, ref. do filtro: Norsat BPF-C-2 ou similar. Cada LNB deverá ser ligado a um re-

ceptor para sintonizar a TV Senado e a TV Câmara simultaneamente. Deverá ser entregue 

dois filtros. 

- O equipamento deve vir com manual de instalação contendo as características técnicas. 

Acessórios: 
Cabo coaxial RGC-06 com dupla blindagem e 90% de malha e conectores para ligação dos 

LNB aos receptores de satélite e demais acessórios para fixação do cabo. 

1.7 Carga resistiva para teste de sinais de alta potência de RF ou sinais de transmissão de 

televisão em UHF. 

Quantidade:  01 
- Potência mínima de entrada: 10 kW (RMS). 

- Impedância de entrada: 50 Ohms. 

- Conector de entrada de alimentação de RF: tipo flange, padrão EIA, 50 Ohms, com diâme-

tro compatível com os demais componentes do sistema. 

- Refrigeração a ar por meio de ventoinha ou em óleo mineral. 

- Saída  de  teste  (sonda)  com terminação tipo jack - BNC,  para  ligação  de  medidor /  ana-

lisador de freqüência. 

- Acabamento em gabinete metálico e blindado. 

- Manual de instalação e manutenção. 

OBS: Esta carga será compartilhada com a Rádio Senado FM. 

1.8  MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI 

Quantidade:02 

Características mínimas: 
- Monitor do tipo widescreen para monitoramento de sinais de televisão padrão broadcast;  

- Tela de LCD, com iluminação a Led, de no mínimo 17" (dezessete polegadas) de diagonal;  

- Monitor de forma de onda (waveform) e medidor vetorial (vectorscope) internos; 

- Entrada de vídeo padrão SDI e HDMI; 

- Resolução nativa de no mínimo 1280 x 768 (WXGA);  

- Ajustes de brilho, contraste, cor e gama; 

- Tensão de alimentação: 110/ 220 VAC, 60Hz. 

Acessórios:  cabos e elementos de conexão necessários para interligação  
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 com os demais componentes do sistema fornecido. 

1.9 MONITOR DE ÁUDIO 

Quantidade :01 

Características:  
- Montagem em gabinete padrão rack de 19" (dezenove polegadas);  

- Entradas balanceadas de áudio analógico XLR; 

- Entrada balanceada de áudio digital AES/EBU   

- Resposta de frequência de 200 Hz a 20 kHz;  

- Potência mínima: 2X10 Watts; 

- Monitoração de nível de áudio via VU em barra de LEDs ou painel de LCD;  

- Saída para fone de ouvido com ajuste de volume; 

- Tensão de alimentação 220 VAC, 60Hz.  
Acessórios:  cabos e elementos de conexão necessários para interligação com os demais componentes 

do sistema fornecido. 
1.10 RECEPTOR E CONVERSOR DE SINAIS DE TV DIGITAL (SET-TOP 

BOX) 

Quantidade:01 

Características: 
- Deverá atender as normas do padrão brasileiro de TV Digital (ISDB-TB). 

- Recepção ONE-SEG e FULL-SEG.  

- Possibilidade de configuração de razão de aspecto 4:3 e 16:9. 

- Entrada de RF em conector do tipo F. 

- Possibilidade de sintonia de canais UHF 14 a 69. 

- compatibilidade com sinais nos padrões HDTV e SDTV. 

- saídas de vídeo do tipo video composto, vídeo componente e HDMI. 

- saídas de áudio analógica estéreo e digital com conector óptico. 

- ajustes de áudio e vídeo. 

- possibilidade de acesso ao Guia de Programação Eletrônico (EPG) dos canais digitais; con-

trole remoto com as principais funções do aparelho e teclas específicas para acesso a aplica-

ções interativas; tensão de alimentação 220 VAC, 60Hz; podem ser fornecidos, opcional-

mente, dois equipamentos distintos, sendo um para recepção ONE-SEG e outro para recep-

ção FULL-SEG, desde que mantidas as demais características da especificação. 

Acessórios:   cabos e elementos de conexão necessários para interligação com os demais com-

ponentes do sistema fornecido (monitor de áudio e monitor de vídeo). 

1.11.Receptor de TV Digital/TV Led com as seguintes características mínimas: 

Quantidade:02 
- Tamanho da tela: 40” (polegadas) 

- Sistema de recepção de TV Analógico (NTSC/PAL-M) e Digital (SBTVD-T) integrado. 

- Suporte para interatividade (ginga). 

- Resolução : 1920 X 1080 pontos (Full HD). 

- Tela: LCD com iluminação a Led. 

- Recepção dos canais VHF (2-13) e UHF (14-69) 

- Entradas de vídeo: duas de vídeo composto, uma de vídeo componente e  quatro HDMI. As 

entradas de vídeo composto e vídeo componente deverão ser com plugs RCA fixados dire-

tamente no painel traseiro ou lateral.  

- Entradas de áudio analógico: duas 

- Tensão de alimentação: 110 – 220 V 

Acessórios: 
- Controle remoto. 

- Suportes para mesa e para fixação em parede. 

- Manual de instalação e operação 

Referência: Sony Bravia KDL40EX525 ou similar1 

1.12 Rack ou Bastidor, padrão 19” (dezenove polegadas). 
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Quantidade: 02 
- Estrutura básica: aço ou alumínio com pintura eletrostática, na cor   do gabinet do transmissor. 

- Altura útil: 40 Unidades padrão. 

- Laterais com fechos rápidos. 

- Portas traseiras bipartidas com ventilação. 

- Perfis verticais de montagem em 19” perfurados para porca tipo gaiola, em aço. 

- Longarinas multifuncionais em aço para amarração de cabos. 

- Teto fechado com rasgos para ventilação. 

Acessórios por Rack: 
- 160 porcas gaiolas M5. 

- 160 parafusos Philips M5x13mm. 

- 160ruelas lisas M5. 

- 2 painel cego em aço pintado na cor do rack com 04 Un. 

- 2 painel cego em aço pintado na cor do rack com 03 Un. 

- 4 painéis cegos em aço pintado na cor do rack com 02 Un 

- 15 painéis cegos em aço pintado na cor bege com 01 Un. 

2 a-

do do rack. 

1.13 ENCODER (H.264 – ONE-SEG) PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO 

ISDB-TB. 

Quantidade: 02 

 Características mínimas: 
- Operar de acordo com as  normas ABNT NBR15602-1, NBR15602-2 e NBR 15602-3;   

- Possuir entrada de vídeo SDI baseado no padrão SMPTE-259M 75 Ohms; 

- Entrada de áudio AES/EBU; 

- Possuir saída DVB-ASI; 

- Possuir saída de áudio e vídeo para monitoração; 

- Codificação de vídeo H.264 / MPEG-4 AVC para dispositivos   móveis (1-Seg), com taxa 

de quadros selecionáveis; 

- Codificação de áudio MPEG-4 AAC/AAC+ para dispositivos móveis (1-Seg); 

- Possibilidade de ajuste dos profiles de codificação de áudio e  vídeo indicados para disposi-

tivos móveis (1-Seg) na norma do padrão brasileiro; 

- Interface padrão Fast Ethernet (100BaseT) para operação e configuração remota. 

- Tensão de alimentação 110VCA, 60 Hz. 

- Montagem em rack padrão 19” (dezenove polegadas). 

- Manual de operação e instalação. 
Acessórios: cabos e conectores necessários para interligação com os demais componentes 

do sistema fornecido.  

1.14 ENCODER HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB 

Quantidade:04 

 Características mínimas: 
- Operar de acordo com as normas ABNT NBR15602-1, NBR15602-   2 e NBR 15602-3;   

- Possuir entrada de vídeo SDI baseado no padrão SMPTE-259M 75 Ohms; 

- Codificação em resolução padrão (SD) e alta resolução (HD) selecionável;  

- Entrada de áudio digital AES/EBU; 

- Possuir saída DVB-ASI; 

- Possuir saída de áudio e vídeo para monitoração; 

- Codificação de vídeo H.264 / MPEG-4 AVC 

- Codificação de áudio compatível com padrão MPEG-4 AAC 

- Possibilidade de ajuste dos profiles de codificação de áudio e vídeo indicados na norma do 

padrão brasileiro; 

- Interface padrão Fast Ethernet (100BaseT) para operação e configuração remota. 

- Montagem em rack padrão 19” (dezenove polegadas). 
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- Manual de operação e instalação. 
- Tensão de alimentação 110VCA, 60 Hz. 

- Acessórios: cabos e conectores necessários para interligação com os demais componentes 

do sistema fornecido. 
1.15  MULTIPLEXADOR DE SINAIS PADRÃO ISDB-TB 

 Quantidade: 02 

Características mínimas: 
- Operar de acordo com as normas ABNT NBR15603-1, NBR15603-2 e NBR15603-3. 

- Possuir pelo menos 8 (oito) entradas ASI para encoders de áudio e vídeo HD/SD/ONE-SEG 

(H.264); 

- Possuir pelo menos uma entrada ASI para encoder de áudio e vídeo para dispositivos mó-

veis (1-Seg) (H.264); 

- Possuir entradas de dados suficientes para permitir a inserção de interatividade, carrossel de 

dados e guia de programação eletrônica para no mínimo quatro canais SD (standard defini-

tion) e para um canal móvel (1-Seg) ; 

- Saída de Transport Stream – MPEG2-TS, saída (188/204 Bytes) terminada em conector 

ASI; 
- Permitir a utilização de interatividade através do Middleware GINGA; 

- Permitir configuração dos diversos parâmetros e tabelas da norma brasileira via software 

fornecido com o equipamento; 

- Permitir configuração e operação remota por interface padrão Fast Ethernet. 

- Montagem em rack padrão 19” (dezenove polegadas). 

- Manual de operação e instalação. 

- Tensão de alimentação 110/220Volts, 60 Hz. 

Acessórios: cabos e conectores necessários para interligação com os demais componentes 

do sistema fornecido. 

1.16  DECODER PROFISSIONAL (H.264 - 1-SEG) PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍ-

DEO PADRÃO ISDB-TB  

 Quantidade: 01 

Características mínimas: 
- Operar de acordo com as normas do padrão brasileiro (ISDTV – SBTVD Nº 2); 

- Possuir saída de vídeo SDI baseado no padrão SMPTE-259M 75 Ohms; 

- Saída de áudio AES/EBU; 

- Possuir saída de áudio e vídeo para monitoração; 

- Decodificação H.264 / MPEG-4 AVC para dispositivos móveis (1-Seg) 

- Decodificação de áudio MPEG-4 AAC para dispositivos móveis (1-Seg); 

- Possibilidade de ajuste dos profiles de decodificação de áudio e vídeo indicados para dispo-

sitivos móveis (1-Seg) na norma do padrão brasileiro; 

- Tensão de alimentação 100/240VAC 50/60 Hz. 

 

1.17 DECODER PROFISSIONAL HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PA-

DRÃO ISDB-TB 

Quantidade: 01 

Características mínimas: 
-Operar de acordo com as normas do padrão brasileiro (ISDB-TB) – SBTVD Nº 2); 

-Possuir saída de vídeo SDI baseado no padrão SMPTE-259M 75 Ohms; 

-Saída de áudio AES/EBU; 

-Possuir saída de áudio e vídeo para monitoração; 

-Decodificação de vídeo H.264 / MPEG-4 AVC; 

-Decodificação de áudio MPEG-4 AAC; 

-Possibilidade de ajuste dos profiles de decodificação de áudio e vídeo - indicados na norma 

-do padrão brasileiro; 

-Tensão de alimentação 100/240VAC 50/60 Hz. 
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Referência de comparação: marca Ateme – modelo DR8100 ou similar. 

1.18 GERADOR DE ENTRETENIMENTO E INTERATIVIDADE PARA TV DIGI-

TAL PADRÃO SBTVD-T 

Quantidade: 01 

Características mínimas: 
- Transmissão de fluxo de transporte MPEG2-TS em tempo real para saídas em interface ASI 

e em arquivo;  

- Geração de BTS para preparação de fluxo de transporte para modulação em camadas hie-

rárquicas ISDB-T;  

- 1 interface ASI de entrada, no mínimo;  

- 1 interface ASI de saída, no mínimo;  

- Geração de carrossel de objetos DSM-CC (Aplicações GINGA-J e GINGA-NCL);  

- Geração de carrossel de dados para atualização de firmware de receptores pelo ar (OAD); 

- Geração de tabelas para EPG em conformidade com o ISDB-TB, com inserção em tempo 

real das informações e configuração de taxa de repetição com resolução de milissegundos; 

- Geração de tabelas PSI/SI em conformidade com o SBTVD, com inserção em tempo real 

das informações e configuração de taxa de repetição com resolução de milissegundos; 

- Servidor de Closed Caption em tempo real; 

- Permitir multiplexação e geração de EPG conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 15603; 

- Redundância de alimentação de energia; 

- Redundância de armazenamento em disco; 

- Redundância de refrigeração; 

 

- Tensão de alimentação 100/240VAC 50/60 Hz. 

 Acessórios: cabos e conectores necessários à interligação com os demais equipamentos do sis-

tema. 

Referência de comparação: marca EITV – modelo Plyaout Professional com servidor de SI, 

EPG, Closed Caption, Dado (Ginga/OAD), Multiplexador e Remultiplexador ou similar. 

 1.19 UP CONVERTER COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:  

Quantidade: 01 
UP Converter com entrada de áudio analógico em quatro canais e vídeo composto e pelo menos 

2 saídas HD-SDI com áudio em embedded e saída HDMI. Deve possuir entrada para frame 

syncronizer. Deve possuir 4 saídas de áudio para monitoramento. Montagem em rack de 19 po-

legadas com fonte redundante; 

1.20 NO BREAK COM BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA DE 15 MINU-

TOS.           

Quantidade: 01 
Sistema UPS (No Break) com potência de saída de 65 KVA / 52 KW, com as seguintes ca-

racterísticas: Sistema Dupla Conversão - Online; Banco de baterias: externo, utilizando baterias 

do tipo seladas VRLA;Autonomia mínima em plena carga: 15 minutos; Controle microproces-

sado; Chave estática; Chave de by-pass manual incorporada;Transformador isolador de saí-

da;Tensão de saída senoidal com baixa distorção harmônica, <= 2%;Software de monitoramen-

to remoto em plataforma Windows;Comunicação via porta ethernet com protocolo SNMP para 

medidas e Web browser incorporado;Fator de potência de entrada maior que 0,95;Rendimento 

global >= 88%;Variação admissível de tensão de entrada +/- 15%;Tensão de entrada 380/220v 

com neutro para chave estática;Configuração de rede de entrada: Trifásico (f+f+f+n+t);Tensão 

de saída 380/220V; Configuração de rede de saída: Trifásico (f+f+f+n+t); Proteções de CC alta, 

CC baixa, Sobrecarga do barramento, CA alta, CA baixa, Curto-circuito e sobrecarga; Operação 

singela; Desligamento automático por baixa tensão de bateria. 

 

 

 

  



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 3

0 
 

Benildon Santana Luz 
Coordenador Técnico 

Assembleia Legislativa de Sergipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 3

1 
 

 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 

Ref.: LICITAÇÃO Nº 032/2015 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2015 

 

OUTORGANTE:  Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração 

em seu nome (nome, endereço/razão social, etc,). 

 

 

 

OUTORGADO:  (Representante devidamente qualificado) 

 

 

 

PODERES : entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar docu-

mentos, assinar atos e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de julgamentos, 

firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de preços, en-

fim,assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do 

presente mandato junto a esse órgão, relativamente a quaisquer das fases do Pregão Presencial  

n° 020/2015. 

 

(local e data) 

___________________________________________ 

(assinatura do sócio-gerente ou proprietário e carimbo) 
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LICITAÇÃO Nº 032/2015 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

...........................(Razão Social da empresa), com sede na ................................. (endereço com-

pleto), inscrita no CNPJ nº ........................., vem, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) .........................,portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................e do CPF nº 

....................., em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº da Lei nº 10.520de 17 de 

julho de 2002, declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na lici-

tação modalidade Pregão Presencial  nº 020/2015 da Assembléia Legislativa do Estado de Ser-

gipe. 

(local e data) 

_______________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

 

Observação: 

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar 

assinada pelo representante legal da empresa; e 

b) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento. 
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LICITAÇÃO Nº 032/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

A empresa ........ inscrita no CNPJ ..........., por intermédio do seu representante legal ....., declara 

sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 

processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar com o Poder Público e não se en-

contra suspensa do direito de licitar ou contratar com as Administrações Federais, Estaduais ou 

Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local,  ___ de _________de _______ 

( assinatura/carimbo ) 

 

 

Observação: 

a) a Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e 

estar assinada pelo representante legal da empresa. 
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LICITAÇÃO Nº 032/2015 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2015 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

 

 

A ...........(nome da empresa)inscrita no CNPJ nº ........., situada à ...........(endereço comple-

to),por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...... portador(a) da Carteira de Identida-

de nº ......... e do CPF nº .........DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menores de dezesseis anos. 

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: SIM ( ) NÃO ( ) 

Aracaju,            de                de 2015. 

 

 

Representante legal 

(carimbo e assinatura do responsável legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assina-

da pelo representante legal da empresa. 
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ANEXO VI 
 

LICITAÇÃO Nº 032/2015 

 

PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2015 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

                  Declaramos que em cumprimento ao subitem 9.7, alíneas “a1 e a.2” do edital refe-

rente à LICITAÇÃO Nº 023/2015-PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015, que a empresa, 

__________________________________ através do seu representante Sr.(a) 

________________________________, portador do C.P.F  nº ________, vistoriou o edifício 

sede com o objetivo de   verificar “in loco”. A vistoria é de inteira responsabilidade do licitante. 

 

 

   Aracaju,      de               de  2015.      
 

                         ___________________________________________________________ 

                                                Diretor Administrativo 

 

 

_________________________________________________ 
Representante de Empresa 
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LICITAÇÃO Nº  032/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa _____________________ inscrita no CNPJ ____________________________, por 

intermédio do seu representante legal, o(a) Sr.(a)____________________________, porta-

dor(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº DECLARA para fins do disposto no subitem 

7.6.1. do Edital do processo licitatório Pregão Presencial nº 020/2015, sob as sanções adminis-

trativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

Localidade, ___ de _________de _______ 

 

-------------------------------------- 

Representante Legal 

Observação: 
Assinalar com um “X” na condição da empresa. 
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LICITAÇÃO Nº 032/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 

 

ANEXO VIII 

 

TERMO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 

 

Aracaju(SE),               de                      2015.  

À Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe 

Att.: Comissão Permanente de Licitação. 

Ref. Pregão Presencial nº 020/2015 

Declaramos expressamente: 

 

Os equipamentos terão uma garantia de trinta e seis meses, a partir do recebimento definitivo.  

Atenciosamente, 

 

 

 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa 
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      ANEXO IX 

 

 

     MINUTA DE CONTRATO Nº  

 

 Termo de Contrato de Fornecimento de  Equipamentos 

que entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de 

Sergipe e a Firma.  

 

 

 

        Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento de 

Equipamentos, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a Assembleia Legisla-

tiva do Estado de Sergipe, C.G.C. nº 13.170.840/000l-44, doravante denominada CONTRA-

TANTE, neste ato representada pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e pelo 

Primeiro Secretário Deputado Jéferson Andrade, ambos brasileiros, residentes nesta Capital 

e do outro, a Firma , estabelecida na , bairro , CEP : , inscrita no C.N.P.J. sob nº , Inscrição Es-

tadual nº  , denominada CONTRATADA, representada pelo(a)   Sr(a), residente na   nº , bairro  

, nesta Capital  ,   portadora do CPF nº  e R.G nº  , têm justo e contratado por este e na melhor 

forma de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

       CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO   
 

                                               1.1. Aquisição de 01 (um) Sistema de Transmissão de 

Televisão Digital Terrestre para a Televisão Legislativa do Estado de Sergipe (TV ALE-

SE), incluindo: instalação, ativação e treinamento, conforme especificações técnicas e quan-

titativos constantes do Anexo I- Termo de Referência deste Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 

QUANTITATIVO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DIGITAL PARA ARACAJU – SE 
 

2.1.  Conforme consta no Termo de Referência do Edital: 
Transmissor digital de radiodifusão de sons e imagens (Televisão), 

para transmissão em UHF, faixa de operação de 470 a 806 MHz (canais 14 a 69), potência de saída  

5 Kw, composto por dois transmissores de 2,5 KW cada. 

Quantidade: 01 
- Operar no Padrão Brasileiro de TV Digital (ISDB-TB) 

- Atender a Norma ABNT NBR 15601 

- Permitir a operação em toda faixa de UHF (14-69), com curva de correção para todas as faixas de 

potência e freqüência; 

- MER (Modulation error Rate) : ≥ 37 dB 

- Entradas: BTS ou TS em formato ASI/IP 

- Filtro de saída operando com máscara de emissão crítica (50dB) 

 Características gerais: 
- Canal de operação: 48  (QUARENTA E OITO) 

- Potência mínima de saída: 5 KW (RMS), composto por dois transmissores independentes, com po-

tência mínima de 2,5 KW cada, combinados externamente de modo a compor sistema com no mí-

nimo 5 KW de potência de saída. 

- Sistema de controle redundante que possibilite a operação básica de cada transmissor, mesmo em 

caso de falha do controle principal. 

- Sistema de combinação/ comutação, para operação manual via patch panel, que permita as seguintes 

configurações de funcionamento: 

 Transmissores A e B combinados conectados à antena; 

 Transmissores A e B combinados conectados à carga; 
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 Transmissor A conectado à antena e transmissor B conectado à carga; 

 Transmissor A conectado à carga e transmissor B conectado à antena. 

- Largura nominal do canal: 6 MHz. 

- Dupla excitação com chaveamento automático. 

- Sincronismo utilizando rubídio locado  por GPS. 

- Sistema de refrigeração líquida, incluindo bombas redundantes, com trocador de calor instalado ex-

ternamente. A interligação do transmissor com o trocador de calor deverá ser com tubulação metáli-

ca confeccionada em aço inoxidável ou borracha. 

- Compatível com operação em rede de freqüência única (SFN). 

- Módulo excitador/amplificador de RF com controles de sintonia e  ajustes de nível de potência,   

medidores de correntes, tensões e potência dos principais sinais do  amplificador. 

- Módulos amplificadores de potência de RF totalmente   em estado  sólido. 

- Circuito de religamento automático, no caso de falta de energia elétrica momentânea. 

- Medidores de tensão de alimentação, corrente, potências direta e refletida dos estágios finais de áu-

dio e vídeo, com possibilidade de ajustes destes estágios, através de comandos externos. 

- Comandos de ligação dos estágios dispostas de forma independente; 

- Interface para monitoramento e gerenciamento remoto via protocolo SNMP;Estabilidade de fre-

qüência na saída do excitador de ± 1Hz; 

- Conector de saída de RF tipo flange, padrão EIA, 50 Ohms, compatível com os demais itens do sis-

tema; 

- Saída de teste atenuada para realização de medidas de parâmetros da modulação e transmissão digi-

tal (MER e BER), padrão ISDB-TB; 

- Apresentação em gabinete metálico para aterramento com a rede de alimentação elétrica. 

- Alimentação: trifásica em 220 Volts. 

      Certificação de homologação junto à ANATEL até a data de entrega.   

Acessórios: 
- Módulo excitador / amplificador de RF completo, de reserva. 

- Módulo amplificador de potência de RF com fonte de alimentação, de reserva. 

- Módulo de fonte de alimentação, de reserva. 

- Conjunto de linhas coaxiais rígidas de RF, 50 Ohms, composta de  conectores luvas, cotovelos, 

abraçadeiras, suportes de fixação, para interligação dos transmissores ao patch panel e a carga fan-

tasma, todos compatíveis, cabos elétricos para ligação do transmissor ao quadro geral de distribuição 

e demais materiais necessários à instalação do sistema. 

- eletrocalhas  para as instalações elétricas e para sustentação das tubulações que interligam os trans-

missores aos respectivos trocadores de  calor. 

- Medidor de potência , compatível com o sistema brasileiro de televisão digital ISDB-TB, para a fai-

xa de freqüências de 470 a 860 MHz, que possibilita medidas de potências direta e refletida,  acom-

panhados de conectores, adaptadores de linha de RF, cabos e pastilhas para ligação do conjunto. 

- Kit de peças e componentes de reserva, indicados pelo fabricante.   

- Manuais de instalação, operação e técnico com esquema elétrico-eletrônico. 

A CONTRATADA deverá fornecer no ato de entrega dos equipamentos uma relação de   peças e ou 

módulos do transmissor, que o fabricante julgar necessário, para servir de  subsídio aos técnicos da TV 

Senado na aquisição futura de peças para manutenção. 

1.2 Antena transmissora de sinais de radiodifusão para televisão digital, na faixa de UHF. 

Quantidade: 01  
- Tipo: Slot de 8 fendas. 

- Ganho em potência: 10,5 dBd (sobre o dipolo). 

- Polarização de irradiação: Horizontal. 

- Potência mínima de RF admissível: 5 kW (RMS). 

- Diagrama de irradiação horizontal de 360º. 

- Circularidade máxima no diagrama de irradiação horizontal: ± 3 dB. 

- Taxa máxima de onda estacionária admissível para uma banda passante de ± 10 MHz: 1,2. 

- A antena deve estar sintonizada no canal: 48 

- Conector de entrada da alimentação de RF do conjunto: Flange padrão 

EIA, 50 Ohms, compatível com os demais itens do sistema. 
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  Acessórios: 
- Flange  e  peças para montagem  e instalação do conjunto   na lateral  da torre . 

- Manual ou prospecto de instalação, acompanhado de dados técnicos  e  dos  diagramas   de 

irradiação horizontal e vertical da antena 

 

1.3Cabo coaxial para transmissão de sinais de radiofreqüência (RF) na faixa de televisão em 

UHF - 470 a 806 MHz. 

Quantidade:01  
- Diâmetro externo nominal: 3 1/8” ou 9,1cm 

- C comprimento de 110m 

- Condutores interno e externo de cobre corrugado. 

- Isolamento  entre  condutores  ou  dielétrico,  a  ar com suporte  espiral  de  teflon  ou   polieti-

leno rígido. 

- Rigidez elétrica de até 10 kV DC de isolação. 

- Isolamento externo de polietileno, formando uma capa protetora de pelo menos 2 mm  de es-

pessura. 

- Diâmetro externo total admissível: 10,0 cm. 

- Impedância: 50 Ohms. 

- Atenuação máxima admissível: 1,5 dB/100m (em 750 MHz). 

- Capacitância elétrica máxima: 70 pF/m. 

-  

- Acessórios: 
- 6 ( seis ) conectores para o cabo coaxial acima, padrão E.I.A. (Eletronic  Ind. Association) com 

flange de 3 - 1/8” de diâmetro, acabamento cromado ou latão polido. 

- 70 (setenta) braçadeiras de fixação para o cabo, “inners” de encaixe do conector com suporte 

de  teflon,  parafusos,  arruelas,  porcas  de fixação e anéis de   vedação. 

- Quantidades de referência, podendo variar para mais ou menos de acordo com a instalação. 

- Manual ou prospecto de instalação, acompanhado de dados técnicos. 

- 1.4  Sistema para pressurização de linha de RF. 

- Quantidade:01 
- Vazão mínima: 15 litros/minuto. 

- Capacidade de pressurização: 0 a 15 psi. 

- Manômetro indicador de pressão: digital ou analógico (ponteiro). 

- Pressostato automático para ligação e  desligamento do sistema,  quando  atingido  os  níveis 

mínimo e máximo de funcionamento. 

- Filtro dissecante para  manter  a  umidade  relativa do ar abaixo de 40 %,  na saída do  pressu-

rizador. 

- Alimentação: 110/220 Volts monofásico. 

-   Acessórios: 
- Kit de conexões em latão e mangueiras para ligação na linha de RF. 

- Manual de operação e manutenção do sistema. 

-  1.5 Receptor Profissional de Satélite Digital para recepção de Sinais de Televisão. 

- Quantidade:03 

- Sistema e demodulação 

- Demodulador: DVB-S QPSK , DVB-S2 QPSK, 8PSK 

- Tipos de recepção: MPEG-2 / MPEG-4 

- Conector de entrada: Tipo F (fêmea), 75 Ohms. 

- Faixa de freqüência (mínima): 950 a 2150 MHZ. 

- Nível de entrada: -25dBm a –65 dBm. 

- Sintonia de canais: MCPC / SCPC 
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- Características da seção de vídeo 

- Saída de vídeo analógica:  1,0Vpp, 75 ohms, conector BNC. 

- Saída digital de vídeo: padrão ASI e SDI com áudio embedded. 

- Mínimo de duas saídas ASI independentes. 

- Padrões de vídeos disponíveis: PAL-M e NTSC. 

- Características da seção de áudio 

- Saída de áudio digital: padrão AES/EBU. 

- Saída de áudio analógico: balanceado padrão XLR-3. 

- Características gerais 

- Controle e monitoração por Web browser. 

- Totalmente compatível com os encoders fornecidos. 

- Painel de LCD para visualização dos parâmetros de configuração. 

- Porta RS232 ou USB para atualização do software. 

- Alimentação: 110/220 VAC, 60Hz. 

- O equipamento deve estar preparado para ser montado em rack padrão 19”. 

- Deve ser fornecido o manual de operação e manutenção com esquemas eletrônicos. 

- Referência: Harmonic Proview série 7000 ou similar. 

1.6  Antena Parabólica para Recepção de Sinais de Televisão. 

Quantidade 01 
- Diâmetro mínimo: 3,2 metros. 

- Sistema focal: foco primário. 

- Freqüência de operação: Banda C:  3,4 à 4,2 GHz. 

- Polarização: linear. 

- Ganho: mínimo de 41,0 dBi na Banda C. 

- Temperatura de ruído: (a 30° de elevação) 28°K. 

- Superfície do refletor fechada, construída em chapa de alumínio ou fibra com aluminação 

interna. 

- Movimentos disponíveis:  

 - azimute: 360° contínuos. 

 - elevação: 0° até 90°. 

- Estrutura portante: tubo e perfis de aço com base tipo tripé. 

Características gerais: 
- Fornecido com iluminador duplo e 3(três) LNB para uso profissional com filtro para Wi-

Max banda C estendida e com temperatura de ruído máximo de 15ºK, freqüência de entrada 

de 3,4 a 4,2 GHZ, estabilidade do oscilador local de ± 500 KHZ, Ref. do LNB: Norsat 8515 

ou similar, ref. do filtro: Norsat BPF-C-2 ou similar. Cada LNB deverá ser ligado a um re-

ceptor para sintonizar a TV Senado e a TV Câmara simultaneamente. Deverá ser entregue 

dois filtros. 

- O equipamento deve vir com manual de instalação contendo as características técnicas. 

Acessórios: 
Cabo coaxial RGC-06 com dupla blindagem e 90% de malha e conectores para ligação dos 

LNB aos receptores de satélite e demais acessórios para fixação do cabo. 

1.7 Carga resistiva para teste de sinais de alta potência de RF ou sinais de transmissão de 

televisão em UHF. 

Quantidade:  01 
- Potência mínima de entrada: 10 kW (RMS). 

- Impedância de entrada: 50 Ohms. 

- Conector de entrada de alimentação de RF: tipo flange, padrão EIA, 50 Ohms, com diâme-

tro compatível com os demais componentes do sistema. 
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- Refrigeração a ar por meio de ventoinha ou em óleo mineral. 

- Saída  de  teste  (sonda)  com terminação tipo jack - BNC,  para  ligação  de  medidor /  ana-

lisador de freqüência. 

- Acabamento em gabinete metálico e blindado. 

- Manual de instalação e manutenção. 

OBS: Esta carga será compartilhada com a Rádio Senado FM. 

1.8  MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI 

Quantidade:02 

Características mínimas: 
- Monitor do tipo widescreen para monitoramento de sinais de televisão padrão broad-

cast;  

- Tela de LCD, com iluminação a Led, de no mínimo 17" (dezessete polegadas) de dia-

gonal;  

- Monitor de forma de onda (waveform) e medidor vetorial (vectorscope) internos; 

- Entrada de vídeo padrão SDI e HDMI; 

- Resolução nativa de no mínimo 1280 x 768 (WXGA);  

- Ajustes de brilho, contraste, cor e gama; 

- Tensão de alimentação: 110/ 220 VAC, 60Hz. 

Acessórios:  cabos e elementos de conexão necessários para interligação  

 com os demais componentes do sistema fornecido. 

1.9 MONITOR DE ÁUDIO 

Quantidade :01 

Características:  
- Montagem em gabinete padrão rack de 19" (dezenove polegadas);  

- Entradas balanceadas de áudio analógico XLR; 

- Entrada balanceada de áudio digital AES/EBU   

- Resposta de frequência de 200 Hz a 20 kHz;  

- Potência mínima: 2X10 Watts; 

- Monitoração de nível de áudio via VU em barra de LEDs ou painel de LCD;  

- Saída para fone de ouvido com ajuste de volume; 

- Tensão de alimentação 220 VAC, 60Hz.  

1.10 Acessórios:  cabos e elementos de conexão necessários para interligação com os demais 

componentes do sistema fornecido.RECEPTOR E CONVERSOR DE SINAIS DE TV 

DIGITAL (SET-TOP BOX) 

Quantidade:01 

Características: 
- Deverá atender as normas do padrão brasileiro de TV Digital (ISDB-TB). 

- Recepção ONE-SEG e FULL-SEG.  

- Possibilidade de configuração de razão de aspecto 4:3 e 16:9. 

- Entrada de RF em conector do tipo F. 

- Possibilidade de sintonia de canais UHF 14 a 69. 

- compatibilidade com sinais nos padrões HDTV e SDTV. 

- saídas de vídeo do tipo video composto, vídeo componente e HDMI. 

- saídas de áudio analógica estéreo e digital com conector óptico. 

- ajustes de áudio e vídeo. 

- possibilidade de acesso ao Guia de Programação Eletrônico (EPG) dos canais digitais; 

controle remoto com as principais funções do aparelho e teclas específicas para acesso a 

aplicações interativas; tensão de alimentação 220 VAC, 60Hz; podem ser fornecidos, opci-

onalmente, dois equipamentos distintos, sendo um para recepção ONE-SEG e outro para re-

cepção FULL-SEG, desde que mantidas as demais características da especificação. 

Acessórios:   cabos e elementos de conexão necessários para interligação com os demais com-

ponentes do sistema fornecido (monitor de áudio e monitor de vídeo). 

1.11. Receptor de TV Digital/TV Led com as seguintes características mínimas: 



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 4

3 
 

Quantidade:02 
- Tamanho da tela: 40” (polegadas) 

- Sistema de recepção de TV Analógico (NTSC/PAL-M) e Digital (SBTVD-T) integra-

do. 

- Suporte para interatividade (ginga). 

- Resolução : 1920 X 1080 pontos (Full HD). 

- Tela: LCD com iluminação a Led. 

- Recepção dos canais VHF (2-13) e UHF (14-69) 

- Entradas de vídeo: duas de vídeo composto, uma de vídeo componente e  quatro 

HDMI. As entradas de vídeo composto e vídeo componente deverão ser com plugs RCA fi-

xados diretamente no painel traseiro ou lateral.  

- Entradas de áudio analógico: duas 

- Tensão de alimentação: 110 – 220 V 

Acessórios: 
- Controle remoto. 

- Suportes para mesa e para fixação em parede. 

- Manual de instalação e operação 

Referência: Sony Bravia KDL40EX525 ou similar1 

1.12 Rack ou Bastidor, padrão 19” (dezenove polegadas). 

Quantidade: 02 
 1. Estrutura básica: aço ou alumínio com pintura eletrostática, na cor   do gabinete  do transmissor. 

- Altura útil: 40 Unidades padrão. 

- Laterais com fechos rápidos. 

- Portas traseiras bipartidas com ventilação. 

- Perfis verticais de montagem em 19” perfurados para porca 

tipo gaiola, em aço. 

- Longarinas multifuncionais em aço para amarração de cabos. 

- Teto fechado com rasgos para ventilação. 

Acessórios por Rack: 
- 160 porcas gaiolas M5. 

- 160 parafusos Philips M5x13mm. 

- 160ruelas lisas M5. 

- 2 painel cego em aço pintado na cor do rack com 04 Un. 

- 2 painel cego em aço pintado na cor do rack com 03 Un. 

- 4 painéis cegos em aço pintado na cor do rack com 02 Un 

- 15 painéis cegos em aço pintado na cor bege com 01 Un. 

2 
lado do rack. 

1.13 ENCODER (H.264 – ONE-SEG) PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO 

ISDB-TB. 

Quantidade: 02 

 Características mínimas: 
- Operar de acordo com as  normas ABNT NBR15602-1, NBR15602-2 e NBR 15602-3;   

- Possuir entrada de vídeo SDI baseado no padrão SMPTE-259M 75 Ohms; 

- Entrada de áudio AES/EBU; 

- Possuir saída DVB-ASI; 

- Possuir saída de áudio e vídeo para monitoração; 

- Codificação de vídeo H.264 / MPEG-4 AVC para dispositivos   móveis (1-Seg), com taxa 

de quadros selecionáveis; 

- Codificação de áudio MPEG-4 AAC/AAC+ para dispositivos móveis (1-Seg); 

- Possibilidade de ajuste dos profiles de codificação de áudio e  vídeo indicados para disposi-

tivos móveis (1-Seg) na norma do padrão brasileiro; 

- Interface padrão Fast Ethernet (100BaseT) para operação e configuração remota. 
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- Tensão de alimentação 110VCA, 60 Hz. 

- Montagem em rack padrão 19” (dezenove polegadas). 

Manual de operação e instalação.Acessórios: cabos e conectores necessários para interliga-

ção com os demais componentes do sistema fornecido.  

1.14 ENCODER HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB 

Quantidade:04 

 Características mínimas: 
- Operar de acordo com as normas ABNT NBR15602-1, NBR15602-   2 e NBR 15602-3;   

- Possuir entrada de vídeo SDI baseado no padrão SMPTE-259M 75 Ohms; 

- Codificação em resolução padrão (SD) e alta resolução (HD) selecionável;  

- Entrada de áudio digital AES/EBU; 

- Possuir saída DVB-ASI; 

- Possuir saída de áudio e vídeo para monitoração; 

- Codificação de vídeo H.264 / MPEG-4 AVC 

- Codificação de áudio compatível com padrão MPEG-4 AAC 

- Possibilidade de ajuste dos profiles de codificação de áudio e vídeo indicados na norma do 

padrão brasileiro; 

- Interface padrão Fast Ethernet (100BaseT) para operação e configuração remota. 

- Montagem em rack padrão 19” (dezenove polegadas). 

- Manual de operação e instalação.Tensão de alimentação 110VCA, 60 Hz. 

Acessórios: cabos e conectores necessários para interligação com os demais componentes 

do sistema fornecido.1.15  MULTIPLEXADOR DE SINAIS PADRÃO ISDB-TB 

 Quantidade: 02 

Características mínimas: 
- Operar de acordo com as normas ABNT NBR15603-1, NBR15603-2 e NBR15603-3. 

- Possuir pelo menos 8 (oito) entradas ASI para encoders de áudio e vídeo HD/SD/ONE-SEG 

(H.264); 

- Possuir pelo menos uma entrada ASI para encoder de áudio e vídeo para dispositivos mó-

veis (1-Seg) (H.264); 

- Possuir entradas de dados suficientes para permitir a inserção de interatividade, carrossel de 

dados e guia de programação eletrônica para no mínimo quatro canais SD (standard defini-

tion) e para um canal móvel (1-Seg) ; 

- Saída de Transport Stream – MPEG2-TS, saída (188/204 Bytes) terminada em conector 

ASI;Permitir a utilização de interatividade através do Middleware GINGA; 

- Permitir configuração dos diversos parâmetros e tabelas da norma brasileira via software 

fornecido com o equipamento; 

- Permitir configuração e operação remota por interface padrão Fast Ethernet. 

- Montagem em rack padrão 19” (dezenove polegadas). 

- Manual de operação e instalação. 

- Tensão de alimentação 110/220Volts, 60 Hz. 

Acessórios: cabos e conectores necessários para interligação com os demais componentes 

do sistema fornecido. 

1.16  DECODER PROFISSIONAL (H.264 - 1-SEG) PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍ-

DEO PADRÃO ISDB-TB  

 Quantidade: 01 

Características mínimas: 
- Operar de acordo com as normas do padrão brasileiro (ISDTV – SBTVD Nº 2); 

- Possuir saída de vídeo SDI baseado no padrão SMPTE-259M 75 Ohms; 

- Saída de áudio AES/EBU; 

- Possuir saída de áudio e vídeo para monitoração; 

- Decodificação H.264 / MPEG-4 AVC para dispositivos móveis (1-Seg) 

- Decodificação de áudio MPEG-4 AAC para dispositivos móveis (1-Seg); 



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 4

5 
 

- Possibilidade de ajuste dos profiles de decodificação de áudio e vídeo indicados para dispo-

sitivos móveis (1-Seg) na norma do padrão brasileiro; 

- Tensão de alimentação 100/240VAC 50/60 Hz. 

 

1.17 DECODER PROFISSIONAL HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PA-

DRÃO ISDB-TB 

Quantidade: 01 

Características mínimas: 
-Operar de acordo com as normas do padrão brasileiro (ISDB-TB) – SBTVD Nº 2); 

-Possuir saída de vídeo SDI baseado no padrão SMPTE-259M 75 Ohms; 

-Saída de áudio AES/EBU; 

-Possuir saída de áudio e vídeo para monitoração; 

-Decodificação de vídeo H.264 / MPEG-4 AVC; 

-Decodificação de áudio MPEG-4 AAC; 

-Possibilidade de ajuste dos profiles de decodificação de áudio e vídeo - indicados na norma 

-do padrão brasileiro; 

-Tensão de alimentação 100/240VAC 50/60 Hz. 

Referência de comparação: marca Ateme – modelo DR8100 ou similar. 

1.18 GERADOR DE ENTRETENIMENTO E INTERATIVIDADE PARA TV DIGI-

TAL PADRÃO SBTVD-T 

Quantidade: 01 

Características mínimas: 
- Transmissão de fluxo de transporte MPEG2-TS em tempo real para saídas em interface ASI 

e em arquivo;  

- Geração de BTS para preparação de fluxo de transporte para modulação em camadas hie-

rárquicas ISDB-T;  

- 1 interface ASI de entrada, no mínimo;  

- 1 interface ASI de saída, no mínimo;  

- Geração de carrossel de objetos DSM-CC (Aplicações GINGA-J e GINGA-NCL);  

- Geração de carrossel de dados para atualização de firmware de receptores pelo ar (OAD); 

- Geração de tabelas para EPG em conformidade com o ISDB-TB, com inserção em tempo 

real das informações e configuração de taxa de repetição com resolução de milissegundos; 

- Geração de tabelas PSI/SI em conformidade com o SBTVD, com inserção em tempo real 

das informações e configuração de taxa de repetição com resolução de milissegundos; 

- Servidor de Closed Caption em tempo real; 

- Permitir multiplexação e geração de EPG conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 15603; 

- Redundância de alimentação de energia; 

- Redundância de armazenamento em disco; 

- Redundância de refrigeração; 

 

- Tensão de alimentação 100/240VAC 50/60 Hz. 

 Acessórios: cabos e conectores necessários à interligação com os demais equipamentos do sis-

tema. 

Referência de comparação: marca EITV – modelo Plyaout Professional com servidor de SI, 

EPG, Closed Caption, Dado (Ginga/OAD), Multiplexador e Remultiplexador ou similar. 

 1.19 UP CONVERTER COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:  

Quantidade: 01 
UP Converter com entrada de áudio analógico em quatro canais e vídeo composto e pelo menos 

2 saídas HD-SDI com áudio em embedded e saída HDMI. Deve possuir entrada para frame 

syncronizer. Deve possuir 4 saídas de áudio para monitoramento. Montagem em rack de 19 po-

legadas com fonte redundante; 

1.20 NO BREAK COM BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA DE 15 MINU-

TOS.           
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Quantidade: 01 
Sistema UPS (No Break) com potência de saída de 65 KVA / 52 KW, com as seguintes ca-

racterísticas: Sistema Dupla Conversão - Online; Banco de baterias: externo, utilizando baterias 

do tipo seladas VRLA;Autonomia mínima em plena carga: 15 minutos; Controle microproces-

sado; Chave estática; Chave de by-pass manual incorporada;Transformador isolador de saí-

da;Tensão de saída senoidal com baixa distorção harmônica, <= 2%;Software de monitoramen-

to remoto em plataforma Windows;Comunicação via porta ethernet com protocolo SNMP para 

medidas e Web browser incorporado;Fator de potência de entrada maior que 0,95;Rendimento 

global >= 88%;Variação admissível de tensão de entrada +/- 15%;Tensão de entrada 380/220v 

com neutro para chave estática;Configuração de rede de entrada: Trifásico (f+f+f+n+t);Tensão 

de saída 380/220V; Configuração de rede de saída: Trifásico (f+f+f+n+t); Proteções de CC alta, 

CC baixa, Sobrecarga do barramento, CA alta, CA baixa, Curto-circuito e sobrecarga; Operação 

singela; Desligamento automático por baixa tensão de bateria. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA-DOS RECURSOS  ORÇAMENTÁ-

RIOS 
 

3.1.As despesas oriundas do objeto desta licitação, obedecerão a seguinte classificação orça-

mentária: 01.031.0001.0461- Coordenação da Ação Legislativa, Classificação da despesa 

4.4.90.52-Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso 0101. 

 

 CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PA-

GAMENTO 
 

4.1. O valor global do contrato é de R$ (  ); 

4.2. O pagamento será efetuado, mediante entrega definitiva  dos equipamentos, no prazo de até 

30 dias da apresentação, no protocolo deste Poder, da Nota Fiscal devidamente atestada, acom-

panhada da documentação abaixo: 

I- Termo de Recebimento Definitivo 

II - Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Certidões de FGTS, INSS e 

CNDT, conforme dispõe a Resolução nº 208/2001, do Tribunal de Contas de Sergipe. 

4.3.Não haverá reajuste de preços. Havendo atraso de pagamento, a parcela atrasada será atuali-

zada segundo a variação do INPC, desde a data final do período de adimplemento, até a data do 

efetivo pagamento. Para o efeito deste item, não serão computados os atrasos atribuíveis à con-

tratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda, da não aceita-

ção da mercadoria. 

4.4.De acordo com o art.185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que parti-

cipar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federação, re-

colherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. 

. 

 

        CLÁUSULA QUINTA -DO PRAZO E LOCAL  DE ENTRE-

GA, DO RECEBIMENTO , INSTALAÇÃO  E GARANTIA DO 

OBJETO   
 

5.1. O prazo máximo de entrega dos equipamentos será de até cento e vinte  dias, contados a 

partir da assinatura do contrato e deverão ser entregues e instalados  na Rua Maria Izabel de 

Oliveira nº 279, bairro Sanatório, em horário previamente agendado com o Departamento de 

Comunicação Social, através dos telefones 3216-6656 e 3216-6679. 

5.2.. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73, inciso II, letra “a” e “b” e seus pará-

grafos da Lei 8.666/93, com alterações posteriores; 

5.3. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I poderão ser alteradas,  de 

acordo com as necessidades deste Poder, (artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93), 
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5.4. Caberá ao Diretor de Comunicação Social ,Coordenador Técnico da TV Alese  deste Po-

der  e do representante legal da firma responsável pela prestação dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva do Sistema de Transmissão, a ser contratado, o recebimento e a atesta-

ção da Nota Fiscal Fatura correspondente a entrega dos equipamentos, de acordo com as espe-

cificações contidas no Anexo I deste Edital. 

5.5.  Os equipamentos terão uma garantia de trinta e seis meses, contados a partir da data de 

emissão do Termo de Recebimento. 

5.6.  A aceitação  do(s) equipamentos , não exclui a responsabilidade do contratado  pela vera-

cidade das  informações  e  pela  qualidade do(s) produto(s) do objeto licitado, devendo atender 

a todas as exigências do Edital e seus anexos, sob pena de ser considerado inadimplente, e apli-

cadas as sanções previstas neste Edital. 

5.7. O recebimento , não excluirá o vencedor do certame da responsabilidade, quanto à ética 

profissional pela perfeita execução do objeto, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 

8.666/93. 

5.8.  Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas 

e as despesas decorrentes da execução do objeto; 

5.9. Manter-se durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-

das e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei n º 8666/93 e suas altera-

ções, para comprovação sempre que necessário for, junto à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE SERGIPE. 

5.10.  A CONTRATADA deverá executar o objeto desta Licitação de acordo com as disposi-

ções do Anexo I - Termo de Referência  DO Pregão Presencial nº 020/2015 

                                                                   

                    CLÁUSULA SEXTA -DO ACOMPANHAMENTO E  DA FIS-

CALIZAÇÃO 
 

6.1. A execução e Gestão deste Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Diretor de Co-

municação Social para tanto designado em conformidade com o art.67 da Lei 8.666/93, deven-

do: 

a) Promover as avaliações da qualidade do produto, observando o disposto no Contrato e Edi-

tal; 

b) Atestar os documentos referentes a conclusão do objeto do Contrato para efeito do paga-

mento; 

c)Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o servidor devidamente autorizado 

poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especi-

ficado, sempre que essa medida se for necessária. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILI-

DADES  DA CONTRATADA 
 

7.1. Executar o objeto na forma e termos reportados neste instrumento contratual, e conforme 

exigências contidas no Pregão  Presencial nº 020/2015 e  seus anexos,  

  7.2. Fornecer os objetos, conforme especificações e preços contratados. 

  7.3. 

 

Manter, durante a vigência do contrato, as obrigações por ela  assumidas, todas as condi-

ções de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL Nº  020/2015; 

 7.4.    Responsabilizar-se por danos causados diretamente à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE SERGIPE ou a terceiros, na forma prevista no art. 70 da Lei nº 

8.666/1993. 

 7.5.   Responder pelos danos causados diretamente à Administração da ASSEMBLÉIA LE-

GISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
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dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

à fiscalização ou ao acompanhamento deste Poder . 

 7.6.  Responder por todos encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria , uma vez que seus 

empregados não manterão vínculo empregatício com este Poder Legislativo. 

 7.7.    Responder por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empre-

gados durante a execução do contrato, ainda que acontecido em dependência da Contra-

tante. 

 7.8.  Responder todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada 

a execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou conti-

nência  

 

                                  CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, a respeito de quaisquer irregularidades consta-

tadas no fornecimento dos equipamentos e na sua instalação. 

 

8.2. Efetuar o pagamento do objeto ora contratado, na forma prevista na cláusula quarta deste 

contrato; 

 

8.3.   Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços, objetos do presente contrato; 

 

8.4. Responsabilizar-se pelo acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto contra-

tado, a ser exercido pela Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação na forma 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93. A existência de fiscalização  de modo algum atenua ou exi-

me a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente no 

bem. 

 

                                                  CLAÚSULA NONA – DAS SANÇÕES 
 

9.1. A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a 

CONTRATANTE , pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 10% (dez 

por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes ca-

sos: 

 

1.1 - apresentar documentação falsa;  

 

1.2 - ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 

1.3 - cometer fraude fiscal. 

 

9.2. Quando se incorrer na situação elencada no subitem 1.2, especialmente nos casos de atraso 

injustificado ou inexecução total ou parcial da Assistência Técnica, aplicar-se-á multa de mora 

no percentual de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor es-

timado para a contratação, observado o limite de 10% (dez por cento).   

 

9.2.1 - A multa moratória será aplicada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do venci-

mento do prazo previsto, contados da data definida para o regular cumprimento da obrigação; 

 

9.3. Para condutas descritas nos itens 1.1 e 1.3, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do 

valor estimado para a contratação. 
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9.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 

licitar, o licitante será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e das demais cominações legais. 

 

9.5. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de suspensão 

temporária para licitar e contratar com a Administração Federal  e impedimento de licitar e con-

tratar com a União, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

 

                                        CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme dis-

posto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
10.2. A rescisão deste contrato pode ser: 

10.2.1. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA 

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 

10.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 

que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

10.2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

10.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e funda-

mentada da autoridade competente. 

 

10.3.1. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do proces-

so, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

   CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -   DA LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL 
 

11.1. O presente contrato reger-se-á pelas normas estabelecidas no Estatuto Federal Licitatório, 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelas regras inclusas no  Processo Licitatório nº 

032/2015, Pregão Presencial nº 020/2015 . Nos casos omissos, aplicar-se-ão os princí-

pios gerais do Direito. 

 

                                                  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
 

12.1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93, o presente 

instrumento contratual será publicado na forma de extrato no Diário Oficial do Estado, 

como condição de sua eficácia contra terceiros. 

 

                                                 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS 
 

13.1. Integram esta todas as disposições contidas no  Pregão Presencial  nº 020/2015, e a pro-

posta apresentada pela empresa. 

13.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, e dos Decretos nºs 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de se-

tembro de 2007, e 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666/93, e suas alterações. 

13.3. Os termos e condições aqui estipulados, substituem todos e quaisquer entendimentos ante-

riores, verbais e/ou por escrito, constituindo este documento, o que evidencia as transa-

ções objeto deste contrato. 

 

                                                    CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
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14.1. Com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja as partes elegem o Foro da 

Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, como competente para dirimir todas e quaisquer 

dúvidas oriundas do presente contrato, com fundamento no art.55, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

Estando assim, as partes justas e contratadas, assinam o presen-

te instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo nomeadas e 

a todo ato presente, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Aracaju(SE),       de                            de  2015 . 

 

 

 

LUCIANO BISPO DE LIMA 

PRESIDENTE  DA  AL/SE 

CONTRATANTE 

                JEFERSON ANDRADE 

         1º SECRETARIO DA AL/SE 

CONTRATANTE 

 

 

                                      

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS : _________________________________________________________ 

 

                                _________________________________________________________ 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


