COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019
EDITAL
(Processo nº 00200.004960/2019-19)

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO, e este
Pregoeiro, designado pela Portaria da Diretoria-Geral nº 7.473, de 2019, tornam pública, para
conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de
Contratações do Senado Federal estabelecida no Anexo V da Resolução nº 13, de 2018, e do
Ato da Diretoria-Geral nº 9, de 2015, e, tendo em vista o que consta do Processo n°
00200.004960/2019-19, a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do
tipo MENOR PREÇO POR GRUPO E POR ITEM, destinada à contratação de empresas
para confecção de cenografia para os estúdios A, B e C da TV Senado, bem como para a
Redação da Rádio Senado, além do fornecimento de telas cenográficas, acessórios de
iluminação e mobiliário cenográfico.

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura da Sessão Pública
de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.
DATA: 17/12/2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 9h30
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e
terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1 - O presente pregão tem por objeto a contratação de empresas para confecção de
cenografia para os estúdios A, B e C da TV Senado, bem como para a Redação da Rádio
Senado, além do fornecimento de telas cenográficas, acessórios de iluminação e mobiliário
cenográfico, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.
1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no
CATMAT e/ou CATSER e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.
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CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
2.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (SEGES), por meio do
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverão informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas
de sua correta utilização.
2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, empresas que, por
qualquer motivo:
2.3.1 - tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública,
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital;
2.3.2 - tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou impedidas de
contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993;
2.3.3 – estejam impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002;
2.3.4 - estejam elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
2.3.5 - encontrem-se em processo de dissolução empresarial.
2.4 – Não poderão participar do Grupo 3, Grupo 4 ou dos itens 77 a 85 (grupos e itens
reservados) da presente licitação as empresas que não se encaixem na condição de
microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas enquadradas na
condição estabelecida no art. 34 da Lei 11.488/2007.
2.5 – A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro
realizará consulta nas seguintes bases de dados:
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2.5.1 - SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
2.5.2 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
2.5.3 - Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
2.5.4 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.
2.6 – Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação
previstas neste Capítulo referidas anteriormente, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio
do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria
e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de
participação no certame.
2.7 – É vedada a participação de consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de
constituição.
CAPÍTULO III – DA VISTORIA
3.1 – É facultado à licitante interessada em participar deste Pregão, mediante prévio
agendamento junto à COADTV - Coordenação Administrativa da TV do Senado Federal do
Senado Federal, realizar vistoria técnica, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis,
contados da data marcada para a sessão pública, para conhecer as instalações.
3.1.1 – A vistoria deverá ser agendada de segunda-feira a sexta-feira, nos horários de 9h
às 17h, pelos telefones (61) 3303-1071.
3.1.2 – Não será realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.
3.1.3 – A vistoria poderá ser realizada por responsável técnico ou representante da pessoa
jurídica interessada em participar da licitação, que deverá comparecer municiado de
identificação pessoal e do comprovante de vínculo com a empresa ou de procuração.
3.1.3.1 – A comprovação do vínculo poderá ser feita através do contrato de
trabalho, contrato provisório de trabalho, contrato de prestação de serviço ou
contrato social da empresa (no caso de sócio ou gerente).
3.1.3.2 – Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do item 3.1.3, não será
executada a vistoria.
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3.2 – Realizada a vistoria, a licitante receberá o Termo de Vistoria, emitido pela COADTV Coordenação Administrativa da TV do Senado Federal.
3.3 – Caso a interessada opte por não realizar vistoria, firmará declaração na qual dispensa a
necessidade de vistoria, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo
a prestar fielmente o serviço nos termos de sua proposta e do presente edital.
3.4 – A apresentação do Termo de Vistoria ou da Declaração de Dispensa de Vistoria será
obrigatória na fase de habilitação do certame para o Grupo 1. Para os demais grupos e itens
avulsos não é necessária a vistoria por se tratar do simples fornecimento de material.
CAPÍTULO IV – DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA E ANEXAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
4.2 - A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de
cada item, observados o quantitativo e a unidade de fornecimento ou prestação de serviço do
objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).
4.2.1 – Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real,
considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos
necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos
sociais.
4.3 - Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante deverá consignar, nos campos
próprios, as informações exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especificações do
objeto constantes deste Edital.
4.4 - O campo ‘Descrição Detalhada do Objeto Ofertado’ será destinado às informações
complementares da proposta, observando-se os seguintes prazos e condições
4.4.1 – Prazo de entrega / execução dos serviços: conforme Cláusula Terceira do Anexo
3 (para o Grupo 1) e de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, para os demais grupos e
itens avulsos.
4.4.2 – Prazo de garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento definitivo do objeto, ou o prazo definido no Anexo 2 do edital, o que for
maior.
4.5 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados
neste edital.
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4.6 – No ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá anexar em campo próprio do
sistema a documentação comprobatória dos requisitos de habilitação estabelecidos no Capítulo
XII deste edital.
4.6.1 – A licitante poderá deixar de anexar em campo próprio do sistema apenas os
documentos de habilitação que constem do SICAF.
4.6.2 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante mais bem
classificada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso
público após o encerramento da fase de lances.
4.7 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele
requerido nesta licitação, que deixarem de cotar qualquer item do grupo do qual esteja
participando, ou as que desatendam às exigências deste edital.
4.8 – A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do edital.
4.9 – A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte
e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006, ou
queira participar da licitação do Grupo 3, Grupo 4 ou dos itens 77 a 85 (grupos e itens
reservados deverá declarar em campo próprio do sistema.
4.10 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.
4.11 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
4.12 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
4.12.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
4.13 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital
e seus anexos.
CAPÍTULO V – DA SESSÃO PÚBLICA
5.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data
e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
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5.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).
5.2.1 – Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico,
a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail
licita@senado.leg.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria,
devendo o Pregoeiro registrar o fato no “chat” e relatar o teor das comunicações.
5.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua
própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.
5.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
5.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.6 – O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os
motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.
CAPÍTULO VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 – Em sede de verificação de conformidade formal das ofertas cadastradas, o Pregoeiro
somente poderá realizar a desclassificação das propostas antes da fase de lances quando:
6.1.1 - as descrições do objeto estiverem em manifesta desconformidade com o edital;
6.1.2 - os valores ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou com presunções
absolutas de inexequibilidade;
6.1.3 - as informações registradas na descrição do objeto evidenciarem, de forma
flagrante, a identificação da licitante.
6.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase dos lances.
CAPÍTULO VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas
do horário e do valor consignados no registro de cada lance.
7.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
no sistema.
6
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

7.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.
7.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro.
7.4.1 – Na hipótese da ausência de registro de lance durante a etapa de disputa, a proposta
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
7.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor seja manifestamente
inexequível.
7.7. Para envio dos lances referentes ao presente pregão eletrônico será adotado o modo de
disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento estabelecido no art. 33 do Decreto Federal
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
CAPÍTULO VIII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
8.1 - Havendo participação de microempresas ou empresas de pequeno porte na sessão de
lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência
estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
8.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à
menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar nova
proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de
preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias, será
adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;
b) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do
limite fixado no “caput” deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
8.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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8.2 - A fim de verificar a pertinência de declaração de enquadramento da licitante mais bem
classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro realizará consulta
ao Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico
http://www.portaldatransparencia.gov.br, para verificar se o somatório de ordens bancárias
recebidas pela licitante ME/EPP, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês
anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para
extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.
CAPÍTULO IX – DO JULGAMENTO
9.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço por grupo e por item.
CAPÍTULO X – DA NEGOCIAÇÃO
10.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
10.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
CAPÍTULO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de
acordo com o Anexo 5 do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo
próprio do sistema.
11.1.1 – A proposta para a licitante vencedora do Grupo 1 deverá ser enviada
acompanhada da Declaração de que concorda com as condições do edital para aceitação
da garantia contratual, nos termos do Anexo 6 do edital.
11.1.2 - Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da
proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
11.1.3 – O prazo para envio da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a contar
da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
11.1.4 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
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11.1.5 – Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste edital.
11.1.6 –A proposta será desclassificada quando:
a) as especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade
com as exigências estabelecidas no edital;
b) contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de
inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à
totalidade de remuneração.
11.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à adequação às
especificações técnicas do objeto, bem como a compatibilidade dos preços unitários ofertados,
que não poderão ser superiores aos valores estimados de cada um dos itens conforme informado
no Termo de Referência (Anexo 1).
11.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que
tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a correção de falhas de natureza
formal e a complementação de informações.
11.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.
11.2.3 - Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá
assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade
financeira e econômica da oferta.
CAPÍTULO XII – DA HABILITAÇÃO
12.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro
de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.
12.1.1 – Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF
referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação
complementar a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas
enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.
12.2 –Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto
do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa jurídica.
12.3 – Caso não estejam digitalmente disponíveis no SICAF, em observância ao disposto no
item 4.6 deste edital, no ato do cadastramento da proposta, a licitante deverá apresentar a
documentação comprobatória dos seguintes requisitos de habilitação:
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12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:
a) Para o Grupo 1: Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, declarando que a licitante já forneceu e
instalou, no mínimo 1 (um) conjunto cenográfico composto,
concomitantemente, dos seguintes elementos cenográficos:
a.1) no mínimo, 50 m² (cinquenta metros quadrados) de revestimento de piso
(qualquer tipo);
a.2) 1 (um) painel cenográfico;
a.3) 1 (uma) mesa feita sob medida para compor o cenário;
a.4) Não é necessário que os elementos cenográficos referidos nas alíneas
“a.1”, “a.2” e “a.3” possuam as exatas especificações contidas no Anexo 2 do
edital;
a.5) A comprovação dos elementos mínimos que compõem o conjunto
cenográfico deverá ser feita de forma concomitante, não sendo admitido,
portanto, o somatório de atestados, uma vez que a soma do fornecimento
individualizado de cada elemento cenográfico desconfigura a complexidade
de montagem de um cenário para fins de aferição da qualificação técnica.
b) Para as licitantes do Grupo 1, Atestado de Vistoria, ou, caso opte por não
realizá-la, Declaração de Dispensa de Vistoria, nos termos do item 3.1 deste
edital.
12.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Para o Grupo 1 - Caso qualquer dos índices contábeis denominados “Liquidez
Geral”, “Liquidez Corrente” e “Solvência Geral”, informados pelo SICAF, seja
igual ou inferior a 1 (um), deverá a licitante comprovar, através de documento hábil,
que seu patrimônio líquido não é inferior a 10% (dez por cento) do valor de sua
proposta.
b) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Insolvência Civil, expedida no
domicílio da pessoa física.
12.3.3 – OUTROS DOCUMENTOS:
a) A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de
inabilitação:
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a.1) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal;
a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do
art. 32 da Lei nº 8.666/1993;
a.3) Declaração de Proposta Independente (DPI).
12.4 – Caso seja necessário, para fins de confirmação, esclarecimento ou saneamento da
documentação de habilitação, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o
envio, através do campo de “anexos” do sistema, de documentação complementar.
12.4.1 – Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo
sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail
licita@senado.leg.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o
horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.
12.4.2 – O prazo para envio dos documentos é de, no mínimo, 60 (sessenta) minutos a
contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo
Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação
formal de prorrogação por parte da licitante.
12.4.3 – Para a contagem do prazo de que trata o item anterior não será considerado o
tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.
12.4.4 – Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
12.4.5 – Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo
devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o
envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do
item anterior.
12.4.5.1 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado
Federal, situada na Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro.
12.4.6 – O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
encaminhados na forma do item 12.4.
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12.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos de habilitação deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
12.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para
habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.
12.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza são
emitidos somente em nome da matriz.
12.7 – Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente,
realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de
veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.
12.8 – As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
12.8.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº
123/2006;
12.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
12.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura
da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.
12.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência
indeterminado.
12.10 – Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de “Ocorrências Impeditivas
Indiretas” em relação à primeira classificada no certame, o Pregoeiro deverá promover
diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração
da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 ou
da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, “e”, e no art. 14 da Lei nº 12.846/2013
(Lei Anticorrupção).
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12.10.1 - Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a
confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas
jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:
a) identidade dos sócios;
b) atuação no mesmo ramo de atividades;
c) data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da sanção
de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;
d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou
de recursos humanos.
e) identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;
f) identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.
12.10.2 - Diante da constatação de possível tentativa de burla ou fraude à qualquer sanção
de suspensão temporária, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade aplicada
a uma outra empresa, o Pregoeiro registrará, no “chat”, os fatos e indícios levantados,
suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla
defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática
de comportamento ilícito.
12.10.3 - Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra
empresa, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções de suspensão
temporária e/ou impedimento de licitar e/ou contratar com a Administração, bem assim
de declaração de inidoneidade aplicadas à outra pessoa jurídica:
a) inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a
Administração;
b) relatará o fato à autoridade superior para a instauração de procedimento
administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e
a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento
inidôneo.
CAPÍTULO XIII – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA
13.1 – Será analisada a proposta da primeira colocada e caso a proposta não seja aceitável, ou
se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
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13.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências
habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.
CAPÍTULO XIV – DO RECURSO
14.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, exclusivamente em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
14.1.1 – A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item
anterior, implica a decadência do direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
14.1.2 – Na motivação, a licitante deverá indicar qual ato decisório é objeto da intenção
de recurso e o fundamento sucinto para o pleito de reforma ou revisão.
14.1.3 – O Pregoeiro realizará o exame de admissibilidade da intenção recursal, limitandose a verificar a presença dos pressupostos recursais.
14.1.3.1 – A decisão do Pregoeiro acerca da aceitação ou rejeição da intenção de
recurso será devidamente motivada e registrada em campo próprio do sistema.
14.1.3.2 – Não será admitida intenção de recurso quando:
a) constatada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal;
b) fundada em mera insatisfação da licitante;
c) ostentar caráter meramente protelatório.
14.1.4 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita poderá registrar as razões do
recurso, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando
as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.1.4.1 – Para o regular processamento do recurso, alerta-se que o Sistema
COMPRASNET exige o preenchimento pela recorrente do campo referente às
razões recursais no prazo indicado.
14.2 - Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido,
será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista
imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.
14.2.1 – Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas
a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova
os documentos obtidos.
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14.3 – Admitida a intenção recursal, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão
objeto do recurso.
14.3.1 – Não havendo reconsideração da decisão, os autos serão encaminhados à
autoridade superior para julgamento do recurso.
14.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro,
ao Senhor Diretor-Executivo de Contratações, nos termos do art. 10 da Política de Contratações
do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 c/c o art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX
e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
CAPÍTULO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal.
15.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.
15.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado por grupo e por item à vencedora do certame.
CAPÍTULO XVI – DA ASSINATURA DO CONTRATO
16.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada
para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
16.1.1 – Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação
digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo
indicado no item 16.1.
16.1.2 – O SENADO poderá enviar o contrato para assinatura da licitante, que deverá
devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 16.1.
16.1.3 – Caso a licitante não compareça ou assine o contrato no prazo estabelecido, fica
o Pregoeiro autorizado a convocar outra licitante para assumir o objeto da licitação e, após
negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, assinar
o respectivo contrato, obedecida a ordem de classificação.
16.2 – Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
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CAPÍTULO XVII – DAS PENALIDADES
17.1 – A licitante que, convocada para assinar o contrato, no prazo estabelecido no item 16.1,
ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao
cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em
lei.
17.2 - As licitantes subsequentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no subitem
16.1.3, e, posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato, ficarão também sujeitas às sanções
referidas no item 17.1.
17.3 - Se a licitante e/ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar a licitação ou a execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, bem como estará
sujeita ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do ajuste, se
contratada, ou sobre o valor total de sua proposta, se licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais.
17.4 - Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à
administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, sujeitarão os
infratores às penalidades previstas na referida lei.
17.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
CAPÍTULO XVIII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1 – Até às 17h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
licita@senado.leg.br.
18.2 – Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnação.
18.2.1 – A impugnação não incide efeito suspensivo automático, devendo a
Administração respondê-la em até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura
do certame.
18.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
16
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

18.4 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 17h (horário de
Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licita@senado.leg.br.
18.4.1 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os
esclarecimentos solicitados até 1 (um) dia útil antes do prazo previsto para a abertura do
certame.
18.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
CAPÍTULO XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena
e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.
19.2 - Integram este edital os seguintes anexos: Anexo 1 – Termo de Referência; Anexo 2 –
Especificações Técnicas; Anexo 3 – Minuta do Contrato para o Grupo 1; Anexo 4 – Minuta do
Contrato para os Grupos 2, 3 e 4 e itens avulsos; Anexo 5 – Modelo de Apresentação de
Proposta; e Anexo 6 – Modelo de declaração de concordância com as condições do Edital para
aceitação da garantia contratual.
19.3 - É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de
prova os documentos obtidos pelo Pregoeiro.
19.3.1 – A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter de complementação
de informações acerca dos documentos enviados pelos licitantes e desde que necessária
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o
substancial atendimento aos requisitos de proposta e de habilitação.
19.4 – No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de classificação e habilitação.
19.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e
registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
19.6 - As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei
nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.
19.7 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão
resolvidos pelo Pregoeiro.
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CAPÍTULO XX – DO FORO
20.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão, que não
possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na cidade de
Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.

Brasília, 29 de novembro de 2019.
JANIO DE ABREU
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019
(Processo nº 00200.004960/2019-19)
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO

Contratação de empresas para confecção de cenografia para os estúdios
A, B e C da TV Senado, bem como para a Redação da Rádio Senado,
além do fornecimento de telas cenográficas, acessórios de iluminação
e mobiliário cenográfico.

ESPECIFICAÇÃO
DO OBJETO,
Conforme Anexo 2 do edital.
QUANTIDADE e
CATMAT/CATSER
GRUPOS E ITENS
Grupo 3, Grupo 4 e itens 77 a 85.
EXCLUSIVOS
PARA ME / EPP
A contratação do presente termo de referência tem por objetivo resolver
a longo prazo o problema de adequação cenográfica dos diversos
ambientes que servem às transmissões da TV Senado garantindo uma
homogeneidade da marca, uma alta qualidade dos cenários frente ao
novo momento de transmissão em HD.
JUSTIFICATIVA

ADJUDICAÇÃO

PREÇO(S)
ESTIMADO(S)

Para essa finalidade entende-se que considerando uma perspectiva de
custo x benefício a contratação nos moldes propostos é a que melhor
atende a administração, tomada a especificidade do serviço a ser
prestado, ao nicho exclusivo de atendimento (cenografia de estúdios de
TV).
Menor Preço por Grupo e por Item
GRUPO 1 - ELEMENTOS CENOGRÁFICOS SOB MEDIDA
Preço
QuantiPreço Total
Item
Unidade
Descrição
Unitário
dade
(R$)
(R$)
Estúdio A
1

1

2

1

3

3

Unidade

Painel "brises"
129.433,00
Painel iluminado
Unidade
45.221,00
tipo "wall wash"
Painel para
Unidade acabamento de vigas
2.315,00
de teto

129.433,00
45.221,00
6.945,00
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4

1

Unidade

Tablado

5.989,22

5.989,22

5

2

Unidade

5.757,50

11.515,00

6

1

Unidade

1.711,86

1.711,86

7

1

Unidade

Mesa "onda"
Suporte articulado
para monitor
Móvel de apoio

1.657,82

1.657,82

8

47

m²

Piso vinílico

200,00

9.400,00

Painel "aletas"
114.985,52
Painel iluminado
60.565,00
tipo "wall wash"
Biombo cenográfico
10.827,50
"aletas"
Painel móvel para
1.441,00
teto
Mesa "nave"
6.000,00

114.985,52

Estúdio B
9

1

Unidade

10

1

Unidade

11

2

Unidade

12

3

Unidade

13

3

Unidade

14

6

Unidade

Mesa "módulos"

5.645,36

33.872,16

15

2

Unidade

5.274,00

10.548,00

16

6

Unidade

2.000,00

12.000,00

17

2

Unidade

2.727,00

5.454,00

18

2

Unidade

2.727,00

5.454,00

19

6

Unidade

2.500,00

15.000,00

20

1

Unidade

3.450,00

3.450,00

21

1

Unidade

3.450,00

3.450,00

22

1

Unidade

Mesa “palhinha”
Módulo de sofá
"conexão 0°"
Módulo de sofá
"conexão 20°"
Módulo de sofá
"conexão 40°"
Módulo de sofá
"miolo"
Módulo de sofá
"canto 01"
Módulo de sofá
"canto 02"
Mesa central A

8.656,00

8.656,00

23

1

Unidade

10.776,00

10.776,00

24

1

Unidade

10.776,00

10.776,00

25

1

Unidade

10.776,00

10.776,00

26

1

Unidade

10.776,00

10.776,00

27

1

Unidade

Mesa central B
Mesa lateral
modular A
Mesa lateral
modular B
Mesa lateral
modular C
Mesa alta

10.776,00

10.776,00

28

4

Unidade

2.150,00

8.600,00

29

4

Unidade

1.478,00

5.912,00

30

4

Unidade

2.000,00

8.000,00

31

4

Unidade

Poltrona estofada
Objeto cenográfico
módulo P
Objeto cenográfico
módulo M
Objeto cenográfico
módulo G

2.191,75

8.767,00

60.565,00
21.655,00
4.323,00
18.000,00
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32

1

Unidade

33

1

Unidade

34

3

35

Tapete retangular

3.180,90

3.180,90

3.415,00

3.415,00

1.500,00

4.500,00

6

Tapete redondo
Defesa para suporte
Unidade
de Video Wall
Unidade
Guarda-móveis

1.500,00

9.000,00

36

5

Unidade

Púlpito

5.767,00

28.835,00

37

1

Unidade

Móvel de apoio

4.554,00

4.554,00

38

136

m²

231,50

31.484,00

39

712

m²

180,98

128.857,76

40

24

m²

Piso vinílico
Revestimento
acústico
Painel cenográfico
de base
Estúdio C

291,96

7.007,04

41

20

m²

Painel geométrico

1.530,75

30.615,00

42

6

m²

900,00

5.400,00

43

1

Unidade

2.976,00

2.976,00

44

9

Unidade

Painel ripado
Painel móvel para
teto
Guarda-corpo

3.100,00

27.900,00

45

7

m²

Divisória de vidro

1.200,00

8.400,00

46

1

Unidade

Mesa “argumento”

11.213,99

11.213,99

47

1

Unidade

2.500,00

48

1

49

1

Móvel de apoio
2.500,00
Barras de fixação
Unidade
10.000,00
para iluminação
Inversão de acesso
Unidade de porta de folha de 21.850,00
vidro
Redação Rádio Senado

50

32

m²

Painel geométrico

707,25

22.632,00

51

20

m²

Painel liso

600,00

12.000,00

52

33

m²

287,50

9.487,50

53

50

200,00

10.000,00

54

3

500,00

1.500,00

55

24

600,00

14.400,00

56

24

500,83

12.019,92
1.038.172,69

Divisória de vidro
Adesivação de
m²
divisória de vidro
Unidade
Suporte de TV
Painel geométrico
m²
para estúdio da
Rádio
m²
Painel mezanino
Valor estimado para o Grupo 1

10.000,00
21.850,00
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GRUPO 2: TELAS E ACESSÓRIOS
Preço
QuantiPreço Total
Item
Unidade
Unitário
dade
(R$)
(R$)
57
1
Unidade Monitor LFD 42''
4.833,32
4.833,32
58

29

Unidade

59

1

Unidade

60

4

61

2

62

1

63

3

Monitor LFD 55''

Monitor LFD 65''
Suporte de piso para
Unidade
monitor
Suporte para Video
Unidade
Wall em
composição 3x3
Suporte para Video
Unidade
Wall em
composição 4x1
Serviço de
montagem e
Unidade
alinhamento de
Video Wall
Valor estimado para o Grupo 2

14.341,80

415.912,20

10.138,68

10.138,68

1.197,25

4.789,00

24.526,21

49.052,42

24.394,70

24.394,70

35.615,16

106.845,48
615.965,80

GRUPO 3: ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO (*)
64

40

Unidade

133,20

5.328,00

372,00

13.020,00

188,20

6.587,00

803,44

803,44

Unidade

Garra tipo jacaré
Garra estilo
"Carolina" longa
Cabeça de efeito
Backdrop
desmontável de
chroma key
Claquete

65

35

Unidade

66

35

Unidade

67

1

Unidade

68

2

227,23

454,46

69

2

Unidade

Claquete mini

170,00

340,00

Valor estimado para o Grupo 3

26.532,90

GRUPO 4: FILTROS DE ILUMINAÇÃO (*)
Preço
QuantiPreço Total
Item
Unidade
Unitário
dade
(R$)
(R$)
70
4
Unidade
Rolo de cinefoil
295,00
1.180,00
Gelatina "Quarter
71
1
Unidade
650,76
650,76
Blue"
Gelatina "Quarter
72
1
Unidade
650,76
650,76
Straw"
Gelatina "Opal
73
2
Unidade
810,86
1.621,72
Tough Frost"
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74

2

75

1

76

2

Gelatina "Light Grid
Cloth"
Gelatina "Tough
Unidade
Plusgreen"
Unidade Gelatina "ND 0.15"
Unidade

1.088,23

2.176,46

650,76

650,76

650,76

1.301,52

Valor estimado para o Grupo 4

8.231,98

ITENS AVULSOS (**)
Item
77
78
79
80
81
82
83

84
85

QuantiUnidade
dade
Cadeira "Eames"
espaldar alto
8
Unidade Cadeira tipo caixa
Poltrona em madeira
4
Unidade
com palhinha
28
Unidade Cadeira empilhável
Mesa rebatível estilo
7
Unidade
treinamento
8
Unidade
Banqueta alta
Praticável (tablado)
com sistema
9
Unidade
pantográfico de
regulagem de altura
TV 46" com bordas
20
Unidade
finas
Luminária de LED
6
Unidade para grid de luz de
estúdio de TV
Valor estimado para os itens avulsos
10

Unidade

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

1.175,70

11.757,00

785,00

6.280,00

2.536,25

10.145,00

320,02

8.960,56

1.555,57

10.888,99

640,45

5.123,60

5.130,00

46.170,00

2.061,83

41.236,60

2.619,36

15.716,16
156.277,91

Total Global: R$ 1.845.181,28
(*)

Grupos exclusivos para ME/EPP
Itens exclusivos para ME/EPP

(**)

VIGÊNCIA DO
CONTRATO
FORMA DE
PAGAMENTO
CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Conforme Cláusula Décima Segunda do Anexo 3 do edital, para o
Grupo 1, ou Cláusula Décima Primeira do Anexo 4 do edital, para os
demais grupos e itens avulsos.
Conforme Cláusula Quarta do Anexos 3 do edital, para o Grupo 1, ou
do Anexo 4 do edital, para os demais grupos e itens avulsos.
Programa de Trabalho: 084388
Natureza da Despesa: 449052 / 339030
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Para o Grupo 1: Os serviços deverão ser prestados no Senado Federal,
localizado na Praça dos Três Poderes, CEP 70165-900, Brasília – DF.
LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS

FISCALIZAÇÃO

Para os demais grupos e itens: Os produtos deverão ser entregues no
Almoxarifado do Senado Federal, Via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900,
Brasília-DF, em dias úteis, durante o horário de expediente normal do
SENADO.
Conforme Cláusula Nona do Anexo 3 do edital, para o Grupo 1, ou
Cláusula Oitava do Anexo 4 do edital, para os demais grupos e itens
avulsos.

Brasília, 29 de novembro de 2019.
JANIO DE ABREU
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019
(Processo nº 00200.004960/2019-19)
ANEXO 2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRUPO 1 - ELEMENTOS CENOGRÁFICOS SOB MEDIDA
Item Quant.

Unidade

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
3
1
2
1
1
47

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
m²

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
1
2
3
3
6
2
6
2
2
6
1
1
1
1

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Descrição
Estúdio A
Painel "brises"
Painel iluminado tipo "wall wash"
Painel para acabamento de vigas de teto
Tablado
Mesa "onda"
Suporte articulado para monitor
Móvel de apoio
Piso vinílico
Estúdio B
Painel "aletas"
Painel iluminado tipo "wall wash"
Biombo cenográfico "aletas"
Painel móvel para teto
Mesa "nave"
Mesa "módulos"
Mesa “palhinha”
Módulo de sofá "conexão 0°"
Módulo de sofá "conexão 20°"
Módulo de sofá "conexão 40°"
Módulo de sofá "miolo"
Módulo de sofá "canto 01"
Módulo de sofá "canto 02"
Mesa central A
Mesa central B

CATMAT /
CATSER
17639
17639
290660
51250
239306
458914
388222
448231
17639
17639
64955
17639
150942
150942
150942
14303
14303
14303
14303
14303
14303
150942
150942
25
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GRUPO 1 - ELEMENTOS CENOGRÁFICOS SOB MEDIDA
Item Quant.

Unidade

Descrição
Mesa lateral modular A
Mesa lateral modular B
Mesa lateral modular C
Mesa alta
Poltrona estofada
Objeto cenográfico módulo P
Objeto cenográfico módulo M
Objeto cenográfico módulo G
Tapete retangular
Tapete redondo
Defesa para suporte de Video Wall
Guarda-móveis
Púlpito
Móvel de apoio
Piso vinílico
Revestimento acústico
Painel cenográfico de base
Estúdio C
Painel geométrico
Painel ripado
Painel móvel para teto
Guarda-corpo
Divisória de vidro
Mesa “argumento”
Móvel de apoio
Barras de fixação para iluminação
Inversão de acesso de porta de folha de vidro
Redação Rádio Senado
Painel geométrico
Painel liso
Divisória de vidro
Adesivação de divisória de vidro
Suporte de TV
Painel geométrico para estúdio da Rádio

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
1
1
1
4
4
4
4
1
1
3
6
5
1
136
712
24

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
m²
m²
m²

41
42
43
44
45
46
47
48
49

20
6
1
9
7
1
1
1
1

m²
m²
Unidade
Unidade
m²
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

50
51
52
53
54
55

32
20
33
50
3
24

m²
m²
m²
m²
Unidade
m²

CATMAT /
CATSER
150942
150942
150942
150942
150664
393094
393094
393094
150854
150854
108596
317006
68705
388222
448231
11940
256485
17639
17639
17639
66419
31003
150942
388222
53236
20591
31003
31003
31003
31003
458911
31003
26
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GRUPO 1 - ELEMENTOS CENOGRÁFICOS SOB MEDIDA
Item Quant.
56

24

Unidade

Descrição

m²

Painel mezanino

CATMAT /
CATSER
17639

GRUPO 2: TELAS E ACESSÓRIOS
Item Quant.

Unidade

Descrição
Monitor LFD 42''
Monitor LFD 55''
Monitor LFD 65''
Suporte de piso para monitor
Suporte para Video Wall em composição 3x3
Suporte para Video Wall em composição 4x1
Serviço de montagem e alinhamento de Video
Wall

57
58
59
60
61
62

1
29
1
4
2
1

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

63

3

Unidade

CATMAT /
CATSER
459875
459875
459875
460208
460208
460208
27570

GRUPO 3: ACESSÓRIOS DE ILUMINAÇÃO
Item Quant.
64
65
66
67
68
69

40
35
35
1
2
2

Unidade

Descrição

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Garra tipo jacaré
Garra estilo "Carolina" longa
Cabeça de efeito
Backdrop desmontável de chroma key
Claquete
Claquete mini

CATMAT /
CATSER
300660
300660
353830
353830
150651
150651

GRUPO 4: FILTROS DE ILUMINAÇÃO
Item Quant.
70
71
72
73

4
1
1
2

Unidade

Descrição

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Rolo de cinefoil
Gelatina "Quarter Blue"
Gelatina "Quarter Straw"
Gelatina "Opal Tough Frost"

CATMAT /
CATSER
353830
34193
34193
34193
27
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74
75
76

2
1
2

Unidade
Unidade
Unidade

Gelatina "Light Grid Cloth"
Gelatina "Tough Plusgreen"
Gelatina "ND 0.15"

34193
34193
34193

ITENS AVULSOS
Item Quant.

Unidade

Descrição
Cadeira "Eames" espaldar alto
Cadeira tipo caixa
Poltrona em madeira com palhinha
Cadeira empilhável
Mesa rebatível estilo treinamento
Banqueta alta
Praticável (tablado) com sistema pantográfico
de regulagem de altura
TV 46" com bordas finas
Luminária de LED para grid de luz de estúdio
de TV

77
78
79
80
81
82

10
8
4
28
7
8

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

83

9

Unidade

84

20

Unidade

85

6

Unidade

1.

CATMAT /
CATSER
390178
390178
150664
132136
150942
358956
374442
427352
150260

Grupo 1: Elementos cenográficos sob medida
1.1. Considerações gerais quanto a acabamentos e padrões
1.1.1. Madeira maciça: Toda madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou
furos de insetos. Nenhuma madeira poderá apresentar cheiro considerado ruim. Madeira
maciça com densidade seca (12 a 15% de umidade) igual ou superior a 500 kg/m³.
Acabamento final em verniz bi-componente composto, fosco, de poro fechado. Na
proposta, a empresa deverá informar a espécie ou espécies de madeiras utilizadas (nome
comum e nome científico) e suas densidades. A Contratada deverá apresentar prova do
material conforme estabelecido no Regime de Execução.
1.1.2. Laminado de madeira: Todo acabamento em laminado de madeira deve ser
realizado com contralâmina de madeira compensada com 3mm de espessura, revestida
com lâmina natural de madeira (imbuia mel linheiro quartier, freijó quartier sem veios
catedrais, ou freijó ebanizado quartier sem veios catedrais, a ser indicado no item). A
lâmina deve ser colada e estabilizada na contralâmina com processo de colagem
industrial de termo-moldagem. Acabamento final em verniz bi-componente composto,
fosco, de poro fechado. A Contratada deverá apresentar prova do material conforme
estabelecido no Regime de Execução.
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1.1.3. Pintura poliuretana: Acabamento em pintura poliuretana bicomponente fosca
e lisa, com cor especificada no item correspondente. A superfície deve ser preparada
anteriormente com o uso de primers, fundos, e lixamento, a depender do material. A
pintura deve formar uma película mínima de 80 μm. A aplicação deve ocorrer conforme
orientações da fabricante. A pintura não deverá apresentar qualquer tipo de defeitos ou
falhas, como bolhas, microbolhas, empolamento, escorrimento, impurezas na superfície,
falta de aderência, perda de brilho, diferenças de tonalidades, falta de uniformidade,
presença de micro relevos, oxidação, crateras, marcas de lixas, variação na espessura,
camada variável, escorrimento, penetração insatisfatória, ondulações, trincamento,
opacidade (esbranquiçamento) ou variação de brilho. A Contratada deverá apresentar
prova do material conforme estabelecido no Regime de Execução.
1.1.4. Pintura automotiva: Acabamento em pintura automotiva de base poliéster
fosca e lisa, com cor especificada no item correspondente. A superfície deve ser
preparada anteriormente com o uso de primers, fundos, e lixamento, a depender do
material. A pintura deve formar uma película mínima de 80 μm. A aplicação deve
ocorrer conforme orientações da fabricante. A pintura não deverá apresentar qualquer
tipo de defeitos ou falhas, como bolhas, microbolhas, empolamento, escorrimento,
impurezas na superfície, falta de aderência, perda de brilho, diferenças de tonalidades,
falta de uniformidade, presença de micro relevos, oxidação, crateras, marcas de lixas,
variação na espessura, camada variável, escorrimento, penetração insatisfatória,
ondulações, ou variação de brilho. A Contratada deverá apresentar prova do material
conforme estabelecido no Regime de Execução.
1.1.5. Pintura eletrostática: Acabamento em pintura por deposição de tinta em pó do
tipo “poliéster”, própria para a execução de pintura eletrostática para áreas externas, em
acabamento liso e fosco, com cor especificada no item correspondente. A superfície deve
ser previamente preparada conforme orientação da fabricante, inclusive com a utilização
de jateamento, desengraxe ou fosfatização. A aplicação será feita em cabine de pintura,
onde a peça receberá a tinta pulverizada. A cura será realizada em estufa com circulação
de ar em temperatura indicada pela fabricante. A tinta em pó fundida sobre o metal e
polimerizada deve formar uma película mínima de 80 μm. Não serão admitidos retoques
na pintura após a cura. A pintura não deverá apresentar qualquer tipo de defeitos ou
falhas, como bolhas, microbolhas, empolamento, escorrimento, pó não aderido,
impurezas na superfície, falta de aderência, perda de brilho, diferenças de tonalidades,
falta de uniformidade, presença de micro relevos, oxidação, crateras, marcas de lixas,
variação na espessura, camada variável, aglomeração do pó, penetração insatisfatória,
ou variação de brilho. A Contratada deverá apresentar prova do material conforme
estabelecido no Regime de Execução.
1.1.6. Flocagem: Acabamento em deposição eletrostática de flocos de poliamida semiopaca de 2mm, preta ou cinza, a escolha do Senado Federal. O adesivo deve ser
pigmentado da mesma cor do floco, e aplicado com pistola para garantir a uniformidade
da superfície. A aplicação deve seguir as orientações da fabricante do adesivo e do floco,
inclusive quanto à preparação das superfícies. A flocagem não deverá apresentar
qualquer tipo de defeitos ou falhas, como empolamento, pó não aderido, impurezas na
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superfície, falta de aderência, diferenças de tonalidades, falta de uniformidade, crateras,
marcas de lixas, variação na espessura, camada variável, aglomeração do pó, aderência
insatisfatória, ou falta de resistência à abrasão. A Contratada deverá apresentar prova do
material conforme estabelecido no Regime de Execução.
1.1.7. Adesivo vinílico impresso: base: adesivo vinílico monomérico, calandrado,
com adesivo acrílico base solvente com cola permanente transparente, com acabamento
pvc fosco, espessura 100 microns e gramatura 140g/m². Liner: papel branco de 140g/m²
com um revestimento PE e silicone de um lado. A Contratada deverá apresentar prova
do material conforme estabelecido no Regime de Execução.
1.1.8. Adesivo vinílico recortado: adesivo promocional de recorte eletrônico,
monomérico, com 0,08mm de espessura e de cola a base de solvente, permanente e
transparente. Acabamento fosco. Liner: papel branco de 140g/m² com um revestimento
PE e silicone de um lado. A Contratada deverá apresentar prova do material conforme
estabelecido no Regime de Execução.
1.1.9. Todos os itens do grupo devem seguir a descrição técnica, bem como as
especificações constantes no detalhamento técnico em anexo. Divergências,
incongruências ou dúvidas devem ser sanadas entre a entrega da ordem de serviço e o
início do serviço, conforme o Regime de Execução.
1.1.10. Todos os objetos móveis devem ser entregues com capa de proteção,
confeccionado em courino de alta resistência em cor escura, com costuras triplas. A capa
deve proteger totalmente o móvel, e deve ficar justo e fácil de colocar e retirar.
1.1.11. Caberá à Contratada, sem ônus ao Senado Federal, a responsabilidade por
realizar todas as alterações e correções, em tempo hábil, solicitadas pelas instâncias
legais no processo de aprovação da execução dos serviços.
1.2. Estúdio A
1.2.1. Item 1: Painel “brises”
1.2.1.1.
Painel composto de brises móveis com sistema de travamento de
movimentação radial;
1.2.1.2.
Superfície principal do brise em chapa metálica galvanizada, unida por
solda MIG/TIG;
1.2.1.3.
Frente em pintura poliuretana cor azul (tom de referência Suvinil Cassino
R335);
1.2.1.4.
Costas em acabamento de laminado de madeira padrão imbuia;
1.2.1.5.
Bases de apoio em tubo metálico de seção quadrada de 2 polegadas, com
furos espaçados em 150mm, fixados à parede por esperas metálicas e apoios no chão
estilo salto em tubo metálico de perfil circular de 20mm de diâmetro;
1.2.1.6.
Toda a estrutura com acabamento em pintura automotiva preta;

30
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

1.2.1.7.
Painel montado com 4 estilos de formato de brises, totalizando 88 peças,
além de 50 peças sobressalentes (35 “brise padrão”, 5 “brise alto”, 5 “brise média” e
5 “brise baixo”).
1.2.2. Item 2: Painel iluminado tipo “wall wash”
1.2.2.1.
Painel com estrutura em barra metálica para fixação de equipamento de
barLED, composto com esperas metálicas para fixação nas vigas e paredes do estúdio
por parafusos;
1.2.2.2.
Tampo para difusão de barLED em acrílico;
1.2.2.3.
Estrutura metálica para fixação de lona;
1.2.2.4.
Frente em lona difusora de luz backlight PCV com back branco,
acabamento fosco e gramatura mínima de 400g, em tom cinza 25% (cinza claro);
1.2.2.5.
A lona deve estar perfeitamente esticada, sem rugas ou outros defeitos;
1.2.2.6.
Equipamentos barLED distribuídos nas estruturas inferior e superior do
painel, com instalação elétrica e de controle DMX-512 ligado à mesa de luz do
estúdio;
1.2.2.7.
Cada BarLED com dimensões mínimas 100cm x 6cm x 6cm; controle
total de cor e temperatura de cor com sistema RGBW;
1.2.2.8.
Bivolt automático;
1.2.2.9.
LEDs RGBW com regulagem de intensidade (dimmer) e de cor, cobrindo
ao menos 80% do espectro sRGB, e blindagem padrão IP65;
1.2.2.10. Ângulo de difusão de luz em 10° em abertura lateral e 40° em abertura
frontal, ao menos;
1.2.2.11. Potência de ao menos 1900 lumens por módulo;
1.2.2.12. Deve permitir controle de cor e intensidade por entrada DMX-512;
1.2.2.13. O painel deve ser entregue instalado, alinhado, configurado e conectado
para controle em mesa de luz DMX existente no estúdio. A empresa é responsável
pelo cabeamento e acessórios necessários para tanto;
1.2.2.14. Todas as peças metálicas estruturais com acabamento em pintura
automotiva preta;
1.2.2.15. A luz deve estar distribuída de modo a formar uma única área homogênea
de luz na lona, sem áreas mais claras ou escuras.
1.2.3. Item 3: Painel para acabamento de vigas de teto
1.2.3.1.
Painel em MDF 15mm em meia esquadria com acabamento em laminado
de madeira padrão freijó, fixado a vigas por parafusos;
1.2.3.2.
Acabamento de encabeçamentos e tapa-furos de mesmo padrão do
restante do painel.
1.2.4. Item 4: Tablado
1.2.4.1.
Tablado (praticável) em compensado naval 20mm multilaminado colado
com resina fenólica à prova d'água;
1.2.4.2.
Estrutura interna em travas de madeira maciça, medindo 180mm de
altura;
1.2.4.3.
Rampa para acesso a cadeirantes em mesmo material e acabamento do
tablado;
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1.2.4.4.
Acabamento em revestimento
especificações do item 8 (“piso nivílico”).

de

piso

vinílico,

nas

mesmas

1.2.5. Item 5: Mesa "onda"
1.2.5.1.
Mesa em MDF 20mm, com dimensões 70cm x 250cm x 75cm;
1.2.5.2.
Acabamento em laminado de madeira padrão imbuia, inclusive os
encabeçamentos e tapa-furos;
1.2.5.3.
Peças curvas termo formadas quimicamente;
1.2.5.4.
Estrutura em chapa metálica de 1mm com acabamento em pintura
eletrostática preta e revestida por laminado de madeira padrão imbuia;
1.2.5.5.
Conjunto de 3 módulos autônomos e complementares à mesa, ambos
com 62cm de altura;
1.2.5.6.
Tampo dos módulos em MDF 15mm com acabamento em pintura
automotiva preta;
1.2.5.7.
Laterais em acrílico 10mm cristal curvo com adesivo vinílico estilo
jateado;
1.2.5.8.
Fechamentos inferiores em chapa metálica 5mm com acabamento em
pintura automotiva preta;
1.2.5.9.
Rodízio duplo reforçado de nylon rígido na cor preta, com capacidade de
carga de 80kg, preso com pino metálico, com freio.
1.2.6. Item 6: Suporte articulado para monitor
1.2.6.1.
Base metálica para fixação em grid de luz, com o uso de garras metálicas
para grid tubular circular com 2 polegadas de diâmetro. As garras devem ser
fornecidas já fixadas à peça;
1.2.6.2.
Barra de suporte vertical em estrutura metálica 40mm x 40mm com
regulagem de altura por meio de furos distanciados em 50mm;
1.2.6.3.
Estrutura de contrapeso em chapa metálica de forma a balancear o
monitor na posição vertical, com regulagem de peso para monitor até 22kg;
1.2.6.4.
Braço móvel para fixação de monitor padrão VESA, para monitores de
até 55'', com extensão máxima de ao menos 50cm, rotação em 180° e inclinação
vertical (tilt) de 10°;
1.2.6.5.
O suporte como um todo deve permitir o gerenciamento de cabos de
forma a não ficar visível durante o uso;
1.2.6.6.
Braço móvel com acabamento em pintura eletrostática preta;
1.2.6.7.
Demais peças metálicas com acabamento em pintura automotiva preta.
1.2.7. Item 7: Móvel de apoio
1.2.7.1.
Móvel estilo rack, em MDF 20mm preto com acabamento em fita de
borda no mesmo padrão;
1.2.7.2.
Dimensões finais de 45cm x 75cm x 100cm;
1.2.7.3.
4 gavetas de 165mm de altura, 1 gaveta de 50mm de altura;
1.2.7.4.
4 rodízios de 40mm de diâmetro com freio.
1.2.8. Item 8: Piso vinílico
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1.2.8.1.
Fornecimento e instalação de piso vinílico LVT colado Durafloor Urban
linha Inova Londres (ou similar técnico)
1.2.8.2.
Piso com ao menos 3mm de espessura
1.2.8.3.
Deve obedecer ao padrão de durabilidade ISO 10874 (classificação
industrial 43, resistência à abrasão Tipo I, absorção de som ao impacto de ao menos
4dB, reação ao fogo Classe IIA);
1.2.8.4.
O piso deve ser entregue instalado no local utilizando adesivo
profissional, conforme manual de instalação do fabricante;
1.2.8.5.
Ao final da instalação, o piso não deve apresentar falhas, desníveis,
desalinhamento entre placas vinílicas ou outras irregularidades e defeitos em sua
superfície.
1.3. Estúdio B
1.3.1. Item 9: Painel “aletas”
1.3.1.1.
Painel formado por aletas móveis fixadas a uma estrutura tubular;
1.3.1.2.
Estrutura externa superior em tubo metálico de perfil retangular 50mm x
50mm, com acabamento em pintura automotiva preta, com furos vazados para
fixação das aletas;
1.3.1.3.
Estrutura externa inferior em tubo metálico de perfil retangular 100mm
x 20mm, com acabamento em pintura automotiva preta, com furos vazados para
fixação das aletas;
1.3.1.4.
43 módulos aleta montados na estrutura externa, sendo 7 do modelo
“variação 01”, 7 do modelo “variação 02”, 14 do modelo “variação 03”, e 15 do
modelo “variação 04”, conforme projeto;
1.3.1.5.
10 aletas sobressalentes, sendo 2 “variação 01”, 2 “variação 02”, 3
“variação 03” e 3 “variação 04”;
1.3.1.6.
Aletas compostas por tubo metálico central de 1 polegada com
acabamento em pintura automotiva preta, dando suporte a bandeiras de chapa
metálica galvanizada, unida por solda MIG/TIG em formato caixa, com reforço
interno em viga treliçada, com acabamento em pintura poliuretana em tons de azul
(Suvinil Cassino R335, Veludo Azul L002 e Estrela Intensa R671) em um lado e
aplicação de laminado de madeira padrão imbuia no outro lado, conforme projeto;
1.3.1.7.
As aletas são fixadas ao tubo central de forma a poder ser rotacionadas
individualmente no eixo do tubo.
1.3.2. Item 10: Painel iluminado tipo “wall wash”
1.3.2.1.
Painel com estrutura em barra metálica para fixação de equipamento de
barLED, composto com esperas metálicas para fixação nas vigas e paredes do estúdio
por parafusos;
1.3.2.2.
Tampo para difusão de barLED em acrílico;
1.3.2.3.
Estrutura metálica para fixação de lona;
1.3.2.4.
Frente em lona difusora de luz backlight PCV com back branco,
acabamento fosco e gramatura mínima de 400g, em tom cinza 25% (cinza claro);
1.3.2.5.
A lona deve estar perfeitamente esticada, sem rugas ou outros defeitos;
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1.3.2.6.
Equipamentos barLED distribuídos nas estruturas inferior e superior do
painel, com instalação elétrica e de controle DMX-512 ligado à mesa de luz do
estúdio;
1.3.2.7.
Cada BarLED com dimensões mínimas 100cm x 6cm x 6cm; controle
total de cor e temperatura de cor com sistema RGBW;
1.3.2.8.
Bivolt automático;
1.3.2.9.
LEDs RGBW com regulagem de intensidade (dimmer) e de cor, cobrindo
ao menos 80% do espectro sRGB, e blindagem padrão IP65;
1.3.2.10. Ângulo de difusão de luz em 10° em abertura lateral e 40° em abertura
frontal, ao menos;
1.3.2.11. Potência de ao menos 1900 lumens por módulo;
1.3.2.12. Deve permitir controle de cor e intensidade por entrada DMX-512;
1.3.2.13. O painel deve ser entregue instalado, alinhado, configurado e conectado
para controle em mesa de luz DMX existente no estúdio. A empresa é responsável
pelo cabeamento e acessórios necessários para tanto;
1.3.2.14. Todas as peças metálicas estruturais com acabamento em pintura
automotiva preta;
1.3.2.15. A luz deve estar distribuída de modo a formar uma única área homogênea
de luz na lona, sem áreas mais claras ou escuras.
1.3.3. Item 11: Biombo cenográfico “aletas”
1.3.3.1.
Divisória móvel formada por aletas móveis fixadas a uma estrutura
tubular;
1.3.3.2.
Estrutura externa em tubo metálico de perfil retangular 50mm x 50mm,
com acabamento em flocagem preta, com furos vazados para fixação das aletas;
1.3.3.3.
Aletas em mesmo padrão e forma de confecção do item 11 (painel
"aletas");
1.3.3.4.
Biombo móvel com uso de rodízios duplos reforçados de nylon rígido na
cor preta, capacidade de carga de 80kg cada, preso com pino metálico, com freio.
1.3.4. Item 12: Painel móvel para teto
1.3.4.1.
Conjunto de 5 painéis de diferentes tamanhos, em chapas de ACM
(alumínio composto);
1.3.4.2.
Acabamento em pintura poliuretana em 3 tons de azul (Suvinil Cassino
R335, Veludo Azul L002 e Estrela Intensa R671), conforme projeto;
1.3.4.3.
Painel fixado por cabos de aço com 40cm de comprimento com uso de
garras metálicas para grid tubular circular com 2 polegadas de diâmetro. As garras
devem ser fornecidas já fixadas às peças.
1.3.5. Item 13: Mesa “nave”
1.3.5.1.
Mesa com tampo em compensado naval 200mm, com acabamento em
laminado de madeira padrão imbuia;
1.3.5.2.
Pé em tubo de perfil quadrado 20mm x 20mm, com acabamento em
pintura automotiva preta;
1.3.5.3.
Fechamento frontal em palhinha natural preta;
1.3.5.4.
Medidas totais de 248cm x 106cm x 75cm.
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1.3.6. Item 14: Mesa “módulos”
1.3.6.1.
Mesa modular em MDF com dimensões finais 120cm x 120cm x 75cm;
1.3.6.2.
Acabamento externo em laminado de madeira padrão freijó, acabamento
interno em laminado de madeira padrão freijó ebanizado, e fita de borda no mesmo
padrão do acabamento externo;
1.3.6.3.
Peças curvas termo formadas quimicamente;
1.3.6.4.
Pés em tubo metálico maciço dobrado e fixado na parte de MDF com
parafuso, com acabamento em pintura eletrostática preta.
1.3.7. Item 15: Mesa “palhinha”
1.3.7.1.
Mesa com tampo em compensado naval 20mm com acabamento em
laminado de madeira padrão freijó ebanizado;
1.3.7.2.
Painel frontal em palhinha natural preta;
1.3.7.3.
Pés em MDF 20mm duplo, totalizando 40mm, em mesmo acabamento
do tampo;
1.3.7.4.
Sistema de regulagem de altura, permitindo à mesa ficar até 22cm mais
alta, para uso com cadeira de rodas motorizada;
1.3.7.5.
Sapata dos pés de latão, com 40mm de altura.
1.3.8. Item 16: Módulo de sofá “conexão 0°”
1.3.8.1.
Confeccionado em chapa de compensado naval de 20mm com
acabamento em laminado de madeira padrão imbuia;
1.3.8.2.
Pés em barra metálica sólida de 1 polegada com acabamento em pintura
eletrostática preta.
1.3.9. Item 17: Módulo de sofá “conexão 20°”
1.3.9.1.
Confeccionado em chapa de compensado naval de 20mm com
acabamento em laminado de madeira padrão imbuia;
1.3.9.2.
Pés em barra metálica sólida de 1 polegada com acabamento em pintura
eletrostática preta.
1.3.10. Item 18: Módulo de sofá “conexão 40°”
1.3.10.1. Confeccionado em chapa de compensado naval de 20mm com
acabamento em laminado de madeira padrão imbuia;
1.3.10.2. Pés em barra metálica sólida de 1 polegada com acabamento em pintura
eletrostática preta.
1.3.11. Item 19: Módulo de sofá “miolo”
1.3.11.1. Estofado em espuma com estrutura interna em madeira maciça;
1.3.11.2. Encosto e assento confeccionados com espuma poliuretana AG 80 kg/m³
revestido com espuma poliuretana hiper soft 33 kg/m³ de alta resistência à
deformação;
1.3.11.3. Acabamento do estofamento em costura pespontada quadrada com
revestimento em tecido linho jaquard impermeabilizado (tratamento hidrofugante)
cor natural;
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1.3.11.4. Base em chapa de compensado naval de 20mm com acabamento em
laminado de madeira padrão imbuia;
1.3.11.5. Pés em barra metálica sólida de 1 polegada com acabamento em pintura
eletrostática preta.
1.3.11.6. A Contratada deverá apresentar prova do material conforme estabelecido
no Regime de Execução.
1.3.12. Item 20: Módulo de sofá “canto 1”
1.3.12.1. Estofado em espuma com estrutura interna em madeira maciça;
1.3.12.2. Encosto e assento confeccionados com espuma poliuretana AG 80 kg/m³
revestido com espuma poliuretana hiper soft 33 kg/m³ de alta resistência à
deformação;
1.3.12.3. Acabamento do estofamento em costura pespontada quadrada com
revestimento em tecido linho jaquard impermeabilizado (tratamento hidrofugante)
cor natural;
1.3.12.4. Base em chapa de compensado naval de 20mm com acabamento em
laminado de madeira padrão imbuia;
1.3.12.5. Pés em barra metálica sólida de 1 polegada com acabamento em pintura
eletrostática preta.
1.3.13. Item 21: Módulo de sofá “canto 2”
1.3.13.1. Estofado em espuma com estrutura interna em madeira maciça;
1.3.13.2. Encosto e assento confeccionados com espuma poliuretana AG 80 kg/m³
revestido com espuma poliuretana hiper soft 33 kg/m³ de alta resistência à
deformação;
1.3.13.3. Acabamento do estofamento em costura pespontada quadrada com
revestimento em tecido linho jaquard impermeabilizado (tratamento hidrofugante)
cor natural;
1.3.13.4. Base em chapa de compensado naval de 20mm com acabamento em
laminado de madeira padrão imbuia;
1.3.13.5. Pés em barra metálica sólida de 1 polegada com acabamento em pintura
eletrostática preta.
1.3.14. Item 22: Mesa central A
1.3.14.1. Mesa de centro em forma de hexágono, em compensado naval de 15mm
moldado, com acabamento em laminado de madeira padrão freijó;
1.3.14.2. Estrutura interna formada por chapas metálicas em 15mm x 15mm com
acabamento em pintura automotiva padrão latão fosco, fixadas em barra metálica
hexagonal no centro;
1.3.14.3. Proteção dos pés em chapa metálica com acabamento em pintura
automotiva padrão latão fosco;
1.3.14.4. Dimensões finais de 120cm x 120cm x 20cm.
1.3.15. Item 23: Mesa central B
1.3.15.1. Mesa de centro em forma de octógono, em compensado naval de 15mm
moldado, com acabamento em laminado de madeira padrão freijó;
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1.3.15.2. Estrutura interna formada por chapas metálicas em 15mm x 15mm com
acabamento em pintura automotiva padrão latão fosco;
1.3.15.3. Proteção dos pés em chapa metálica com acabamento em pintura
automotiva padrão latão fosco;
1.3.15.4. Dimensões finais de 150cm x 150cm x 30cm.
1.3.16. Item 24: Mesa lateral modular A
1.3.16.1. Mesa lateral em forma de hexágono, em compensado naval de 15mm
moldado, com acabamento em laminado de madeira padrão freijó;
1.3.16.2. Estrutura interna formada por chapas metálicas em 15mm x 15mm com
acabamento em pintura automotiva padrão latão fosco, fixadas em barra metálica
hexagonal no centro;
1.3.16.3. Proteção dos pés em chapa metálica com acabamento em pintura
automotiva padrão latão fosco;
1.3.16.4. Dimensões finais de 45cm x 45cm x 65cm.
1.3.17. Item 25: Mesa lateral modular B
1.3.17.1. Mesa lateral em forma de hexágono, em compensado naval de 15mm
moldado, com acabamento em laminado de madeira padrão freijó;
1.3.17.2. Estrutura interna formada por chapas metálicas em 15mm x 15mm com
acabamento em pintura automotiva padrão latão fosco, fixadas em barra metálica
hexagonal no centro;
1.3.17.3. Proteção dos pés em chapa metálica com acabamento em pintura
automotiva padrão latão fosco;
1.3.17.4. Dimensões finais de 45cm x 45cm x 45cm.
1.3.18. Item 26: Mesa lateral modular C
1.3.18.1. Mesa lateral em forma de hexágono, em compensado naval de 15mm
moldado, com acabamento em laminado de madeira padrão freijó;
1.3.18.2. Estrutura interna formada por chapas metálicas em 15mm x 15mm com
acabamento em pintura automotiva padrão latão fosco, fixadas em barra metálica
hexagonal no centro;
1.3.18.3. Proteção dos pés em chapa metálica com acabamento em pintura
automotiva padrão latão fosco;
1.3.18.4. Dimensões finais de 45cm x 45cm x 30cm.
1.3.19. Item 27: Mesa alta
1.3.19.1. Mesa com tampo em compensado naval 200mm, com acabamento em
lâmina de madeira padrão freijó;
1.3.19.2. Pé em tubo de perfil quadrado 20mm x 20mm, com acabamento em
pintura automotiva preta fosca;
1.3.19.3. Fechamento frontal em palhinha natural preta.
1.3.20. Item 28: Poltrona estofada
1.3.20.1. Poltrona com dimensões finais 80cm x 80cm x 62cm;
1.3.20.2. Estrutura em madeira maciça freijó de perfil 15mm x 20mm;
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1.3.20.3. Sapatas de latão escovado;
1.3.20.4. Estruturas internas em compensado naval 20mm x 20mm com
acabamento em pintura automotiva padrão latão fosco;
1.3.20.5. Braços em madeira maciça freijó;
1.3.20.6. Laterais em chapa de compensado naval de 10mm com acabamento em
lâmina de madeira padrão freijó e aplicação de chapas de latão escovado com
acabamento em verniz fosco incolor;
1.3.20.7. Frames laterais em madeira maciça freijó ebanizado;
1.3.20.8. Estofado de 10cm de largura com espuma de 50mm D35 com
revestimento em tecido linho jaquard impermeabilizado (tratamento hidrofugante)
azul e estrutura interna em madeira maciça.
1.3.21. Item 29: Objeto cenográfico módulo P
1.3.21.1. Objeto em MDF de 40mm, com acabamento em laminado de madeira
padrão freijó;
1.3.21.2. Bordas em meia esquadria;
1.3.21.3. Dimensões finais de 40cm x 40cm x 40cm, com duas divisórias internas
de MDF de 30mm, com chanfro nas duas frentes de 20mm x 20mm.
1.3.22. Item 30: Objeto cenográfico módulo M
1.3.22.1. Objeto em MDF de 40mm, com acabamento em laminado de madeira
padrão freijó;
1.3.22.2. Bordas em meia esquadria;
1.3.22.3. Dimensões finais de 40cm x 40cm x 65cm, com duas divisórias internas
de MDF de 30mm, com chanfro nas duas frentes de 20mm x 20mm.
1.3.23. Item 31: Objeto cenográfico módulo G
1.3.23.1. Objeto em MDF de 40mm, com acabamento em laminado de madeira
padrão freijó;
1.3.23.2. Bordas em meia esquadria;
1.3.23.3. Dimensões finais de 40cm x 40cm x 90cm, com duas divisórias internas
de MDF de 30mm, com chanfro nas duas frentes de 20mm x 20mm.
1.3.24. Item 32: Tapete retangular
1.3.24.1. Tapete medindo 350cm x 250cm;
1.3.24.2. Tapeçaria em poliamida (nylon);
1.3.24.3. Padrão de qualidade para ambientes com tráfego pesado;
1.3.24.4. Ponto fio cortado, medindo entre 10mm e 14mm de altura;
1.3.24.5. Acabamento lateral em barra virada;
1.3.24.6. Tela secundária em poliamida com acabamento antiderrapante;
1.3.24.7. Tratamento antimicrobial e controle estático permanente.

1.3.25. Item 33: Tapete redondo
1.3.25.1. Tapete redondo medindo 350cm de diâmetro;
1.3.25.2. Tapeçaria em poliamida (nylon);
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1.3.25.3.
1.3.25.4.
1.3.25.5.
1.3.25.6.
1.3.25.7.

Padrão de qualidade para ambientes com tráfego pesado;
Ponto fio cortado, medindo entre 10mm e 14mm de altura;
Acabamento lateral em barra virada;
Tela secundária em poliamida com acabamento antiderrapante;
Tratamento antimicrobial e controle estático permanente.

1.3.26. Item 34: Defesa para suporte de Vídeo Wall
1.3.26.1. Caixa vazada para embutir os pés do item 63 (“suporte para Vídeo Wall
em composição 3x3”);
1.3.26.2. Confeccionado em compensado naval de 15mm com acabamento no
mesmo padrão do item 38 (“piso vinílico”);
1.3.26.3. Dimensões finais de 120cm x 15cm x 40cm.
1.3.27. Item 35: Guarda-móveis
1.3.27.1. Estante para guarda de móveis, em estrutura metálica tubular de 50cm x
50cm com acabamento em flocagem preta, com previsão de barras internas para
estruturar superfícies de apoio;
1.3.27.2. Superfícies de apoio em chapa metálica de 1mm com acabamento em
flocagem preta;
1.3.27.3. Rodízios de 100mm com trava e freio, preso com pino metálico, com
capacidade mínima de 100kg de carga em cada;
1.3.27.4. Dimensões finais de 110cm x 110cm x 110cm.
1.3.28. Item 36: Púlpito
1.3.28.1. Púlpito em chapa de compensado naval de 20mm moldado, com
acabamento em laminado de madeira padrão freijó;
1.3.28.2. Aparo para papel em chapa de compensado de mesmo acabamento;
1.3.28.3. Sistema de travamento para regulagem de altura em barra metálica
maciça de 1/2 polegada, com acabamento em pintura automotiva padrão latão fosco;
1.3.28.4. Defesa interna em chapa de acrílico cristal de 6mm dobrado, com
aplicação de adesivo jateado com laminação fosca.
1.3.29. Item 37: Móvel de apoio
1.3.29.1. Móvel estilo rack, em MDF 20mm preto com acabamento em fita de
borda no mesmo padrão;
1.3.29.2. Dimensões finais de 45cm x 75cm x 100cm;
1.3.29.3. 4 gavetas de 165mm de altura, 1 gaveta de 50mm de altura;
1.3.29.4. 4 rodízios de 40mm de diâmetro com freio.
1.3.30. Item 38: Piso vinílico
1.3.30.1. Fornecimento e instalação de piso vinílico LVT colado Durafloor Urban
linha Inova Londres (ou similar técnico)
1.3.30.2. Piso com ao menos 3mm de espessura
1.3.30.3. Deve obedecer ao padrão de durabilidade ISO 10874 (classificação
industrial 43, resistência à abrasão Tipo I, absorção de som ao impacto de ao menos
4dB, reação ao fogo Classe IIA);
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1.3.30.4. O piso deve ser entregue instalado no local utilizando adesivo
profissional, conforme manual de instalação do fabricante;
1.3.30.5. Ao final da instalação, o piso não deve apresentar falhas, desníveis,
desalinhamento entre placas vinílicas ou outras irregularidades e defeitos em sua
superfície.
1.3.30.6. O piso original deve ser primeiramente regularizado com nata de cimento
onde necessário e nivelado com camada de argamassa autonivelante de ao menos
3mm;
1.3.30.7. Ao final da instalação, o piso não deve apresentar falhas, desníveis,
desalinhamento entre placas vinílicas ou outras irregularidades e defeitos em sua
superfície.
1.3.31. Item 39: Revestimento acústico
1.3.31.1. Fornecimento e instalação de placas de absorção acústica de espuma de
poliuretano flexível com superfície em cunhas anecóicas;
1.3.31.2. Na cor preta ou cinza escuro;
1.3.31.3. Densidade mínima de 30kg/m³;
1.3.31.4. Mínimo de 70mm de espessura;
1.3.31.5. 5 anos de garantia de fábrica;
1.3.31.6. Deve obedecer à NBR 9178 quanto ao tratamento ignifugante;
1.3.31.7. Deve possuir NRC (Noise Reduction Coefficient) mínimo de 0,88;
1.3.31.8. O material deve ser entregue instalado, seguindo as orientações do
fabricante;
1.3.31.9. Qualquer placa de absorção acústica já existente no local deve ser
retirada pela contratada e descartada adequadamente em contêiner, conforme
orientações da Secretaria de Infraestrutura do Senado Federal.
1.3.32. Item 40: Painel cenográfico de base
1.3.32.1. Painel de base em gesso acartonado (“Drywall”);
1.3.32.2. Instalação de painel de base para composição com o item 9 (“painel
aletas”), conforme projeto;
1.3.32.3. O material, sistema de encaixe e demais características do painel devem
seguir as normas pertinentes da ABNT (NBR 15217, NBR 15758, NBR 13434);
1.4. Estúdio C
1.4.1. Item 41: Painel geométrico
1.4.1.1.
Painel tridimensional com chapas de MDF 15mm com acabamento em
pintura poliuretana em tons de azul (Suvinil Cassino R335, Veludo Azul L002 e
Estrela Intensa R671);
1.4.1.2.
Base do painel em chapa de metalon com acabamento em pintura
poliuretana preta, estruturado de forma que não ocorra fletimento. O painel em MDF
deve ser fixado à base de metalon por parafusos. Os buracos dos parafusos devem
ser fechados com o mesmo material do painel e posteriormente pintado juntamente
com o restante da peça;
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1.4.1.3.
O painel deve ver fixado em trilho para recolhimento das peças em metal,
fixado ao forro, com acabamento em pintura poliuretana preta;
1.4.1.4.
Eixos de rotação das páginas do painel fixados ao trilho, com acabamento
em pintura poliuretana preta;
1.4.1.5.
O painel deve ser instalado sem prejuízo à parede atual em alvenaria com
revestimento em carpete azul.
1.4.2. Item 42: Painel ripado
1.4.2.1.
Painel curvo com fundo em compensado flexível 10mm com acabamento
em laminado de madeira padrão freijó;
1.4.2.2.
Ripas de 20mm por 35mm em madeira maciça freijó;
1.4.2.3.
Painel fixado por parafusos e compostos VHB para fixação de painéis.
1.4.3. Item 43: Painel móvel para teto
1.4.3.1.
Conjunto de 5 painéis de diferentes tamanhos, em chapa de ACM
(alumínio composto);
1.4.3.2.
Acabamento em pintura poliuretana em 3 tons de azul (Suvinil Cassino
R335, Veludo Azul L002 e Estrela Intensa R671), conforme projeto;
1.4.3.3.
Painel fixado por cabos de aço com 40cm de comprimento com uso de
garras metálicas para grid tubular circular com 2 polegadas de diâmetro. As garras
devem ser fornecidas já fixadas às peças.
1.4.4. Item 44: Guarda-corpo
1.4.4.1.
Módulo móvel para controle de fluxo de pessoas, composto por frente de
vidro e base;
1.4.4.2.
Frente em vidro de 6mm temperado laminado duplo blindado incolor,
totalizando 12mm, com aplicação de adesivo vinílico fosco recortado em plotter
digital de recorte e acabamento laminado fosco;
1.4.4.3.
Base em chapa de metalon de 5mm com acabamento em pintura
automotiva preta fosca, com previsão de espaço interno para adição de peso;
1.4.4.4.
Base de apoio para frente de vidro em chapa de MDF de 12mm,
posicionada a 15,5cm de altura;
1.4.4.5.
Apoiado em 4 rodízios com freio e capacidade de carga mínima de 100kg
cada.
1.4.5. Item 45: Divisória de vidro
1.4.5.1.
Instalação de divisória de vidro inteiriça inclinada, conforme projeto;
1.4.5.2.
Vidro temperado incolor de 6mm de espessura;
1.4.5.3.
A técnica de fixação e os componentes devem ser os mesmo aos já
utilizados no local;
1.4.5.4.
A preparação do local, retirada de divisória existente, descarte de
material e ajustes necessários são de responsabilidade da licitante;
1.4.5.5.
Aplicação de adesivo vinílico branco fosco recortado.
1.4.6. Item 46: Mesa “argumento”
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1.4.6.1.
Mesa com tampo em compensado naval 20mm com acabamento em
laminado de madeira padrão freijó ebanizado;
1.4.6.2.
Painel frontal em palhinha natural preta;
1.4.6.3.
Pés em MDF 20mm duplo, totalizando 40mm, em mesmo acabamento
do tampo;
1.4.6.4.
Sistema de regulagem de altura, permitindo à mesa ficar até 22cm mais
alta, para uso com cadeira de rodas motorizada;
1.4.6.5.
Sapata dos pés de latão, com 40mm de altura.
1.4.7. Item 47: Móvel de apoio
1.4.7.1.
Móvel estilo rack, em MDF 20mm preto com acabamento em fita de
borda no mesmo padrão;
1.4.7.2.
Dimensões finais de 45cm x 75cm x 100cm;
1.4.7.3.
4 gavetas de 165mm de altura, 1 gaveta de 50mm de altura;
1.4.7.4.
4 rodízios de 40mm de diâmetro com travamento.
1.4.8. Item 48: Barras de fixação para iluminação
1.4.8.1.
Instalação de barras tubulares para fixação de iluminação de estúdio;
1.4.8.2.
Constituído de tubos principais de aço de perfil circular de 2 polegadas
de diâmetro, e tubos acessórios de aço de perfil circular de ¾ de polegada;
1.4.8.3.
Espessura de parede dos tubos principais de, ao menos, 2mm. Espessura
de parede dos tubos acessórios de, ao menos, 1,5mm;
1.4.8.4.
Tubos principais e acessórios fixados por solda. A solda não deve
apresentar falhas ou imperfeições, tais como falta de penetração, falta de fusão,
trincas, mordedura, ou cordões deficientes;
1.4.8.5.
Acabamento em pintura preta com propriedades anticorrosão e
antirriscos;
1.4.8.6.
O grid deve ser entregue fixado na laje através de parafusos, suportando
peso final de ao menos 30kg/m²;
1.4.8.7.
O conjunto deve ter peso final de até 50kg.
1.4.9. Item 49: Inversão de acesso de porta de folha de vidro
1.4.9.1.
Modificação de sentido de abertura em porta de folha de vidro, conforme
indicado em projeto;
1.4.9.2.
Pintura de laje na cor preto fosco, em preparação a instalação do item 48
(“barras de fixação para iluminação”);
1.5. Redação Rádio Senado
1.5.1. Item 50: Painel geométrico
1.5.1.1.
Painel em MDF 20mm fixado em esperas metálicas;
1.5.1.2.
Adesivação do padrão geométrico em adesivo vinílico fosco em
impressão tipo plotter policromia com resolução mínima de 1400dpi;
1.5.1.3.
Laminação fosca de alta resistência padrão piso gráfico;
1.5.1.4.
Esperas devem ser imantadas para haver possibilidade de manutenção da
parede.
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1.5.2. Item 51: Painel liso
1.5.2.1.
Painel em MDF 10mm com acabamento em pintura poliuretana fosca,
fixado em parede de alvenaria por parafusos e fita VHB (fita adesiva dupla face de
alta adesão para uso em parede de alvenaria).
1.5.3. Item 52: Divisória de vidro
1.5.3.1.
Divisória de vidro laminado temperado de 10mm com aplicação de
adesivo vinílico fosco recortado em plotter digital de recorte e acabamento laminado
fosco.
1.5.4. Item 53: Adesivação de divisória de vidro
1.5.4.1.
Adesivação de divisória de vidro com adesivo vinílico branco fosco
recortado em plotter digital de recorte.
1.5.5. Item 54: Suporte de TV
1.5.5.1.
Suporte para televisor para fixação em teto, na cor preta, que permita
distanciamento de 80cm de TV 46" para a laje onde será fixado;
1.5.5.2.
Deve suportar peso de, ao menos, 40kg;
1.5.5.3.
O suporte deve ser entregue instalado no local.
1.5.6. Item 55: Painel geométrico para estúdio de rádio
1.5.6.1.
Painel em MDF 20mm;
1.5.6.2.
Adesivação do padrão geométrico em adesivo vinílico fosco em
impressão tipo plotter policromia com resolução mínima de 1400dpi;
1.5.6.3.
Laminação fosca de alta resistência padrão piso gráfico;
1.5.6.4.
Fixado na parede por parafusos, fitas VHB ou discos de silicone.
1.5.7. Item 56: Painel mezanino
1.5.7.1.
Painel em MDF 20mm fixado em esperas metálicas;
1.5.7.2.
Adesivação do padrão geométrico em adesivo vinílico fosco em
impressão tipo plotter policromia com resolução mínima de 1400dpi;
1.5.7.3.
Laminação fosca de alta resistência padrão piso gráfico;
1.5.7.4.
Esperas devem ser imantadas para haver possibilidade de manutenção da
parede.

2.

Grupo 2: Telas e acessórios
2.1. Item 57: Monitor LFD 42’’
2.1.1. Monitor profissional para digital signage tipo LFD (Large Format Display) com
tela em LCD com retro iluminação LED e revestimento anti-reflexivo (anti-glare);
2.1.2. Dimensão diagonal de 42 a 49 polegadas e razão entre altura e largura de 16:9;
2.1.3. Resolução nativa mínima de 1920 x 1080 pixels;
2.1.4. Opções de orientação de imagem em retrato (vertical) e paisagem (horizontal);
2.1.5. Capacidade de operação em regime 24x7 (24 horas por dia e 07 dias por
semana);
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2.1.6. Largura máxima de bordas de 6mm, tanto na direção horizontal quanto na
vertical;
2.1.7. Não devem ser visíveis logotipos ou outras identificações de fabricante ou
fornecedor quando em uso;
2.1.8. Razão de contraste estático mínimo de 1000:1;
2.1.9. Ângulo mínimo de visão horizontal e vertical de 175°;
2.1.10. Brilho mínimo de 350 NIT (cd/m²);
2.1.11. Fonte interna de alimentação elétrica, que suporte bivolt (100v- 240v
automático);
2.1.12. Entrada de sinal de vídeo em HD-SDI (nativo ou com o uso de conversor);
2.1.13. Compatível com suportes de montagem padrão VESA;
2.1.14. Deve ser fornecido juntamente com os acessórios originais que acompanham o
equipamento (manual, controle remoto, cabos de sinal, cabo de energia AC, etc.).
2.2. Item 58: Monitor LFD 55’’ para uso em Vídeo Wall
2.2.1. Monitor profissional para digital signage tipo LFD (Large Format Display) com
tela em LCD com retro iluminação LED e revestimento anti-reflexivo (anti-glare);
2.2.2. Dimensão diagonal entre 54 e 65 polegadas e razão entre altura e largura de 16:9;
2.2.3. Resolução nativa mínima de 1920 x 1080 pixels;
2.2.4. Capacidade de operação em regime 24x7 (24 horas por dia e 07 dias por
semana);
2.2.5. Separação máxima entre bordas de 5,5mm, tanto na direção horizontal quanto
na vertical;
2.2.6. Não devem ser visíveis logotipos ou outras identificações de fabricante ou
fornecedor quando em uso;
2.2.7. Razão de contraste estático mínimo de 1400:1;
2.2.8. Ângulo mínimo de visão horizontal e vertical de 175°;
2.2.9. Brilho mínimo de 450 NIT (cd/m²);
2.2.10. Função Vídeo Wall nativa com suporte ao formato 4x4 em daisy chain;
2.2.11. Fonte interna de alimentação elétrica, que suporte bivolt (100v- 240v
automático);
2.2.12. Saída de sinal de vídeo loop-out DVI-D ou DisplayPort; calibragem e sincronia
automática de cor entre telas via controle remoto ou controle externo (via software);
2.2.13. Conexão remota tipo ethernet (padrão RJ-45) ou serial (padrão RS-232);
2.2.14. Compatível com suportes de montagem padrão VESA;
2.2.15. Todos os monitores devem ser fornecidos juntamente com os acessórios
originais que acompanham o equipamento (manual, controle remoto, cabos de sinal,
cabo de energia AC, etc.).
2.3. Item 59: Monitor LFD 65’’
2.3.1. Monitor profissional para digital signage tipo LFD (Large Format Display) com
tela em LCD com retro iluminação LED e revestimento anti-reflexivo (anti-glare);
2.3.2. Dimensão diagonal mínima de 65 polegadas;
2.3.3. Relação entre altura e largura de 16:9;
2.3.4. Resolução nativa mínima de 3840 x 2160 pixels;
2.3.5. Opções de orientação de imagem em retrato (vertical) e paisagem (horizontal);
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2.3.6. Capacidade de operação em regime 24x7 (24 horas por dia e 07 dias por
semana);
2.3.7. Largura máxima de bordas de 18mm, tanto na direção horizontal quanto na
vertical;
2.3.8. Não devem ser visíveis logotipos ou outras identificações de fabricante ou
fornecedor quando em uso;
2.3.9. Razão de contraste estático mínimo de 1000:1;
2.3.10. Ângulo mínimo de visão horizontal e vertical de 175°;
2.3.11. Brilho mínimo de 450 NIT (cd/m²);
2.3.12. Fonte interna de alimentação elétrica, que suporte bivolt (100v- 240v
automático);
2.3.13. Entrada de sinal de vídeo em HD-SDI (nativo ou com o uso de conversor);
2.3.14. Compatível com suportes de montagem padrão VESA;
2.3.15. Deve ser fornecido juntamente com os acessórios originais que acompanham o
equipamento (manual, controle remoto, cabos de sinal, cabo de energia AC, etc.).
2.4. Item 60: Suporte de piso para monitor
2.4.1. Suporte autoportante de piso do tipo pedestal;
2.4.2. Composto por base, coluna e em aço com pintura eletrostática preta ou
acabamento cromado;
2.4.3. Coluna composta por dois tubos metálicos verticais, sem bandeja;
2.4.4. Base dotada de rodízios móveis com trava;
2.4.5. Deve permitir regulagem de altura do monitor, com alturas mínima e máxima de
110cm e 150cm entre o solo e o centro da tela;
2.4.6. Deve permitir a fixação de monitores de 42 a 70 polegadas, ao menos;
2.4.7. Sistema de fixação de monitor com padrão VESA de 200 x 200 a 600 x 400;
2.4.8. Deve permitir a fixação de cabos e acessórios sem que os mesmos fiquem
visíveis frontalmente;
2.4.9. Deve suportar adequadamente o peso do monitor e permitir seu deslocamento
seguro e estável pelo estúdio ao utilizar os rodízios.
2.5. Item 61: Suporte para Vídeo Wall em composição 3x3
2.5.1. Suporte para montagem 3x3 (matriz com 3 telas no sentido vertical e 3 telas no
sentido horizontal), para telas do item 60 (“monitor LFD 55’’ para uso em Vídeo Wall”);
2.5.2. Suporte autoportante de piso do tipo pedestal, na cor preta, com rodízios, próprio
para composição de Vídeo Wall;
2.5.3. Altura de 30cm entre o solo e a borda mais próxima da primeira tela;
2.5.4. Deve permitir ajuste fino das telas nos três eixos para fins de alinhamento;
2.5.5. Fixação de cabos e acessórios sem que os mesmos fiquem visíveis frontalmente;
2.5.6. Deve suportar adequadamente o peso de toda a solução de Vídeo Wall montada
e permitir seu deslocamento seguro pelo estúdio.
2.6. Item 62: Suporte para Vídeo Wall em composição 4x1
2.6.1. Suporte em montagem 4x1 (4 telas, lado a lado, na orientação vertical), para telas
do item 60 (“monitor LFD 55’’ para uso em Vídeo Wall”);
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2.6.2. Suporte autoportante de piso do tipo pedestal, na cor preta, com rodízios, próprio
para composição de Vídeo Wall;
2.6.3. Altura de 90cm entre o solo e a borda mais próxima da primeira tela;
2.6.4. Deve permitir ajuste fino das telas nos três eixos para fins de alinhamento;
2.6.5. Fixação de cabos e acessórios sem que os mesmos fiquem visíveis frontalmente;
2.6.6. Deve suportar adequadamente o peso de toda a solução de Vídeo Wall montada
e permitir seu deslocamento seguro pelo estúdio.
2.7. Item 63: Serviço de montagem e alinhamento de Vídeo Wall
2.7.1. Os monitores do item 60 devem ser montados em formato de Vídeo Wall em
formação 3x3 com utilização de daisy chain, para os suportes do item 63, e em formação
4x1 com utilização de daisy chain, para o suporte do item 64;
2.7.2. Os suportes devem ser entregue montados, com todos os monitores alinhados e
calibrados em cor e luminância, para não haver diferenças em imagem entre monitores;
2.7.3. Deve fornecer software e hardware para calibragem de níveis de cor e
luminância do mesmo fabricante dos monitores;
2.7.4. Deve permitir a possibilidade de substituição ou manutenção de qualquer
monitor individualmente, sem a necessidade de desmontar o painel como um todo;
2.7.5. Devem ser fornecidos todos os cabos, acessórios e peças necessárias à instalação
do Vídeo Wall, com entrada de vídeo no formato HD-SDI (plug Bnc);
2.7.6. O cabo de energia deve ter comprimento mínimo de 8 metros;
2.7.7. O cabo de vídeo deve ter comprimento mínimo de 50 metros.

3.

Grupo 3: Acessórios de iluminação
3.1. Item 64: Garra tipo jacaré
3.1.1. Garra tipo jacaré para equipamentos de iluminação;
3.1.2. Deve ter pino de 5/8 de polegada tipo engate rápido para equipamentos de
estúdio;
3.1.3. Garra em alumínio ou aço;
3.1.4. Acionamento com mola de pressão;
3.1.5. Referência: Kinosonic ou similar.
3.2. Item 65: Garra estilo “carolina” longa
3.2.1. Garra metálica estilo "Carolina" (loc-all);
3.2.2. Ajuste através de borboleta em barra rosqueada de, ao menos, 15cm de
comprimento;
3.2.3. Deve ter pino de 5/8 de polegada tipo engate rápido para equipamentos de
estúdio.
3.3. Item 66: Cabeça de efeito
3.3.1. Cabeça de efeito próprio para equipamentos de iluminação;
3.3.2. Corpo em metal e parafuso central metálico;
3.3.3. Comprimento de 20cm;
3.3.4. Largura da ponta das alavancas até o topo de cabeça de 12cm;
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3.3.5. Elemento giratório de 7,5cm.
3.4. Item 67: Backdrop desmontável de Chroma Key
3.4.1. Estrutura desmontável formado por dois tripés e uma barra horizontal, todos em
alumínio com pintura eletrostática ou tratamento anodizado;
3.4.2. Os tripés devem ter ajuste de altura de forma a permitir o uso em alturas de 2
metros e 3 metros;
3.4.3. Cap emborrachado nos pés dos tripés;
3.4.4. Barra horizontal desmontável que permita o uso de tecidos de 3 metros de
largura;
3.4.5. Sacola para transporte da estrutura com zíper e alças para transporte, produzida
em tecido de nylon 840 ou similar em resistência;
3.4.6. A estrutura deve caber desmontada na sacola de transporte, com comprimento
máximo de 125cm.
3.4.7. Tecido profissional para chroma key, em cor verde (R 0, G 100, B 0);
3.4.8. Tecido com dimensões mínimas de 280cm x 550cm, com bainha para passagem
de barra de suporte e acabamento em barra por todo o tecido;
3.4.9. Densidade mínima de 280 g/m²;
3.4.10. O tecido não deve ter defeitos que dificultem o recorte de chroma key, como
emendas aparentes, manchas ou outras imperfeições.
3.5. Item 68: Claquete
3.5.1. Claquete profissional com corpo em acrílico branco e campos de preenchimento
gravados de forma permanente em baixo relevo;
3.5.2. Batedor em madeira ou metal, com indicação de cores para balanço de vídeo;
3.5.3. Dimensões de, ao menos, 20cm x 28cm.
3.6. Item 69: Claquete mini
3.6.1. Claquete profissional pequena com corpo em acrílico branco e campos de
preenchimento gravados de forma permanente em baixo relevo;
3.6.2. Batedor em madeira ou metal, com indicação de cores para balanço de vídeo;
3.6.3. Dimensões de até 16cm x 20cm.

4.

Grupo 4: Filtros de iluminação
4.1. Item 70: Rolo de Cinefoil
4.1.1. Material composto de alumínio preto opaco, próprio para eliminar reflexão e
fuga de luz em refletores;
4.1.2. Rolo de, ao menos, 50cm x 750cm;
4.1.3. Espessura de ao menos 50 microns;
4.1.4. Referência: Rosco Cinefoil, Lee Black Aluminium Foil, Gam Blackwrap.
4.2. Item 71: Gelatina "Quarter Blue"
4.2.1. Rolo de filtro para iluminação, em rolo de, ao menos, 120cm x 750cm;
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4.2.2. Produzido em policarbonato ou poliester co-extrudado, onde a camada de cor
fica protegida por camada de policarbonato em ambos os lados;
4.2.3. Material com tratamento ignifugado;
4.2.4. Ponto de amolecimento de, pelo menos, 150°C;
4.2.5. Referência de cor: Rosco #3208 ou Lee #203.
4.3. Item 72: Gelatina "Quarter Straw"
4.3.1. Rolo de filtro para iluminação, em rolo de, ao menos, 120cm x 750cm;
4.3.2. Produzido em policarbonato co-extrudado, onde a camada de cor fica protegida
por camada de policarbonato em ambos os lados;
4.3.3. Material com tratamento ignifugado;
4.3.4. Ponto de amolecimento de, pelo menos, 150°C;
4.3.5. Referência de cor: Rosco #3443 ou Lee #443.
4.4. Item 73: Gelatina "Opal Tough Frost"
4.4.1. Rolo de filtro para iluminação, em rolo de, ao menos, 120cm x 750cm;
4.4.2. Produzido em policarbonato co-extrudado, onde a camada de cor fica protegida
por camada de policarbonato em ambos os lados;
4.4.3. Material com tratamento ignifugado;
4.4.4. Ponto de amolecimento de, pelo menos, 150°C;
4.4.5. Referência de cor: Rosco #3010 ou Lee #410.
4.5. Item 74: Gelatina "Light Grid Cloth"
4.5.1. Rolo de filtro para iluminação, em rolo de, ao menos, 120cm x 750cm;
4.5.2. Produzido em policarbonato co-extrudado, onde a camada de cor fica protegida
por camada de policarbonato em ambos os lados;
4.5.3. Material com tratamento ignifugado;
4.5.4. Ponto de amolecimento de, pelo menos, 150°C;
4.5.5. Referência de cor: Rosco #3032 ou Lee #432.
4.6. Item 75: Gelatina "Tough Plusgreen"
4.6.1. Rolo de filtro para iluminação, em rolo de, ao menos, 120cm x 750cm;
4.6.2. Produzido em policarbonato co-extrudado, onde a camada de cor fica protegida
por camada de policarbonato em ambos os lados;
4.6.3. Material com tratamento ignifugado;
4.6.4. Ponto de amolecimento de, pelo menos, 150°C;
4.6.5. Referência de cor: Rosco #3304 ou Lee #244.
4.7. Item 76: Gelatina "ND 0.15"
4.7.1. Rolo de filtro para iluminação em rolo de, ao menos, 120cm x 600cm;
4.7.2. Produzido em policarbonato co-extrudado, onde a camada de cor fica protegida
por camada de policarbonato em ambos os lados;
4.7.3. Material com tratamento ignifugado;
4.7.4. Ponto de amolecimento de, pelo menos, 150°C;
4.7.5. Filtro de densidade neutra, para redução da intensidade de luz em 25%, ou 1/2
stop, sem interferência em outras características da fonte de luz;
48
Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

4.7.6. Referência de cor: Rosco #3415 ou Lee #298.

5.

Itens avulsos
5.1. Item 77: Cadeira "Eames" espaldar alto ou similar
5.1.1. Cadeira gerência estilo Eames esteirinha, em alumínio e couro, com espaldar de
65cm ou maior, ou similar
5.1.2. Assento e encosto em espuma laminada de poliuretano, com dimensões mínimas
de 42cm x 45cm, com densidade mínima de 33 kg/m³, dureza mínima padrão D33 soft;
5.1.3. Revestimento do assento e do encosto em couro legítimo preto, tipo vaqueta, flor
integral lisa, estofado em pele inteira com espessura de 7 a 11 linhas;
5.1.4. Costuras horizontais de assento e encosto com 50mm a 80mm de espaçamento,
em linha de nylon nº 60 ou similar de mesma qualidade, na cor preta.
5.1.5. Sistema pneumático de ajuste de altura, permitindo amplitude de altura de
assento mínima de 42cm a 52cm do chão.
5.1.6. Base de coluna central e 5 patas de alumínio anodizado natural, com diâmetro
mínimo de 60mm.
5.1.7. Cada pata com 1 rodízio duplo reforçado de nylon rígido na cor preta com
capacidade de carga de 80kg, preso com pino metálico, com cobertura superior em
alumínio anodizado natural.
5.1.8. Encosto de braço fixo em alumínio anodizado natural fixado à estrutura de
encosto e assento.
5.1.9. A cadeira deve ter garantia de fábrica mínima de 3 anos contra defeitos de
fabricação.
5.1.10. Certificação NBR 13962, ou outra certificação de laboratório de renome,
devidamente equipado, sujeito à diligência.
5.2. Item 78: Cadeira tipo caixa
5.2.1. Cadeira de escritório alta tipo caixa com braços.
5.2.2. Assento em compensado com espuma injetada com 50 a 60mm de espessura e
densidade de 40 e 50 Kg/m³, revestido com tecido poliéster preto.
5.2.3. Encosto com estrutura em aço com formato anatômico e revestimento em tela
poliéster preta.
5.2.4. Base giratória formato aranha com 5 patas de aço revestido por polaina de
polímero preta, com sapatas de polímero preto.
5.2.5. Coluna central cônica desmontável com sistema de regulagem de altura a gás,
permitindo amplitude de altura de assento mínima de 58cm a 68cm do chão, coberta
com capa telescópica de polímero preto.
5.2.6. Aro para apoio de pés em aço com acabamento preto fosco.
5.2.7. Braço fixo SL de polímero preto.
5.2.8. A cadeira deve ter garantia de fábrica mínima de 3 anos contra defeitos de
fabricação. Certificação NBR 13962, ou outra certificação de laboratório de renome,
devidamente equipado, sujeito à diligência.
5.2.9. Referência: Cavaletti Flip Stool ou similar.
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5.3. Item 79: Poltrona em madeira com palhinha
5.3.1. Poltrona com quatro pés, estrutura e braços com perfil quadrado ou retangular,
em madeira maciça de densidade igual ou superior a 500kg/m³;
5.3.2. Assento e espaldar em frame retangular de madeira com fechamento em palhinha
natural;
5.3.3. Largura total entre 53cm e 67cm;
5.3.4. Altura total entre 76cm e 94cm;
5.3.5. Profundidade total entre 55cm e 75cm;
5.3.6. Ângulo do assento entre 0° e 5° com relação ao solo;
5.3.7. Ângulo do espaldar entre 90° e 96° com relação ao assento;
5.3.8. Assento com altura do solo entre 40cm e 46cm;
5.3.9. Braços formado por linhas retas, em altura próxima ao meio do espaldar;
5.3.10. Deve resistir peso mínimo de 150kg;
5.3.11. Acabamento em verniz fosco;
5.3.12. Referência: poltrona Oscar (Jorge Zalszupin), poltrona Carolina, poltrona
Jockey, ou similar.
5.4. Item 80: Cadeira empilhável
5.4.1. Cadeira com estrutura em metal maciço de perfil redondo com acabamento em
pintura eletrostática ou anodizada;
5.4.2. Pés em formato trenó (conectados na base);
5.4.3. Altura total entre 75cm e 85cm;
5.4.4. Largura total entre 45cm e 58cm;
5.4.5. Profundidade total entre 45cm e 55cm;
5.4.6. Altura do assento entre 42cm e 46cm;
5.4.7. Assento e espaldar em polímero ou madeira compensada, na cor preta, com
acabamento fosco ou acetinado, sem estofamento;
5.4.8. Sem encosto para os braços;
5.4.9. Deve suportar, ao menos, 120kg;
5.4.10. Deslizadores para proteção do piso em polímero; empilhamento mínimo de 8
unidades;
5.4.11. Referência: Benedetti Connect ou similar.
5.5. Item 81: Mesa rebatível estilo treinamento
5.5.1. Mesa rebatível estilo treinamento, estrutura com rodízios que permite
rebatimento do tampo a 90°.
5.5.2. Altura total entre 72cm e 78cm;
5.5.3. Largura total entre 65cm e 80cm;
5.5.4. Profundidade total entre 1100cm e 1400cm.
5.5.5. Tampo em formato retangular, em chapa de madeira (compensado, MDP ou
MDF, com densidade mínima de 500 kg/m³) com 25mm de espessura, formando uma
peça única;
5.5.6. Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na
cor branco;
5.5.7. Encabeçamento com fita borda no mesmo padrão do tampo, e raio ergonômico
de 2,5mm (de acordo com a norma ABNT 13966).
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5.5.8. Estrutura metálica com acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, cinza
ou preta;
5.5.9. Acabamento nas extremidades por ponteiras injetadas em alumínio;
5.5.10. Coluna vertical confeccionada em tubo com espessura mínima de 1,5mm;
5.5.11. Mecanismo de travamento formado por alavanca mecânica composta por braço
injetado em Zamak, com mola embutida para permitir o travamento automático do
suporte do tampo;
5.5.12. Gatilho de acionamento do mecanismo em perfil de alumínio com ponteiras em
polímero.
5.5.13. Pés com quatro rodízios com freio, com capacidade mínima de carga de 50kg
cada.
5.5.14. Apresentar Laudo Ergonômico em conformidade com a NR 17 do Ministério do
Trabalho.
5.6. Item 82: Banqueta alta
5.6.1. Banqueta alta estilo Eames DSW, com pés em madeira maciça, e conexões e
apoio de pés em metal maciço de perfil redondo com acabamento em pintura
eletrostática preta, em formato estilo Eiffel ou similar;
5.6.2. Altura do piso ao assento entre 65cm e 75cm;
5.6.3. Assento e espaldar em uma peça única, em polímero injetado na cor preta, com
acabamento fosco e proteção UV, sem estofamento, com espessura mínima de 6mm;
5.6.4. Sem encosto para os braços;
5.6.5. Deve suportar, ao menos, 120kg;
5.6.6. Deslizadores para proteção do piso em polímero.
5.7. Item 83: Praticável (tablado) com sistema pantográfico de regulagem de altura
5.7.1. Praticável (tablado) com sistema pantográfico de regulagem de altura;
5.7.2. Base com dimensões aproximadas de 200cm x 100cm;
5.7.3. Deve permitir ao menos quatro níveis de altura (20cm, 40cm, 60cm e 80cm);
5.7.4. O praticável deve resistir a carga mínima de 800kg;
5.7.5. Devem ser fornecidos todos os acessórios, travas de fixação ou conectores
originais que sejam necessários para seu manuseio e regulagem.
5.8. Item 84: TV 46" com bordas finas
5.8.1. TV com tela em LCD e revestimento anti-reflexivo (anti-glare);
5.8.2. Dimensão diagonal entre 45 e 49 polegadas;
5.8.3. Largura máxima de borda de 28mm;
5.8.4. Resolução nativa mínima de 1920 x 1080 pixels;
5.8.5. Ângulo mínimo de visão horizontal de 175°;
5.8.6. Fonte interna de alimentação elétrica, que suporte bivolt (100v- 240v
automático);
5.8.7. Compatível com suportes de montagem padrão VESA;
5.8.8. Deve ser fornecido juntamente com os acessórios originais que acompanham o
equipamento (manual, controle remoto, cabos de dados, cabo de energia AC, etc.).
5.9. Item 85: Luminária de LED para grid de luz de estúdio de TV
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5.9.1. Ângulo de luz mínimo de 50 graus;
5.9.2. Mínimo de 500 LEDs por luminária;
5.9.3. Potência luminosa de 4000 lux a 100cm e 5600k;
5.9.4. Índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 94 a 5600K;
5.9.5. Ajuste de temperatura de cor de, ao menos, 3200k a 5600k (bicolor) sem o uso
de filtros físicos;
5.9.6. Potência de luz dimmerizável de 10% a 100%;
5.9.7. Consumo máximo de, ao menos, 30W;
5.9.8. Vida útil dos LEDs de 50.000 horas até perder 70% de luminosidade;
5.9.9. Dissipador de calor passivo;
5.9.10. Alimentação de energia de 110/220 VAC 50/60Hz.

Observação: O arquivo complementar (Anexo 2 – Arquivo complementar) com os
desenhos e detalhamentos técnicos referentes ao Grupo 1, que integra este Anexo, está
disponibilizado em conjunto com este Edital em formato “pdf”.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019
(Processo nº 00200.004960/2019-19)
ANEXO 3
MINUTA DE CONTRATO PARA O GRUPO 1

CONTRATO Nº

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para a prestação de serviços de
confecção de cenografia para os estúdios A, B e C da
TV Senado, bem como para a Redação da Rádio
Senado, além do fornecimento de telas cenográficas,
acessórios de iluminação e mobiliário cenográfico.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________ , com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n° (___)
___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida pela
__/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme documento
digital nº ___________do Processo nº 00200.004960/2019-19, incorporando o edital e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este instrumento, e
sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da DiretoriaGeral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresas para confecção de
cenografia para os estúdios A, B e C da TV Senado, bem como para a Redação da Rádio
Senado, além do fornecimento de telas cenográficas, acessórios de iluminação e mobiliário
cenográfico, de acordo com os termos e especificações constantes deste contrato e do edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
II - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
III - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execução deste contrato;
IV - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
V - designar formalmente um preposto, para lhe representar frente à Administração, em
estrita observância ao Capítulo III do Código Civil Brasileiro ("Dos Prepostos"), ao art. 68
da Lei 8.666/93 e demais regulamentos aplicáveis.
a)| A critério do fornecedor beneficiário, o preposto poderá ser indicado
simultaneamente como responsável técnico.
VI - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário;
VII - responsabilizar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento, inclusive fretes e seguros
desde a origem até sua entrega no local de destino;
VIII - fornecer as máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mão de obra (inclusive
os encargos sociais), insumos, transporte e tudo mais que seja necessário para a execução, a
conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos
relativos a esses itens deverão estar embutidos nos custos unitários dos serviços ou no BDI;
IX - dotar sua equipe técnica de treinamento, ferramentas e equipamentos de proteção
individual (EPIs) que sejam necessários à preservação da incolumidade física dos
funcionários da própria empresa e dos servidores e usuários do SENADO e das áreas comuns
do Congresso Nacional;
X - assegurar que seus funcionários utilizem todos os equipamentos obrigatórios previstos
em regramento oficial federal ou local que disponha sobre proteção ao trabalhador contra
acidentes do trabalho, especialmente o disposto nas normas NR-6, NR-10, NR-18, NR-35,
sem prejuízo das demais normas regulamentadoras aplicáveis;
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XI - acompanhar direta e continuamente sua equipe de trabalho e fazer cumprir a
determinação de uso obrigatório dos EPIs, podendo sofrer penalidades contratuais em caso
de não observância;
XII - dotar o local da execução dos serviços dos equipamentos de proteção coletiva (EPC)
necessários para resguardar a incolumidade física dos funcionários da própria empresa e dos
servidores e usuários do Senado;
XIII - não causar transtornos ao fornecimento de água, energia elétrica, telefone e lógica do
Senado Federal ou das áreas comuns do Congresso Nacional;
XIV - não causar transtornos ao sistema de captação de esgoto e águas pluviais do Senado
Federal ou das áreas comuns do Congresso Nacional;
XV - solicitar por escrito, quando for o caso, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
úteis, o desligamento de quaisquer partes do sistema elétrico, hidráulico, de
telecomunicações ou de lógica que se façam necessários para a perfeita execução dos
serviços;
XVI - refazer os trabalhos recusados pela Fiscalização e retirar do Senado Federal ou das
áreas comuns do Congresso Nacional os materiais rejeitados em até 02 (dois) dias úteis a
contar da notificação;
XVII - promover, às suas expensas, a substituição em até 5 (cinco) dias úteis dos materiais
recusados pela Fiscalização;
XVIII - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do ajuste em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados.
XIX - proteger os móveis e objetos existentes com lonas e outros materiais adequados, de
modo a evitar danos no local de execução dos serviços e, se for o caso, em suas
proximidades;
XX - depositar lixo e entulhos provenientes dos serviços em caçambas metálicas
estacionárias, dispostas nos locais indicados pelo SENADO;
XXI - tomar todas as providências necessárias para a manutenção da boa aparência estética
nos locais que sofrerão intervenções;
XXII - manter o local dos serviços e seus acessos permanentemente limpo, livre de
quaisquer sujeiras causadas pela execução dos serviços, procedendo tanto à limpeza grossa
quanto à fina logo após o término de quaisquer trabalhos;
XXIII providenciar, às suas expensas, o isolamento do local de trabalho com tapumes
metálicos ou de madeira pintados de branco, firmemente afixados e aprumados, ou lona
plástica, a critério da Fiscalização;
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XXIV - executar e acompanhar todos os testes relacionados ao perfeito funcionamento do
objeto e todas as instalações.
XXV - designar por escrito os funcionários que irão atender ao Senado Federal, indicando
números de telefone e endereços de e-mail para contato;
XXVI - fornecer previamente ao SENADO relação nominal de todo o pessoal envolvido
diretamente na execução dos serviços contratados, para fins de registro e autorização de
acesso junto à Polícia Legislativa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, quando
for o caso, que deverá ser acompanhada da cópia do Registro Geral (RG), Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) e Carteira de Trabalho (CTPS) ou contrato de prestação de serviços
celebrado com o respectivo funcionário e documentos comprobatórios da subcontratação
(para os serviços permitidos), se for o caso, bem como informar qualquer alteração que venha
a ocorrer na referida relação;
XXVII - encaminhar Cronograma sempre que a fiscalização solicitar, em meio digital, ao
endereço eletrônico informado pela Fiscalização, para esse contrato. O referido documento
deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.
XXVIII - apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT pelo serviço, conforme o caso, devendo ser registrada junto
ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os
documentos técnicos contratados.
XXIX - manter todos os empregados devidamente uniformizados e identificados com
crachás, que deverão identificar seu nome, função e empresa empregadora;
XXX local;

responsabilizar-se pela conferência prévia de todas as medidas e quantidades no

XXXI - observar as disposições e especificações contidas neste contrato, no edital e seus
anexos, devendo atendê-las em sua plenitude, cabendo a aplicação de penalidades
contratuais no descumprimento de quaisquer dos seus itens;
XXXII - garantir, quando necessário, que os novos materiais a serem aplicados manterão
as características e padrões dos materiais existentes nos casos de necessidade de manutenção
de padrão específico.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverá ser comprovada, por meio de documentação (contrato
social, atas de assembleia, procurações, etc.), a competência do signatário para delegar poderes
aos prepostos, conforme inciso V desta Cláusula.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, novos e
de fabricação recente, estar acondicionados em suas embalagens originais lacradas, podendo a
Fiscalização exigir as notas fiscais e comprovantes de aquisição;
PARÁGRAFO QUARTO - Os responsáveis técnicos deverão assumir pessoal e diretamente
a execução dos serviços concernentes às suas respectivas áreas profissionais, incluindo a
instrução do pessoal, conferência de medidas, elaboração de documentos complementares,
garantia do cumprimento das normas de engenharia de segurança do trabalho e das
especificações técnicas dos anexos deste Edital, além do fiel cumprimento do prazo e garantia
da qualidade técnica.
PARÁGRAFO QUINTO - Os responsáveis técnicos deverão, além de suas atividades
contínuas, estar disponíveis para atender aos gestores e fiscais em regime de plantão, para
esclarecimentos rotineiros sobre o andamento dos serviços.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do Senado.
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO NONO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA fornecerá os produtos e executará os serviços objeto deste contrato,
compreendendo as etapas e especificações descritas no Anexo 2 do edital, e dentro dos prazos
constantes na tabela a seguir, a contar da data estipulada como inicial em sua respectiva ordem
de serviço.
Frente 1
Estúdio A
Estúdio B
Redação da Rádio

Prazo (dias corridos)
50
60
25

Frente 2
Estúdio C

Prazo (dias corridos)
25
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução dos serviços da Frente 1 será sequenciada e não
concomitante, ou seja, quando se estiver executando o serviço em um local desta frente não
poderá se executar em outro.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução dos serviços da Frente 2, por envolverem locais de
acesso de Senadores e de uso comum de todo o SENADO, necessita ser feita em períodos
disponíveis (férias, recessos, feriados ou períodos franqueados pelo Senado Federal). Portanto,
os serviços da frente 2 poderão ser realizados concomitantemente ou mesmo quando algum
serviço da frente 1 estiver sendo executado.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos estabelecidos no caput desta Cláusula já incluem a
instalação dos bens, quando este serviço estiver estabelecido no Anexo 2.
PARÁGRAFO QUARTO – A ordem de serviço será emitida pelo gestor do contrato e
entregue à CONTRATADA em até 20 (vinte) meses a contar da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO QUINTO – A ordem de serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA
diretamente do gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente os itens a serem entregues,
a data de início da prestação do serviço e o local específico onde o serviço será realizado.
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias
corridos a contar da assinatura do contrato, uma prova do padrão de material ou de acabamento
a ser utilizado, para que seja aprovada pelo SENADO, e para que, posteriormente, seja
comparada aos objetos quando da entrega dos mesmos, conforme previsão no Anexo 1 do
Termo de Referência.
I - Para madeira maciça (item 1.1.1 do Anexo 1): deverá ser fornecida uma peça de freijó
de 40cm x 2cm x 1,5cm, com o acabamento aplicado.
II - Para revestimentos (itens 1.1.2 a 1.1.6 do Anexo 1): deverá ser fornecida uma peça
de MDF de 50cm x 50cm x 2cm, com o acabamento aplicado.
III - Para estofado (item 1.3.11 do Anexo 1): deverá ser fornecida uma peça de 40cm x
40cm x 15cm, nas especificações do assento do item 1.3.11 do Anexo 1 (módulo de sofá
“miolo”), inclusive o revestimento de tecido.
IV - Para impressão (itens 1.1.7 e 1.1.8 do Anexo 1): deverá ser fornecida uma peça de
50cm x 50cm, com padrão a ser impresso/recortado conforme arquivo que será entrega à
Contratada quando da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O SENADO fará avaliação da prova apresentada, conforme
parágrafo sexto, apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do seu recebimento,
podendo ela ser reprovada justificadamente.
I - Caso a prova seja reprovada, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias
corridos para refazer a prova.
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PARÁGRAFO OITAVO – Os serviços objeto deste contrato deverão ser prestados no Senado
Federal, localizado na Praça dos Três Poderes, CEP 70165-900, Brasília – DF.
PARÁGRAFO NONO - O prazo de garantia do produto deverá ser de, no mínimo, 12 meses
a contar do recebimento definitivo do objeto, ou o prazo definido no Anexo 2 do edital, o que
for maior.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a
qualidade do produto fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a
repor aquele que apresentar defeito no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da notificação do gestor.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Efetivada a prestação do serviço, o objeto será
recebido:
I - Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior
verificação da conformidade das especificações; e
II - Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos
em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada
pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do
recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades, especificações do objeto e da sua instalação.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Constatadas irregularidades no material entregue, o
SENADO poderá:
I - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, manifestando-se o gestor
motivadamente sobre o assunto, cabendo à CONTRATADA providenciar a
substituição em conformidade com a indicação do gestor, no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos contados do recebimento da notificação por escrito;
II - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação, devendo a CONTRATADA fazê-lo em conformidade com a
indicação do gestor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da notificação por escrito, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela
rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caberá à CONTRATADA o recolhimento de materiais
por ele fornecidos e considerados inadequados pelo gestor.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que
devidamente justificado o motivo, nos termos do art. 57, § 1º e seus incisos, da Lei nº
8.666/1993.
I - Para os fins deste parágrafo, a CONTRATADA deverá protocolar o seu pedido,
com a devida motivação e comprovação dos fatos alegados, antes do vencimento do
prazo inicialmente estabelecido.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato (Grupo 1 do Pregão
Eletrônico nº ___/___) os valores unitários a seguir, conforme proposta da CONTRATADA,
documento digital nº _______________, não sendo permitida em nenhuma hipótese o
pagamento de serviços não executados ou executados de forma incompleta.
Item Quantidade

Unidade

Especificação
Painel "brises"

1

1

Unidade

2

1

Unidade

3

3

Unidade

4

1

Unidade

Tablado

5

2

Unidade

Mesa "onda"

6

1

Unidade

Suporte articulado para
monitor

7

1

Unidade

Móvel de apoio

8

47

m²

Piso vinílico

9

1

Unidade

Painel "aletas"

10

1

Unidade

11

2

Unidade

12

3

Unidade

Painel móvel para teto

13

3

Unidade

Mesa "nave"

14

6

Unidade

Mesa "módulos"

15

2

Unidade

Mesa “palhinha”

16

6

Unidade

17

2

Unidade

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

Painel iluminado tipo "wall
wash"
Painel para acabamento de
vigas de teto

Painel iluminado tipo "wall
wash"
Biombo cenográfico
"aletas"

Módulo de sofá "conexão
0°"
Módulo de sofá "conexão
20°"
60

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1º Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasília | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

Item Quantidade

Unidade

Especificação

18

2

Unidade

Módulo de sofá "conexão
40°"

19

6

Unidade

Módulo de sofá "miolo"

20

1

Unidade

Módulo de sofá "canto 01"

21

1

Unidade

Módulo de sofá "canto 02"

22

1

Unidade

Mesa central A

23

1

Unidade

Mesa central B

24

1

Unidade

Mesa lateral modular A

25

1

Unidade

Mesa lateral modular B

26

1

Unidade

Mesa lateral modular C

27

1

Unidade

Mesa alta

28

4

Unidade

Poltrona estofada

29

4

Unidade

30

4

Unidade

31

4

Unidade

32

1

Unidade

Tapete retangular

33

1

Unidade

Tapete redondo

34

3

Unidade

Defesa para suporte de
Video Wall

35

6

Unidade

Guarda-móveis

36

5

Unidade

Púlpito

37

1

Unidade

Móvel de apoio

38

136

m²

Piso vinílico

39

712

m²

Revestimento acústico

40

24

m²

Painel cenográfico de base

41

20

m²

Painel geométrico

42

6

m²

Painel ripado

43

1

Unidade

Painel móvel para teto

44

9

Unidade

Guarda-corpo

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

Objeto cenográfico módulo
P
Objeto cenográfico módulo
M
Objeto cenográfico módulo
G
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Item Quantidade

Unidade

Especificação

45

7

m²

Divisória de vidro

46

1

Unidade

Mesa “argumento”

47

1

Unidade

Móvel de apoio

48

1

Unidade

49

1

Unidade

50

32

m²

Painel geométrico

51

20

m²

Painel liso

52

33

m²

Divisória de vidro

53

50

m²

Adesivação de divisória de
vidro

54

3

Unidade

Suporte de TV

55

24

m²

Painel geométrico para
estúdio da Rádio

56

24

m²

Painel mezanino

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

Barras de fixação para
iluminação
Inversão de acesso de porta
de folha de vidro

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global estimado do presente instrumento é de R$
_________________________ (______________________), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art.
5º da Lei nº 8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de recebimento definitivo do
objeto, conforme previsto no parágrafo décimo primeiro da Cláusula Terceira, e à apresentação
da garantia na forma da Cláusula Oitava.
I - A não apresentação da garantia na forma prevista na Cláusula Oitava não impede o
pagamento do objeto, mas autoriza o SENADO a adotar a medida prevista no Parágrafo
Décimo daquela Cláusula.
II – O Grupo 1 possui itens que podem ter execução parcelada, são eles: estúdio A (itens
1-8), estúdio B (itens 9-40), estúdio C (itens 41-49) e redação da Rádio Senado (itens
50-56). Dessa forma, o pagamento poderá ser efetuado à medida em que essas parcelas
forem executadas.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
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Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Décima.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura apresentada
ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo
constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação do
vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365 I = 6/ 100 / 365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
Para o Grupo 1, o preço poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da data da
assinatura do contrato, observada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC ou por outro indicador que venha substituí-lo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O primeiro reajuste levará em conta para fins de cálculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro aniversário
do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos aniversários seguintes,
aplicando-se a variação ocorrida no último período.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O arredondamento de valores e preços da presente contratação
reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:
I - Para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão
utilizadas duas casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária
serão utilizadas sete casas decimais.
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II - Quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘I’ for
igual ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e
quando for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 084388 e Natureza de Despesa 449052 / 339030,
tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º _____.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercícios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de
celebração de termo aditivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
A CONTRATADA prestará garantia destinada a assegurar a plena execução do contrato, no
valor de R$ __________ (________ ), correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor global
deste contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93, em uma das seguintes modalidades:
I - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - Seguro-Garantia; ou
III - Fiança bancária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá efetivar a prestação da garantia e
apresentar o comprovante respectivo ao Gestor do contrato, em até 10 (dez) dias úteis a contar
do recebimento da via assinada do contrato, podendo ser prorrogado por igual período,
mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções,
sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a
CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para renová-la ou complementá-la, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante justificativa a ser apreciada pela Administração.
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PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada após a execução plena deste contrato, no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor, conforme discriminado
abaixo:
I – Para os seguintes itens do Grupo 1: Estúdio A (itens 1-8); Estúdio B (itens 9-40);
Estúdio C (itens 41-49) e redação da Rádio Senado (itens 50-56), após o recebimento
definitivo dos referidos itens.
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia a que se refere esta cláusula terá vigência durante todo
o prazo de execução do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO – O valor da garantia não poderá ser decrescente em função da
execução gradual do contrato, nem poderá a garantia estar condicionada a elementos externos
à relação entre o SENADO e a CONTRATADA, exceto quanto ao previsto no Parágrafo Quarto
desta Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A garantia deverá assegurar o pagamento de:
I – prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
II – multas aplicadas pelo SENADO à CONTRATADA;
III – prejuízos diretos causados ao SENADO e a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
da CONTRATADA durante a execução do contrato.
PARÁGRAFO OITAVO – A garantia apresentada será avaliada pelo SENADO, não se
admitindo qualquer restrição ou condicionante à sua plena execução, sobretudo se apresentada
em alguma das formas previstas nos incisos II e III do caput desta cláusula, garantia que será
rejeitada se houver exclusão ou omissão de quaisquer das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, nos termos do parágrafo anterior, ainda que emitidas segundo a normatização
dos órgãos reguladores, não afastando o dever de a Administração avaliá-la segundo o regime
jurídico a que se submete o contrato administrativo.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA que prestar a garantia na modalidade caução
poderá optar pelo seu parcelamento.
I – Autorizado pela Administração o parcelamento da garantia na modalidade caução, a
CONTRATADA poderá optar pela retenção mensal de seus créditos até a integralização
do valor correspondente à garantia.
II - O parcelamento poderá ser feito em até 5 (cinco) prestações mensais e deverá observar
o período de vigência remanescente do contrato, de modo que o valor a ser garantido
esteja plenamente integralizado antes do encerramento da avença.
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso a garantia contratual não seja apresentada de acordo com as
exigências previstas nesta cláusula, o SENADO fica autorizado a reter parte do pagamento
mensal à CONTRATADA para formação de reserva financeira, em valor equivalente ao da
regular garantia contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis.
I - As retenções de crédito realizadas pelo Senado Federal para a formação de reserva
financeira em valor suficiente para suprir a constituição de garantia contratual regular
poderão ser parceladas mediante solicitação da CONTRATADA, observado o disposto
no Parágrafo Nono.
II – Os valores retidos ficarão reservados em conta orçamentária, a título de garantia, e,
por esta razão, não serão objeto de qualquer atualização monetária, salvo no caso de a
CONTRATADA abrir conta bancária apta a receber depósito caução.
III – A liberação dos valores retidos fica condicionada à execução plena do contrato ou
à apresentação de garantia idônea por parte da CONTRATADA, nos termos dos incisos
I a III do caput desta cláusula.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à multa
de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Quarta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quinto e Sexto,
sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento)
a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os
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critérios constantes do parágrafo décimo terceiro, podendo ainda o SENADO, a seu critério,
fazer uso da garantia prestada pela empresa e impor outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos
quarto, quinto e sexto, a critério do SENADO, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo
das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – O atraso na apresentação da garantia contratual prevista na Cláusula
Oitava sujeitará a CONTRATADA à multa de 5% (cinco por cento) sobre a parcela do valor
global do contrato correspondente ao período que este ficar com a garantia em aberto,
considerando sempre o maior prazo constante na cláusula de vigência, contando-se o prazo a
partir da data limite para apresentação da garantia até o dia da efetiva prestação da garantia ou
da retenção prevista no Parágrafo Décimo da Cláusula Oitava.
PARÁGRAFO DÉCIMO – As multas previstas nesta cláusula, somadas todas as penalidades
aplicadas, não poderão superar, em cada mês, o máximo de 15% (quinze por cento) do valor
global do contrato, ressalvadas as hipóteses especiais dos parágrafos segundo e quarto desta
cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A reincidência na aplicação do percentual máximo
previsto no parágrafo anterior poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Além das multas previstas nos parágrafos anteriores,
o contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da Cláusula
Décima Primeira, ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10%
(dez por cento) do valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da
gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Na aplicação das penalidades, a autoridade
competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se
mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no parágrafo décimo terceiro.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A multa aplicada, após regular processo administrativo
e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente descontado da garantia ou, em último caso,
cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições
dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, a contar de sua
assinatura, ou até a execução plena do objeto, o que ocorrer primeiro.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL

REPRESENTANTE
CONTRATADA

DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019
(Processo nº 00200.004960/2019-19)
ANEXO 4
MINUTA DE CONTRATO PARA OS GRUPOS 2, 3, 4 E ITENS AVULSOS

CONTRATO Nº

Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO por
intermédio do SENADO FEDERAL e, do outro,
__________, para a prestação de serviços de
confecção de cenografia para os estúdios A, B e C da
TV Senado, bem como para a Redação da Rádio
Senado, além do fornecimento de telas cenográficas,
acessórios de iluminação e mobiliário cenográfico.

A UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, doravante denominado SENADO ou
CONTRATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, CNPJ nº
00.530.279/0001-15, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, ___________, e
___________ , com sede na ___________ , fax n° (___) ___-___ e (__) __-___, telefone n° (___)
___-___ e ___-___, CNPJ-MF nº _______________ /___-__, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___________, CI. ___________, expedida pela
__/___, CPF nº. _________-___, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO nº __/20__, homologado pela Senhora Diretora-Geral, conforme documento
digital nº ___________do Processo nº 00200.004960/2019-19, incorporando o edital e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, documento digital nº ________, a este instrumento, e
sujeitando-se as partes às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Política de
Contratações do Senado Federal, Anexo V da Resolução nº 13 de 2018 e do Ato da DiretoriaGeral nº 9 de 2015, e das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a para a prestação de serviços de confecção de cenografia
para os estúdios A, B e C da TV Senado, bem como para a Redação da Rádio Senado, além do
fornecimento de telas cenográficas, acessórios de iluminação e mobiliário cenográfico , de acordo

com os termos e especificações constantes deste contrato e do edital.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da
natureza do ajuste:
I - manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação
que ensejaram sua contratação;
II -

apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;

II - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com a execução deste contrato;
III - manter, durante a realização de serviços nas dependências do SENADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando for o caso;
IV - manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão
qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e exclusivamente
pela CONTRATADA e a ela vinculados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos
causados ao SENADO ou a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, ou prepostos,
decorrentes da execução deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar
direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO QUINTO - Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA fornecerá os produtos objeto deste contrato, em uma única parcela, no
prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado do Senado
Federal, via N2, Bloco 16, CEP 70.165-900, Brasília-DF, em dias úteis, durante o horário de
expediente normal do SENADO.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA fornecerá os produtos conforme as marcas
e especificações discriminadas em sua proposta.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os produtos serão fornecidos em embalagens lacradas e sem
apresentar sinais de violação, contendo a sua discriminação, prazo de validade, nome do
fabricante, endereço e registro no órgão competente caso pertinente.
I - Os móveis deverão ser entregues com capa de proteção, confeccionado em courino de
alta resistência em cor escura, com costuras triplas. A capa deve proteger totalmente o
móvel, e deve ficar justa, mas fácil de colocá-la e removê-la.
PARÁGRAFO QUARTO - O prazo de garantia do produto deverá ser de, no mínimo, 12
(doze) meses a contar do recebimento definitivo do objeto.
PARÁGRAFO QUINTO - Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a
qualidade do produto fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a
repor aquele que apresentar defeito no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da notificação do gestor.
PARÁGRAFO SEXTO – Efetivada a prestação do serviço, o objeto será recebido:
I - Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação
da conformidade das especificações; e
II - Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos em
que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pela
Diretora-Geral, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados da data do recebimento
provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades,
especificações do objeto e da sua instalação.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Constatadas irregularidades no material entregue, o SENADO
poderá:
I - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis, manifestando-se o gestor
motivadamente sobre o assunto, cabendo à CONTRATADA providenciar a substituição
em conformidade com a indicação do gestor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos contados do recebimento da notificação por escrito;
II - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação, devendo a CONTRATADA fazê-lo em conformidade com a
indicação do gestor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da notificação por escrito, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Ao SENADO não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos
considerados inadequados pelo gestor.
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PARÁGRAFO NONO - Caberá à CONTRATADA o recolhimento de materiais por ele
fornecidos e considerados inadequados pelo gestor
PARÁGRAFO DÉCIMO - O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que devidamente
justificado o motivo, nos termos do art. 57, § 1º e seus incisos, da Lei nº 8.666/1993.
I - Para os fins deste parágrafo, a CONTRATADA deverá protocolar o seu pedido, com a
devida motivação e comprovação dos fatos alegados, antes do vencimento do prazo
inicialmente estabelecido.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, os valores unitários a seguir,
conforme proposta da CONTRATADA, documento digital nº _______________, não sendo
permitida em nenhuma hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de
forma incompleta.
Item

Unidade

Quantidade

Especificação

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
(R$

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor global do presente instrumento é de R$
_________________________ (______________________), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depósito em conta
bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da
nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art.
5º da Lei nº 8.666/1993, condicionado ao termo circunstanciado de recebimento definitivo do
objeto, conforme previsto no parágrafo sexto da Cláusula Terceira.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota
fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a
Previdência Social, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação das penalidades específicas
previstas na Cláusula Nona.
PARÁGRAFO QUARTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal/fatura apresentada
ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo
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constante do parágrafo segundo desta cláusula poderá ser suspenso até que haja reparação do
vício ou adimplemento da obrigação.
PARÁGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no
parágrafo segundo e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em
fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i / 365 I = 6/ 100 / 365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
O preço é fixo e irreajustável.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 8.666/1993.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária
classificada como Programa de Trabalho 084388 e Natureza de Despesa 449052 / 339030,
tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho n.º ____.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
Caberá aos gestores designados pela Diretora-Geral ou Diretor-Executivo de Contratações
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a
CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
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II - multa;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF e
no cadastro de fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos; e
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas III e IV desta Cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos II e V desta
Cláusula, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA ainda poderá
ser impedida de licitar e contratar com a União e descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do SENADO pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o contraditório e a ampla
defesa, sempre que ocorrer alguma das seguintes hipóteses:
I - apresentar documentação falsa;
II – fraudar a execução do contrato;
III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa;
V – cometer fraude fiscal.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A ocorrência de alguma das hipóteses constantes do parágrafo
anterior enseja a rescisão unilateral do contrato, sujeitando-se a CONTRATADA à multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos
lesivos à administração pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013,
sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei.
PARÁGRAFO QUARTO - Decorrido o prazo previsto para o início deste contrato, sem que
a CONTRATADA dê início à prestação do objeto, conforme os prazos estabelecidos neste
contrato, será aplicada multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global deste
contrato até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será aplicada, cumulativamente, multa de
5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, sem prejuízo das
demais sanções administrativas previstas nesta cláusula, observando-se os critérios constantes
do parágrafo décimo.
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PARÁGRAFO QUINTO – Iniciada a execução do objeto, o atraso injustificado na execução
de alguma parcela, ou sua execução de forma insatisfatória, sujeitará a CONTRATADA à multa
de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze)
dias.
PARÁGRAFO SEXTO – A não apresentação da documentação prevista no Parágrafo
Terceiro da Cláusula Quarta, sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,05% (meio décimo por
cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do parágrafo décimo.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Findo os prazos limite previstos nos Parágrafos Quinto e Sexto,
sem adimplemento da obrigação, aplicar-se-á, cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento)
a 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida deste contrato, observando-se os
critérios constantes do parágrafo décimo, podendo ainda o SENADO, a seu critério, impor
outras sanções legais cabíveis.
PARÁGRAFO OITAVO - Durante o período de 30 (trinta) dias previsto nos parágrafos quarto
e sexto, e o período de 15 (quinze) dias previsto no parágrafo quinto, a critério do SENADO,
este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais sanções.
PARÁGRAFO NONO – Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o contrato
poderá ser rescindido unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula décima,
ficando ainda a CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por cento) do
valor global deste contrato, fixada, a critério do SENADO, em função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO DÉCIMO – Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará:
I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II – a não reincidência da infração;
III – a atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;
IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e
V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A multa de valor irrisório poderá ser convertida em
pena de advertência, a critério da autoridade competente.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista
se mostre desproporcional à gravidade da infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela
decorrente, a autoridade competente poderá, justificadamente, reduzi-la, observados os demais
critérios previstos no parágrafo décimo.
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – A multa aplicada, após regular processo
administrativo e garantido o direito de ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela
CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU – Guia de Recolhimento da União.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Não ocorrendo quitação da multa, na forma do
parágrafo anterior, será o valor remanescente, em último caso, cobrado judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilateral e escrito do
SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para o SENADO; ou
II - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa,
nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições
dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo, bem como as do art. 80 da referida lei.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência por 180 (cento e oitenta) dias ou recebimento definitivo do
objeto, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília-DF, com exclusão de qualquer outro, para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
testemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DF, ____ de ______________ de 20__

DIRETORA-GERAL
SENADO FEDERAL

REPRESENTANTE
CONTRATADA

DIRETOR DA ______________
DIRETOR DA ________________
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019
(Processo nº 00200.004960/2019-19)
ANEXO 5
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de
poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo, à
Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Capítulo XI - DA ACEITABILIDADE DA
PROPOSTA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/_____
Data de abertura:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone: (DDD)
Fax: (DDD)
E-mail:
Dados Bancários:
Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)
CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)
Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)
Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP
Brasil? ( )Sim ( ) Não
ITEM QUANT. UNID.
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
VALOR
VALOR
UNIT.
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
VALOR TOTAL
R$

Instruções de preenchimento:
A licitante deverá informar os preços por item, total do item, e total global da proposta, seguindo
a numeração constante no edital.
O instrumento de outorga de poderes ao representante legal que irá assinar o contrato deverá
ser encaminhado em anexo à proposta de preços.
Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019
(Processo nº 00200.004960/2019-19)
ANEXO 6
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL PARA
ACEITAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL - PARA A CONTRATADA
VENCEDORA DO GRUPO 1
DECLARAÇÃO
Eu,

..................................................................................................,

inscrito(a)

no

CNPJ

n.º ..........................................................., declaro estar ciente e concordar com as condições
contidas no edital e seus anexos, especialmente com as condições para aceitação de garantia
contratual previstas na minuta de contrato.

Declaro, ainda, especificamente em relação à modalidade seguro-garantia no ramo
FORNECEDOR SETOR PÚBLICO, que tenho plena ciência das coberturas mínimas exigidas
na minuta do contrato, as quais, em razão do regime jurídico do contrato administrativo, não se
restringem aos termos estabelecidos na Circular SUSEP nº 477/2013.

Local e data: ______________________________________________

Representante legal: ______________________________________________
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