
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

1. DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento  e instalação de equipamentos  de som,

conforme  descrição,  características,  prazos  e  demais  obrigações  e  informações

constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1-  A  contratação  de  pessoa  jurídica  para  fornecimento  e  instalação  dos

equipamentos,  objeto  deste  Termo  de  Referência,  justifica-se  para  melhorar  a

qualidade sonográfica do Plenário da Câmara Municipal de Guaxupé bem como para

futuramente  aumentar  a  qualidade  para  transmissões  ao  vivo  que  ocorram  no

ambiente do Plenário desta Casa, conforme solicitação da Diretoria Administrativa.

2.2 - Foram realizadas pesquisas no mercado para fins de subsidiar a Administração

quanto ao orçamento do objeto a ser licitado, conforme preconiza o Art. 3º, inciso III,

da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações.

3. LOCAL DE ENTREGA 

A entrega e  a instalação dos equipamentos  deverá ser  realizada na Av.  Dr.  João

Carlos, 90 – Centro de Guaxupé/MG no Plenário “Maria Gabriela Monteiro Melo”.

4. FISCALIZAÇÃO

A  fiscalização  no  ato  da  entrega  dos  equipamentos  será  exercida  por  servidor

designado pela Presidência da Câmara Municipal de Guaxupé.

5. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

O pagamento  será efetuado em até  10 (dez)  dias  a contar  da data da entrega e

instalação dos equipamentos mediante a conferência dos mesmos e apresentação de

Nota Fiscal Eletrônica.

6. CONDIÇÕES E PRAZOS 

O prazo para entrega dos produtos  licitados  será  de até  15 (quinze)  dias  após a



assinatura do contrato. E o prazo de instalação e regulagem dos mesmos se dará em

três dias úteis após a entrega.

7. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Os objetos  licitados  deverão  possuir  o  prazo mínimo de 01 (um)  ano de garantia

quanto à qualidade dos mesmos, independentemente de tal informação constar ou

não na proposta apresentada e atender, no mínimo, as especificações a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO QTDE ESPECIFICAÇÕES

1 Console Digital 01

Console digital
-16 pré-amplificadores de microfones com 
conectores combos XLR ou P10 ¼ TRS;
-02 entradas de linha P10 ¼ TRS;

-06 AUX sends com conectores XLR 
balanceados, processamento de dinâmica, 
equalizadores full paramétrico e equalizadores 
gráficos de 31 bandas;
-L/R Master com conectores XLR balanceados;

-Sistema WiFi incluso, ou seja, você não precisa de
um roteador wireless;
- Interface de gravação USB 18 in/ 18 out;

-Conexão MIDI in e MIDI out;

-47 plugins incluindo emulações dos LA2A, UREI 
1176, Equalizadores e maquinas de efeitos.
-Operação remota via WiFi podendo ser utilizado 
com Windows, Mac OS, Linux, Ipad, Iphone e 
Android.

2 Microfone 13

Tipo de microfone - Dinâmico
Padrão polar - Cardioide 
Sensibilidade - -56.0 dB 
Formato - De mão 
Impedância - 300 Ohms
Fio - Sem Fio
Frequência mínima - 50 Hz 
Frequência máxima - 15.000 
Hz Conectores de Saída - XLR
Uso recomendado - Canto, voz, fala, podcast, 
YouTube, rádio, TV, gravação em estúdio

3

Plug

13 Plug XLR fêmea linha com acabamento e contatos 
niquelados.



4 Plug 13 Plug XLR macho linha com acabamento e contatos 
niquelados.

5 Bluetooth multiponto 1

Bluetooth multiponto
Botão de pareamento Bluetooth
Alcance de 15 metros no campo de visão 
Controle o volume usando seu dispositivo

6 Cabo de Microfone
200
mts

Cabo de microfone balanceado com liga de cobre 
OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + 
fita de alumínio, bitola 0,30mm/20AWG. Cor: Preto, 
Diâmetro:
6,6mm, Revestimento1: PVC.

7 Mão de Obra 2 dias Mão de obra de instalação

8 Mão de Obra ½ dia Alinhamento de sistema de som e passagem de som

8. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Para aceitação da proposta o Pregoeiro considerará as características dos produtos

ofertados e sua conformidade com as especificações do edital, bem como com o preço

de mercado.

8.1 – Não serão aceitas propostas com valores superiores ao valor total estabelecidos

abaixo, em virtude da média de preços obtida pela Administração:

ITEM DESCRIÇÃO QTDE
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1 Console Digital 01 R$ 11.600,00 R$ 11.600,00

2 Microfones 13 R$ 315,90 R$ 4.106,70

3 Plug Fêmea 13 R$ 25,33 R$ 329,33

4 Plug Macho 13 R$ 25,33 R$ 329,33

5 Bluetooth Multiponto 01 R$ 546,67 R$ 546,67

6 Cabo de Microfone 200 mts R$ 10,00 R$ 2.000,00

7 Mão de Obra - instalação - R$ 2.500,00 R$ 2.000,00

8 Mão de Obra – regulagem de som - R$ 666,67 R$ 666,67

TOTAL R$ 22.078,70

8.2 –  O  valor  a  ser  considerado  para  DESCLASSIFICAÇÃO  da  proposta  será  o

VALOR TOTAL GLOBAL que, após negociação, deverá ser igual ou menor que o aqui



indicado,  podendo,  a  critério  do  Pregoeiro,  ser  admitidos  preços  com  valores

superiores a estes, até o limite de 10% (dez por cento).

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Através  da  entrega  dos  envelopes  de  “PROPOSTA  COMERCIAL”  e

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor  valor  por  Item.  Para  julgamento  e  classificação  das  propostas  o  Pregoeiro

verificará a aceitabilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando

em primeiro lugar aquela de menor preço, com ou sem apresentação de lances, e as

demais em ordem crescente.

Câmara Municipal, 19 de novembro de 2021.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS

PRESIDENTE
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