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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 DO OBJETO 

1.1 Solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

implantação de solução de modernização de ambientes diversos, abrangendo a 

montagem de sistemas de áudio com processamento digital, sistema de 

videoconferência e multi conferência, de visualização e interatividade de imagens, 

de automação dos equipamentos e cenários, com a prestação de serviços de 

instalação, treinamento e operação assistida, fornecimento de equipamentos e 

materiais, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

1.1.1 Lote único: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

  CONFERÊNCIA Plenário 
Salão 
Nobre 

Presidência 

Gabinete 
do 

Corregedor 
Total 

1 CONTROLADORA 1 1 - 2 

2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1 1 - 2 

3 
UNIDADE DE DISCUSSÃO 
TIPO 1 

55 27 - 82 

4 MICROFONE 55 27 - 82 

5 
CABO PRÉ-CONECTORIZADO 
TIPO 1 

55 27 - 82 

6 
CABO PRÉ-CONECTORIZADO 
TIPO 2 

6 2 - 8 

7 SOFTWARE DO SISTEMA 1 1 - 2 

8 SERVIDOR 1 1 - 2 

9 ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO 1 1 1 3 

10 CÂMERA PTZ 4 4 - 8 

11 DECODER PARA VIDEOWALL 2 - - 2 

12 PROJETOR - 1 - 1 

13 
TELA DE PROJEÇÃO 
RETRÁTIL MOTORIZADA 

- 1 - 1 

14 
MONITOR PROFISSIONAL 
PARA VIDEOWALL 

57 - - 57 

15 
KIT DE VIDEOCONFERÊNCIA 
REMOTA (TELEPRESENÇA) 

1 1 1 3 

16 
MATRIZ DE VÍDEO DIGITAL 
HDMI 8X8 

1 1 - 2 

17 
SISTEMA DE COLABORAÇÃO 
E INTERATIVIDADE DE 
IMAGENS 

1 1 - 2 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

  CONFERÊNCIA Plenário 
Salão 
Nobre 

Presidência 

Gabinete 
do 

Corregedor 
Total 

18 
TRANSMISSOR DE VÍDEO 
HDMI VIA CAT6 

5 2 - 7 

19 
RECEPTOR DE VÍDEO HDMI 
VIA CAT6 

5 2 - 7 

20 
SWITCHER DE VÍDEO AO 
VIVO 

1 1 - 2 

21 ENCODER DE ÁUDIO E VÍDEO 1 1 - 2 

22 
CENTRAL DE AUTOMAÇÃO E 
CONTROLE 

1 1 - 2 

23 
PAINEL DE AUTOMAÇÃO 
TOUCH SCREEN SEM FIO 

3 1 - 4 

24 EXTRATOR DE ÁUDIO HDMI 1 1 - 2 

25 
CAIXA ACÚSTICA ATIVA PARA 
RETORNO DE ÁUDIO NA 
CABINE TÉCNICA 

2 - - 2 

26 
MICROFONE TIPO BASTÃO 
SEM FIO UHF COM 
CRIPTOGRAFIA 

8 - - 8 

27 
MONITOR PROFISSIONAL 49" 
COM SUPORTE PARA 
FIXAÇÃO EM PAREDE 

1 - - 1 

28 
SWITCH ETHERNET 24 
PORTAS GIGABIT POE+ 

1 1 - 2 

29 MATRIZ DE ÁUDIO PRINCIPAL 1 1 - 2 

30 PA PRINCIPAL - FUNDO 6 - - 6 

31 PA PRINCIPAL - TETO 6 - - 6 

32 
PA PRINCIPAL - FRENTE E 
LATERAIS 

10 - - 10 

33 SONOFLETORES MEZANINO 4 4   8 

34 RACK 1 1 - 2 

35 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - 
TIPO 1 

- 1 - 1 

36 
TREINAMENTO TÉCNICO 
OPERACIONAL DO SISTEMA – 
TIPO 1 

- 1 - 1 

37 
OPERAÇÃO ASSISTIDA 30DD 
– TIPO 1 

- 1 - 1 

38 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - 
TIPO 2 

1 - - 1 

39 
TREINAMENTO TÉCNICO 
OPERACIONAL DO SISTEMA – 
TIPO 2 

1 - - 1 

40 
OPERAÇÃO ASSISTIDA 30DD 
– TIPO 2 

1 - - 1 
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1.2 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

1.3 NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) é um Órgão Jurisdicional com Tribunal 

Pleno para a realização de sessões plenárias de grande repercussão que requererem o uso 

de um sistema de áudio e vídeo adequados para a captação de som e imagens. Neste 

sentido, o TJGO dispõe de outros espaços, tais como o Salão Nobre da Presidência e Sala 

de Reuniões do Corregedor, com necessidades semelhantes de utilização de sistema áudio 

e vídeo moderno e eficaz. Por esse motivo se faz necessário o uso de sistema audiovisual 

moderno para melhor prestação jurisdicional. 

1.4 AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO 

1.4.1 Os serviços são considerados comuns, pois possuem especificações usuais de 

mercado, e são objeto de contratações similares por outros entes públicos, logo, 

para a modernização dos ambientes são necessários os serviços e produtos 

especificados neste instrumento. Considerando que o TJGO não possui quadro de 

servidores para a realização de atividades tão específicas e fora do escopo de sua 

missão, a contratação dos serviços de empresas especializadas é a solução usual 

utilizada por Órgãos da Administração. 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

1.5.1 O agrupamento de elementos que compõem a mesma solução configura-se como 

a melhor estratégia da Administração devido ao fato de que todos os equipamentos 

e serviços estão intrinsecamente relacionados. A execução dos serviços por mais 

de uma empresa acarretaria elevado custo de administração e uma complexa rede 

de coordenação entre os projetos e, certamente, comprometeria a qualidade e 

efetividade dos resultados para o TJGO. A divisão em itens do objeto a ser licitado 

pode acarretar prejuízos quanto à instalação, configuração e operacionalização de 

todo o sistema, bem como sua manutenção, uma vez que se exige total 

compatibilidade entre os equipamentos da solução a ser adquirida, ou seja, a 

instalação tem de ser uniforme. Se cada empresa utilizar um diferente padrão de 

instalação, ou uma plataforma diferente, o sistema como um todo pode não 

funcionar. Assim, “a adjudicação de itens isolados onera o trabalho da 

administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da 

dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade 

processual”, vide ACÓRDÃO Nº 5301/2013 – TCU – 2ª Câmara. 
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2 FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

2.1.1 A CONTRATADA deverá desenvolver as atividades preliminares exigidas na 

execução dos serviços, incluindo remanejamento de instalações de infraestrutura 

(fios, redes, tubulações externas e internas, pintura, ajuste no ambiente, etc.), ou 

quaisquer outros equipamentos existentes nas áreas de influência da montagem, 

sempre em conformidade com os projetos executivos apresentados e seus 

propósitos, e ainda: 

2.1.1.1 Executar serviços gerais, como ligações provisórias, aluguel de equipamentos e 

ferramentas, transportes e fretes, além de responsabilizar-se pela contratação dos 

profissionais especializados; 

2.1.1.2 Possuir pleno conhecimento dos projetos em todos os seus detalhes. Se, durante 

a execução dos trabalhos, forem necessárias alterações nas especificações e 

projetos originais, competirá ao licitante vencedor elaborar o projeto da parte a 

modificar e submetê-lo à aprovação do Fiscal, não podendo ocorrer, no entanto, 

alteração substancial das disposições gerais formuladas pelo projeto original; 

2.1.1.3 Obedecer para todas as instalações e serviços as normas vigentes estabelecidas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

2.1.1.4 Detalhar Projeto Executivo, por intermédio de fases de execução da solução 

proposta, com cronograma que indique o número de dias para cada fase; 

2.1.1.5 Descrever no Projeto Executivo os serviços propostos, de forma clara e 

conclusiva. Deverá ser apresentado um descritivo de implantação da solução, o 

tempo previsto, as tecnologias e cenários envolvidos e os pré-requisitos 

necessários à implantação da solução, com indicação do responsável técnico 

pelo projeto proposto (gerente de projeto); 

2.1.1.6 Submeter à Contratante em até 30 (trinta) dias úteis após o inicio da vigência do 

instrumento contratual o projeto executivo a ser conduzido pelo responsável 

técnico indicado na fase de habilitação, podendo sofrer alterações até a 

aprovação final pelo Fiscal. Após a aprovação pela Contratante, deverá ser 

efetuada a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); 

2.1.1.7 Responsabilizar-se pela completa implantação do projeto, ou seja, todos os 

custos necessários à instalação dos equipamentos e pontos de alimentação; 

2.1.1.8 Responsabilizar-se por todos os instrumentais necessários durante o período de 

implantação e testes de aceitação; 
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2.1.1.9 Entregar, nos locais de instalação, todos os materiais de acordo com o projeto 

executivo, ficando a seu cargo as despesas de embalagem/desembalagem, 

transporte e seguro; 

2.1.1.10 Executar os serviços por etapas, de modo a não prejudicar as atividades mantidas 

nos locais, podendo ser exigida a realização de algumas fases em horários 

noturnos e em fins de semana, para que seja cumprido o cronograma de entrega 

da Contratante; 

2.1.1.11 Fechar provisoriamente com tapumes ou divisórias os ambientes atingidos pelos 

serviços, onde se mantenham atividades e/ou equipamentos da Contratante e de 

acordo com determinação da Comissão de Recebimento; 

2.1.1.12 Guardar especial atenção à proteção das áreas trabalhadas para que sejam 

evitados danos aos revestimentos de paredes e pisos, como também às divisórias, 

forros e terminais elétricos existentes no local; 

2.1.1.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados durante a realização dos 

serviços reparando-os no mesmo padrão utilizado; 

2.1.1.14 Responsabilizar-se, sempre que necessário, pela movimentação (incluindo a 

reposição no local de origem) de divisórias, forros, esquadrias, mobiliário ou 

quaisquer outros componentes existentes; 

2.1.1.15 Atentar para que divisórias e painéis paginados apresentem parâmetros 

perfeitamente planos e aprumados, sem bolhas ou reentrâncias nos laminados, 

encaixes alinhados, presilhas seguras, estrutura firme e nivelada em todos os 

seus planos; 

2.1.1.16 Apresentar à fiscalização da Contratante todas as medidas de painéis de 

conectores, suportes, caixas a serem feitas sob medida para conferência à prévia 

encomenda para fabricação; 

2.1.1.17 Responsabilizar-se pelo refazimento da pintura em todos os locais em que a 

pintura for danificada ou que por decorrência dos serviços sejam necessárias 

restaurações, devendo essas restaurações serem executadas nas mesmas 

condições existentes anteriormente, sem que se evidenciem as diferenças entre 

o revestimento novo e o antigo; 
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2.1.1.18 Responsabilizar-se para que os materiais empregados em pinturas sejam de 

primeira linha (não sendo permitido o uso de linhas econômicas) tendo como 

referência os fabricantes Coral, Suvinil ou Metalatex. As tintas só poderão ser 

afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com as instruções 

do respectivo fabricante. A segunda demão só poderá ser aplicada 24 horas após 

a primeira, observando-se que esta esteja inteiramente seca. Serão aplicadas 

tantas demãos quantas forem necessárias, até que se obtenha o acabamento 

uniforme desejado; 

2.1.1.19 Cuidar para que sejam evitados respingos e escorrimento nas superfícies não 

destinadas à pintura (ferragens, vidros, etc.) as quais serão devidamente 

protegidas. Os respingos inevitáveis serão removidos com solventes adequados 

enquanto a tinta estiver fresca; 

2.1.1.20 Atentar para que os materiais elétricos sejam de primeira qualidade, tendo como 

referência cabos Pirelli, tomadas e interruptores com acabamento em PVC 

branco modelo da Siemens, Prime, Pial Legrand e Fame. Todos os interruptores 

e tomadas (tripolares) para as instalações serão de fabricação Prime ou similar. 

Deverão ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro) e obedecer às normas ABNT NBR NM 60669-1:2004 

(para interruptores) e ABNT NBR NM 60884-1:2010 (para plugues e tomadas). 

Os espelhos serão de plástico tipo Prime ou similar, na cor branca. As tomadas 

trifásicas previstas em projeto, terão os seus tipos previamente aprovados pela 

fiscalização; 

2.1.1.21 Observar para que todas as instalações elétricas recebam os materiais e 

acabamentos necessários. Os circuitos elétricos de alimentação serão protegidos 

por disjuntores com amperagem compatível para cada circuito; 

2.1.1.22 Responsabilizar-se para que todo o entulho proveniente dos serviços de 

demolições e preparo do local de intervenção, bem como aquele que venha a ser 

produzido durante a execução, seja removido do local dos serviços para áreas 

externas diariamente. Todas as dúvidas não sanadas com informações contidas 

no Termo de Referência e seus anexos deverão ser remetidas à equipe de 

fiscalização; 

2.1.1.23 Possuir durante a execução do projeto um engenheiro responsável pela obra 

como gerente de projeto; 

2.1.1.24 Entregar, ao final dos serviços, em duas vias, o manual de operação e 

manutenção do sistema que deverá conter os seguintes documentos: 

a) Projeto executivo de acordo com a malha seca; 

b) AS Built da obra; 
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c) Todos os diagramas unifilares resultantes dos equipamentos efetivamente 

fornecidos e instalados 

d) Relatório de testes, ajustes e balanceamento do sistema; 

e) Memorial descritivo do sistema instalado, contendo a descrição do sistema, bem 

como todas as especificações técnicas dos materiais instalados e folhas técnicas 

de todos os equipamentos fornecidos; 

f) Manual de operação e de configuração do software de gerenciamento das matrizes 

de áudio e vídeo; 

g) Catálogo de todos os equipamentos instalados; Certificados de garantia de todos 

os equipamentos mais relevantes fornecidos, emitidos pelos respectivos 

fabricantes; e 

h) Certificado de garantia dos equipamentos e instalação, conforme descrito neste 

Termo de Referência. 

2.2 GARANTIA 

2.2.1 Para os equipamentos fornecidos e instalados e os serviços a eles relacionados 

objetos deste Termo de Referência: no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contra 

defeitos de fabricação, defeitos técnicos ou impropriedades, a contar da data de 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo e ateste da última nota fiscal/fatura 

do cronograma físico financeiro. 

2.2.2 A substituição de peças, componentes ou equipamentos que constam deste Termo 

de Referência, deverá ser efetuada com material original, novo, não 

recondicionado, recomendado pelo fabricante. 

2.2.3 Durante o período de garantia, as despesas com a desmontagem, a montagem, a 

substituição de partes ou de equipamentos como um todo e o transporte para o 

atendimento das condições previstas neste item, correrão por conta do licitante 

vencedor, não cabendo a Contratante quaisquer ônus. 

2.2.4 O prazo para atendimento aos chamados técnicos é de até 24 (vinte e quatro) horas 

após comunicado da Contratante. 

2.2.5 O prazo para solução de problema não crítico é de até 05 (cinco) dias úteis após 

comunicado da Contratante. 

2.2.6 O prazo para solução de problema crítico é de até 03 (três) dias úteis após 

comunicado da Contratante. 

2.2.7 Caso o defeito apresentado nos equipamentos não seja de simples solução e que 

não seja possível a sua correção nos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 

a Contratante poderá, mediante as justificativas apresentadas, aceitar a 

prorrogação do prazo para a realização dos serviços. Nesse caso, o licitante 

vencedor deverá fornecer peça ou componente igual ou similar em substituição 

provisória, sem que implique acréscimos aos preços contratados. 
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2.2.8 A Contratada deverá fornecer e aplicar pacotes de correção, em data e horário a 

serem definidos pela Contratante, sempre que forem encontradas falhas de 

operação em software ou firmware que integrem o hardware ou software objeto 

do Contrato. 

2.3 TREINAMENTO 

2.3.1 Após a conclusão dos serviços de instalação, o licitante vencedor deverá ministrar 

treinamento técnico operacional para os servidores designados pela Contratante e 

iniciar o período de operação assistida. 

2.3.2 O licitante vencedor fará a capacitação dos operadores do sistema de som, áudio 

e vídeo da Contratante. 

2.3.3 O curso de capacitação para uso e operação dos equipamentos deverá ser 

ministrado com carga horária de no mínimo 08 (oito) horas diárias, durante 02 

(dois) dias, para um grupo de até 08 (oito) servidores da Contratante, de modo a 

capacitá-los, ao final do curso, a desenvolver com pleno domínio a execução das 

tarefas; 

2.3.4 O curso de capacitação no uso dos equipamentos deverá ser oferecido em língua 

portuguesa. Com, no mínimo, as seguintes atividades: 

a) Demonstrações práticas abordando conceitos gerais adotados nas instalações; 

b) Procedimentos de operação; 

c) Modos de operação; 

d) Especificações técnicas; 

e) Manutenções preventivas e corretivas; 

f) Aulas práticas. 

2.3.5 Caberá ao licitante vencedor o provimento do material didático necessário à 

capacitação; 

2.3.6 Durante o período de garantia o licitante vencedor deverá efetuar mais 02 (dois) 

treinamentos nos mesmos moldes descritos acima, que serão realizados a cada ano 

a fim de reciclar o aprendizado dos servidores, treinar novos servidores ou 

terceiros no uso e operação do sistema. As datas ficarão a cargo da Contratante e 

a Contratada irá ser avisada da data com, no mínimo, 30 (trinta) dias de 

antecedência para o necessário planejamento. 
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2.4 OPERAÇÃO ASSISTIDA 

2.4.1 O licitante vencedor deverá prestar serviços em operação assistida, após a entrega 

e treinamento, dos equipamentos e sistemas constantes neste Termo de Referência 

por 30 (trinta) dias, visando o correto funcionamento dos equipamentos. Deverá 

assegurar a colocação em funcionamento das instalações, garantindo a 

transferência de domínio técnico e operacional para as equipes de trabalho. 

2.4.2 A operação assistida deverá acontecer de segunda a sexta-feira, de 09:00h às 

17:00h e ser coordenada por técnicos com experiência comprovada nos 

equipamentos e sistemas fornecidos, respondendo tanto pela parte técnica, quanto 

pela parte operacional do sistema. 

3 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA 

PROPOSTA 

3.1 A proposta de preços deverá ser apresentada digitada em papel timbrado da 

empresa, com redação em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, borrões não 

ressalvados, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, e conter 

expressamente: 

3.1.1 Planilha de orçamento detalhado, conforme consta no modelo de proposta no item 

1 – Do Objeto. 

3.1.2 O orçamento detalhado deverá discriminar todos os materiais e serviços a serem 

executados, bem como todos os ajustes que serão executados no ambiente, os 

acessórios que serão fornecidos e instalados, discriminando marca e modelo, 

contendo os quantitativos, preços unitários de todos os itens, subtotais, e o valor 

global. Junto a proposta de preços as empresas proponentes irão declarar que 

fornecerão todos os materiais e serviços necessários, sem custo adicional, que 

sejam necessários para o perfeito funcionamento do sistema, mesmo que não 

discriminados neste Termo de Referência. Não serão aceitas alegações sobre falta 

de conhecimento do ambiente e dificuldades na instalação, pois, na vistoria 

facultativa aos ambientes, serão fornecidas todas as informações necessárias e 

requeridas pelas licitantes para o correto dimensionamento da proposta. 

3.1.3 O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados a partir de sua apresentação. 

3.1.4 Número da conta corrente e banco, nº da licitação, dia e hora da abertura, data e 

assinatura do responsável legal. 

3.1.5 Cronograma de entrega. 
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3.2 Para todos os equipamentos, o licitante deverá informar a marca/modelo e a 

descrição detalhada das características técnicas do objeto cotado. Serão exigidas, 

no final da instalação, as cartas de garantia dos fabricantes dos aparelhos de maior 

relevância atestando que os equipamentos fornecidos pela licitante vencedora 

possuem, no mínimo, 36 (trinta e seis) meses de garantia contra defeitos de 

fabricação; 

3.2.1 O licitante deverá apresentar toda a documentação técnica do fabricante que 

comprove o atendimento das especificações dos equipamentos cotados e 

descrição detalhada dos softwares desenvolvidos ou customizados para o sistema 

de automação. 

3.2.2 Considera-se documentação oficial do fabricante: 

a) Catálogo, folder, certificado ou manual elaborado pelo fabricante; 

b) Documento extraído de consulta realizada pela internet na página oficial do 

fabricante, devendo, nesse caso, ser indicado o endereço eletrônico do fabricante 

com menção à página de que consta a informação apresentada; e 

c) Caso o licitante não disponha de catálogos, folders, impressos ou publicações 

originais do fabricante quanto às especificações técnicas dos equipamentos, 

softwares, componentes e materiais, deverá apresentar declaração do fabricante 

em que constem as especificações, preferencialmente em língua portuguesa. Se 

for apresentada declaração em outro idioma, esta deverá vir acompanhada de 

tradução para a língua portuguesa. 

3.2.3 O licitante deverá apresentar atestado de garantia para todos os equipamentos 

solicitados onde declarem que os sistemas e equipamentos ofertados possuem 

garantia de 36 meses no Brasil e que se comprometem a fornecer no território 

brasileiro assistência técnica e peças de reposição pelo período de 05 (cinco) anos, 

conforme determina o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. 

3.2.4 O licitante deverá elaborar o seu orçamento detalhado com base neste Termo de 

Referência, conforme modelo de proposta constante no Anexo III, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade o levantamento dos serviços, de quantitativos, dos 

custos e tudo mais que for necessário para o cumprimento total das obrigações 

decorrentes da execução do objeto desta licitação. Durante a execução dos 

serviços, o licitante vencedor não poderá alegar eventuais erros de quantitativos 

ou omissões de serviços no seu orçamento detalhado para justificar aditivos 

contratuais. 

3.3 Declaração expressa de que os equipamentos propostos são novos, de primeiro uso, 

fabricados em série, e que não serão produzidos com características exclusivas, 

materiais diferenciados ou adaptações feitas para adequação ao Termo de 

Referência, garantindo assim a assistência técnica e a reposição de peças 

compatíveis. 
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3.4 Declaração de que durante a vigência da garantia efetuará todas as atualizações e 

correções de firmware, hardware e software dos equipamentos fornecidos e que 

essas despesas correrão por sua conta. 

3.5 Declaração de que fornecerá todo e qualquer acessório, material e serviço, mesmo 

que não previsto nas especificações, que se faça necessário ao correto 

funcionamento dos equipamentos, sistemas e funcionalidades exigidas no projeto 

básico. A falta de qualquer uma das declarações exigidas na entrega da proposta 

ensejará a desclassificação da empresa proponente. 

3.6 Declaração de que está legalmente estabelecido e que explora ramo de 

fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais. 

3.7 O nome empresarial, o CNPJ, colocando o número do Edital, dia e hora, endereço 

completo e endereço eletrônico, bem como, o número de sua conta corrente, o nome 

do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos, nos termos do 

modelo de proposta comercial. 

3.8 Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta dias) corridos, contados da data 

de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa na proposta ofertada pelo 

licitante do prazo de validade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias para 

todos os efeitos. Caso a contratação, por motivo de força maior, não ocorra no 

período de validade das propostas, e persistindo o interesse da Contratante, este 

poderá solicitar prorrogação do prazo de validade anteriormente referido por igual 

período. 

3.9 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e subtotais, ou entre estes e o total, 

prevalecerão, respectivamente, os preços unitários e os subtotais. 

3.10 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão 

ou qualquer outro pretexto. 

3.11 Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao 

preço, marca e modelo de equipamentos, prazos de execução, forma de pagamento 

ou outra condição que importe em modificação dos termos originais. 

3.12 Nos casos em que ocorrer a descontinuação do produto durante as fases licitatórias, 

o TCU no Acórdão nº 2401/2006 – TCU/Plenário permite a utilização da 

equivalência de especificações e/ou a possibilidade de oferta de produto/serviço 

com qualidade superior ao especificado no edital, com especificação similar, 

equivalente ou de melhor qualidade em relação ao modelo descontinuado. 
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4 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços executados serão objeto de vistoria e fiscalização por parte da equipe 

técnica do TJ indicado pelo Gestor do Contrato. Serão analisados os seguintes 

aspectos: 

4.1.1 Utilização de peças, materiais equipamentos genuínos e originais; 

4.1.2 Funcionamento adequado dos sistemas instalados; 

4.1.3 Conformidade com os projetos executivos e com este Termo de Referência; 

4.1.4 Conformidade com as normas técnicas aplicáveis e com as normas da 

administração local. 

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1 Os requisitos mínimos para a contratação são: a contratação de pessoa jurídica com 

qualificação técnica comprovada, ou seja, minimamente, empresa com registro ou 

inscrição no CREA da região a que estiver vinculada, que comprove atividade de 

fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais, e ainda, 

comprovação de que possui em seu quadro de pessoal, responsável(is) técnico(s) 

que deverá(ão) assumir pessoal e diretamente a execução dos serviços contratados, 

compondo a respectiva equipe técnica, sendo pelo menos 01 (um) profissional na 

área de engenharia elétrica, eletrônica ou telecomunicações. 

5.2 A vistoria será opcional, contudo, se realizada, deverá ser feita por representante da 

empresa licitante. 

6 DO CRONOGRAMA, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

6.1 CRONOGRAMA 

6.1.1 Os serviços serão avaliados conforme item 4 deste Termo de Referência e por 

meio do cronograma a seguir: 
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Cronograma Físico Duração Responsabilidade 

Emissão da Ordem de Serviço. D Contratante 

Entrega do Projeto Executivo. D+20 Licitante vencedor 

Análise e aprovação do Projeto Executivo. D+30 Contratante 

Entrega dos equipamentos e sistemas no local de 

instalação. 
D+45 Licitante vencedor 

Conferência da entrega e aceite provisório dos 

itens entregues. 
D+50 Contratante 

Conferência da entrega e aceite definitivo dos 

itens entregues e liberação da parcela referente aos 

equipamentos, sistemas e moveis entregues. 

D+55 Contratante 

Término da instalação, programação e testes no 

Plenário. Liberação da parcela correspondente 
D+90 Licitante vencedor 

Término da instalação, programação e testes no 

Salão Nobre da Presidência e Gabinete do 

Corregedor. Liberação da parcela correspondente. 

Início de prazo para a realização do treinamento. 

D+140 Licitante vencedor 

Término do treinamento e início da Operação 

Assistida. 
D+145 Licitante vencedor 

Término da Operação Assistida (30 dias). D+175 Licitante vencedor 

Conferência da entrega e aceite provisório da 

instalação do sistema, treinamento e operação 

assistida. 

D+180 Contratante 

Conferência da entrega e aceite definitivo da 

instalação do sistema, treinamento e operação 

assistida. Liberação da correspondente parcela. 

D+190 Contratante 

Observação: D = data da Emissão da Ordem de Serviço. 
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6.2 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

6.2.1 O pagamento será efetuado pelo TJGO conforme condições estabelecidas a 

seguir: 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

Parcela Pagamento 

1 

Conferência dos itens 

entregues e liberação da 

parcela referente aos 

equipamentos, sistemas e 

moveis. 

Após a entrega será 

emitido o termo de aceite 

da entrega e o 

pagamento da parcela 

referente aos itens 

entregues. 

30% (trinta por cento) 

do valor do contrato. 

2 

Entrega de todo o sistema 

instalado e testado no 

Plenário. 

Após a entrega de todo o 

sistema funcionando, 

concluídos as 

instalações, programação 

e testes. 

30% (trinta por cento) 

do valor do contrato. 

3 

Entrega de todo o sistema 

instalado e testado no Salão 

Nobre da Presidência e 

Gabinete do Corregedor. 

Após a entrega de todo o 

sistema funcionando, 

concluídos as 

instalações, programação 

e testes. 

20% (vinte por cento) 

do valor do contrato. 

3 

Treinamento e da Operação 

Assistida concluídos. 

Recebimento definitivo. 

Após a realização do 

Treinamento e a 

Operação Assistida, de 

acordo com o Termo de 

Referência será emitido 

o Termo de Aceite 

Definitivo do Projeto. 

20% (vinte por cento) 

do valor do contrato. 
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6.3 DO PAGAMENTO 

6.3.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias consecutivos, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, através de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado; 

6.3.1.1 Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da nota fiscal 

correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Fundo de 

Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário, CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o 

nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência; 

6.3.1.2 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 

propostas, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de 

filiais ou da matriz; 

6.3.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o Tribunal 

de Justiça atestar a execução do objeto do contrato; 

6.3.3 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previstas no art. 29 da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

6.3.3.1 Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de 

CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no 

referido documento que ele é válido para todos os estabelecimentos sede e filiais da 

contratada; 

6.3.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

6.3.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento; 

6.3.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às certidões de 

regularidade fiscal para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

edital; 
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6.3.6.1 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação 

ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante; 

6.3.6.2 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação 

em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas; 

6.3.6.2 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

Tribunal de Justiça comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos; 

6.3.6.3 Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada 

a ampla defesa e o contraditório; 

6.3.6.4 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize 

sua situação junto ao órgão correspondente; 

a. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça; 

6.3.7 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável; 

6.3.7.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz 

jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar; 

6.3.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I = (6/100) 

365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1 Para comprovação da Capacidade Técnica da Licitante será exigida a seguinte 

documentação relativa à Capacidade Técnico-Operacional: 

7.1.1 Registro ou inscrição no CREA ou CAU, da região a que estiver vinculada, que 

comprove atividade de fornecimento, montagem e instalação de equipamentos 

audiovisuais. 

7.2 Para a comprovação da Capacidade Técnica da Licitante será exigida a seguinte 

documentação relativa à Capacidade Técnico-Profissional: 

7.2.1 Comprovação de que possui em seu quadro de pessoal, responsável(is) técnico(s) 

que deverá(ão) assumir pessoal e diretamente a execução dos serviços 

contratados, compondo a respectiva equipe técnica, sendo pelo menos 01 (um) 

profissional na área de engenharia elétrica, eletrônica ou telecomunicações, com 

acervo técnico registrado no CREA que comprove a execução dos seguintes 

serviços: 

a) Executou infraestrutura de cabeamento de áudio, vídeo, dados, elétrica, incluindo 

a instalação, configuração de equipamentos de som, imagem, redes (dados), 

automação painel de visualização de imagens com software de gerenciamento 

gráfico (video wall), gravação e streaming; 

b) Procedeu a distribuição de áudio e vídeo via software, com automação de central 

e suas respectivas conectividades; e 

c) Prestou serviços de processamento digital de sinais de áudio e vídeo (DSP) 

programáveis por software com interface gráfica com distribuição de áudio via 

rede ethernet. 
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7.2.1.1 A comprovação de vínculo profissional será feita com a apresentação de cópia 

de carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, do 

contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato 

de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional 

detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

anuência do profissional. 

7.2.1.2 O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovação da 

qualificação técnica acima deverá(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) 

pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam este Termo de 

Referência. 

7.3 Com intuito de tornar mais célere a análise pelo Pregoeiro, poderão ser destacados 

(grifados), nos atestados, os itens correspondentes às solicitações de qualificação 

técnica previstas no Edital. 

8 INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses e terá como termo inicial o 

1º (primeiro) dia útil após a data da assinatura do Contrato, e só poderá ser 

prorrogado, a critério da fiscalização da Contratante, desde que ocorra um dos 

motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, 

devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela área competente. 

8.2 O início da execução dos serviços ocorrerá com a emissão da Ordem de Serviço, a 

partir da qual iniciará a contagem dos prazos contidos no cronograma do item 7.1.1 

8.3 A Contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, no prazo máximo de 20 (quinze) 

dias corridos, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço, o projeto 

executivo e o cronograma de execução dos serviços, a ser aprovado pelo TJGO; 

8.3.1 O projeto executivo e cronograma de execução deverão representar o 

desenvolvimento previsto para a execução total do objeto desta licitação em 

relação ao tempo, observando o prazo de execução proposto pela Contratada, 

itens, etapas, fases, seus respectivos custos e pagamentos por parte da Contratante. 

O cronograma físico deverá, obrigatoriamente, ser compatível com o prazo de 

execução proposto pela licitante e com o Orçamento Detalhado apresentado, tanto 

no que se refere aos valores quanto ao cronograma de desembolso indicado neste 

Termo de Referência. 

8.4 Serão desconsiderados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente 

ocasionados pela Contratante, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou 

força maior. 

9 DA VISTORIA FACULTATIVA 
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9.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado 

por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 

16:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (62) 3236-

3400, podendo sua realização ser comprovada por: 

9.1.1 Declaração emitida pelo licitante de que possui pleno conhecimento do objeto ou 

que realizou vistoria no local do evento ou, caso opte por não realizá-la, de que 

tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do 

trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste 

para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras com este órgão, na forma do Anexo IV deste Termo de Referência. 

9.1.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão 

pública. 

9.1.3 Optando pela vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente 

identificado. 

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 Proporcionar todas as facilidades para que o licitante vencedor possa desempenhar 

seus serviços, fornecimento e instalação de equipamentos, dentro das normas 

estabelecidas no edital e seus anexos, bem como informar dados para entrega dos 

equipamentos, tais como endereço, telefone, e-mail da pessoa responsável para 

agendamento prévio de entregas. 

10.2 Prestar aos empregados do licitante vencedor todas as informações e 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e estejam disponíveis 

sobre os serviços, fornecimento e instalação dos equipamentos; 

10.3 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato; 

10.4 Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada; 

10.5 Efetuar os pagamentos em acordo com as condições estabelecidas neste Termo de 

Referência; e 

10.6 Aplicar as sanções administrativas previstas neste Termo de Referência. 
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11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1 Executar os serviços, de acordo com o disposto no edital e seus anexos, sob a 

responsabilidade técnica dos profissionais detentores dos atestados apresentados 

em atendimento à qualificação técnica exigida; 

11.2 Fornecer material novo, mão de obra e ferramentas necessárias para a instalação e 

execução dos serviços, ficando responsável pela sua guarda e transporte. Serão 

aceitos apenas os materiais descritos neste Termo de Referência, compatíveis com 

a aplicação a que se destinam; 

11.3 Até a conclusão dos serviços, a instalação de equipamentos, condução dos cabos, 

conectorização, programação lógica, configuração e ajustes do sistema; 

11.4 Prover todos os cabos, conectores, dutos, caixas de conexão e acessórios 

necessários à interconexão dos equipamentos descritos no projeto; 

11.5 Possuir um representante dos serviços, com formação profissional devidamente 

comprovada, anotado no CREA como um dos responsáveis técnicos pela execução 

dos serviços, que assuma perante a fiscalização do Contrato a responsabilidade de 

deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária; 

11.6 Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 

concernentes à execução dos serviços, inclusive os resultantes de acidente no 

trabalho e incêndios; 

11.7 Responsabilizar-se pelo fornecimento de equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) e coletiva (EPC’s) aos seus empregados, de modo a atender plenamente 

todas as Normas Regulamentadoras aplicáveis. 

11.8 Efetuar, às suas expensas, todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por 

normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto contrato; 

11.9 Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados ou 

prepostos, ainda que involuntariamente, às instalações do prédio, mobiliários, 

máquinas, equipamentos e demais bens da Contratante ou de propriedade de 

terceiros, durante a execução dos serviços, fornecimento ou instalação dos 

equipamentos; 

11.10 Responder por quaisquer acidentes que possam vitimar seus empregados, da 

Contratante ou de terceiros quando da prestação dos serviços e do fornecimento ou 

instalação dos equipamentos; 

11.11 Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições 

contidas na legislação especifica do trabalho; 
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11.12 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Contratante; 

11.13 Retirar dos locais atingidos, ao término de cada etapa, os restos de materiais e 

ferramentas utilizadas, promovendo a limpeza diária da área e todos os 

procedimentos necessários para manter a área limpa e composta. Sendo 

imprescindível que todo entulho proveniente dos serviços de demolições e preparo 

do local de intervenção, bem como aquele que venha a ser produzido durante a 

execução, seja removido diariamente da área interna das instalações da Contratante. 

11.14 Solicitar, em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o 

cumprimento das suas obrigações contratuais, exceto aquelas que já forem de sua 

responsabilidade; 

11.15 Apresentar documento fiscal específico discriminando todos os materiais e 

serviços, com indicação de preços unitários e totais; 

11.16 Manter, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, durante a 

execução do instrumento contratual, todas as condições da habilitação e de 

qualificação dos serviços exigidas na licitação; 

11.17 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

apontadas pela Contratante na execução do presente Contrato, atendendo, com a 

diligência possível, às determinações da Fiscalização, voltadas ao saneamento de 

faltas e correção de irregularidades verificadas; 

11.18 Observar, no que diz respeito aos empregados que atuarão nos serviços, o 

cumprimento da legislação trabalhista em vigor; 

11.19 Responder às demandas da Contratante, dentro do prazo fixado nas respectivas 

notificações; 

11.20 Fornecer à Contratante relação com o nome, endereço e CPF dos empregados que 

atuarão nos serviços a serem executados nas dependências da Contratante, a fim de 

que possam ter acesso aos locais de trabalho; 

11.21 Recrutar e manter, em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os 

empregados e contratados necessários à perfeita execução dos serviços, 

devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, no horário 

estabelecido para a jornada de trabalho; 

11.22 Efetuar todos os pagamentos, inclusive os encargos previstos na legislação 

trabalhista, previdenciária, comercial e fiscal, e de quaisquer outros decorrentes de 

sua condição de empregadora, não transferindo para a Contratante, em nenhuma 

hipótese, eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de tais obrigações; 
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11.23 A Contratada é responsável pela instalação da mobília técnica (Racks e consoles) 

nos ambientes operacionais, bem como a energia elétrica entre a mobília técnica e 

o quadro elétrico (QDF) fornecido pela Contratante e indicado para a instalação; 

12 DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1 É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal. 

13 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

13.1 Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

13.2 Para realização de trabalho em altura com utilização de andaimes, usar 

preferencialmente metálicos ou de material que permita a reutilização. 

13.3 Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem 

pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo. 

13.4 As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no País ou importadas, devem 

conter as informações que atendam ao art. 14 da Resolução nº 401/2008 – 

CONAMA. 

13.5 No corpo das pilhas e baterias deve constar informações que atendam ao disposto 

no art. 16 da Resolução nº 401/2008 – CONAMA. 

13.6 Devem ser adquiridas pilhas e baterias de fabricantes ou importadores que estejam 

inscritos no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF. 

13.7 Os equipamentos e acessórios não devem conter substâncias perigosas  como  

mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  

bifenil-polibromados    (PBBs),    éteres    difenil-polibromados    (PBDEs)    em    

concentração    acima    da recomendada  pela  diretiva  da  Comunidade Econômica  

Européia  Restriction  of  Certain  Hazardous Substances –RoHS. 

14 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 

exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 

na forma da Lei nº 8.666, de 1993. 
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14.2 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

14.3 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 

requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

14.4 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados. 

14.5 Em hipótese alguma será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação 

de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados. 

14.6 A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

14.7 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis 

mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem 

ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório. 

14.8 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços. 

14.9 O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.10 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação 

detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso. 

14.11 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais, conforme o disposto nos § 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 
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14.12 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, 

previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.13 A fiscalização da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

14.13.1A Contratada deverá, observado o cronograma físico-financeiro e projeto 

executivo, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data prevista para o 

encerramento dos serviços relativos a cada fase, notificar a Contratante da 

conclusão dos serviços, por meio de carta, em duas vias, entregue ao representante 

da Contratante, mediante recibo e acompanhada do respectivo Relatório de 

Serviços Executados, informando as etapas concluídas; 

14.13.2Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade e aceitos pela fiscalização da Contratante. Não serão considerados 

como serviços executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no 

canteiro de trabalho ou nas instalações da Contratante. 

14.13.3Em caso de conformidade, o representante da Contratante informará à Contratada 

a aceitação das etapas e autorizará a emissão dos documentos de cobrança. 

14.13.4No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o Contrato, o 

representante da Contratante impugnará as respectivas etapas, discriminando por 

meio de termo de rejeição as falhas ou irregularidades encontradas, ficando o 

licitante vencedor, com o recebimento do termo, cientificado das irregularidades 

apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis. 

14.13.5À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as 

etapas impugnadas à nova verificação da fiscalização da Contratante. 

14.13.6Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado 

apresentado na fase de habilitação, em atendimento ao prescrito neste Termo de 

Referência, por outro com experiência equivalente ou superior. A proposta de 

substituição de profissional deverá ser feita por escrito, fundamentada e instruída 

com as provas necessárias à comprovação da situação que apresenta, e incluirá a 

indicação do novo profissional com o respectivo acerco técnico e será 

acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. Para a 

sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pela 

fiscalização da Contratante. 

14.14 Para o devido acompanhamento da execução do objeto contratado ficarão 

designados os servidores José Eduardo Stort Fernandes, Diego Cruz Abrahão, 

Dalton Foltran de Souza e Luiz Cláudio Dias Ferreira, ocupando as funções de 

gestor do contrato, fiscal, supervisor e coordenador do projeto, respectivamente.  
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15 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato. Devendo, para efeito 

de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, ser elaborado relatório circunstanciado, 

contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

Contrato e demais documentos que se julgarem necessários, devendo encaminha-

los ao gestor do Contrato para recebimento definitivo. 

15.2 Os serviços poderão der rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às custas 

da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

15.3 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 

executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

15.4 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será 

realizado pelo fiscal do Contrato. 

15.5 O gestor do Contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela 

fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

Contratada, por escrito, as respectivas correções. 

15.6 O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e 

comunicará a Contratada para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato. 

15.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as 

seguintes penalidades: 

16.1.1 Advertência; 

16.1.2 Multa; 
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16.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 

16.1.4 Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores. 

16.2 O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte: 

16.2.1 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total 

da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, 

dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

16.2.2 Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido; 

16.2.3 Multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte da etapa do 

cronograma físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo; 

16.2.4 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do contrato/saldo remanescente 

do contrato, em caso de descumprimento parcial da obrigação; 

16.2.5 Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu interesse, 

rescindir o contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia da etapa do 

cronograma físico da obra não cumprido; 

16.3 As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada. Na 

inexistência de créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-

las nos prazos que o Tribunal de Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada 

judicialmente; 

16.4 A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e 

danos; 

16.5 O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

será graduado pelos seguintes prazos: 

16.5.1 6 (seis) meses, nos casos de: 

16.5.1.1 Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que 

o CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado 

pela Administração; 

16.5.1.2 Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos; 

16.5.2 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto, do 

serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; 
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16.5.3 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: 

16.5.3.1 Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou 

danificada; 

16.5.3.2 Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e 

prévia comunicação à Administração; 

16.5.3.3 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da 

administração estadual; 

16.5.3.4 Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo; 

16.5.3.5 Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no prazo 

estabelecido, sem justa causa. 

16.5.4 O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de 

impedimento de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou 

Municípios, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do 

Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza 

e a gravidade da falta cometida; 

16.6 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá 

ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 

enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

17 LOCAL DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 

17.1 Os serviços de instalação, ativação, testes e fornecimento do conjunto de 

equipamentos, treinamento e operação assistida, objetos deste Termo de 

Referência, serão realizados nas dependências do Complexo Tribunal de Justiça 

localizado em Goiânia - GO. 

18 ESCLARECIMETOS ADICIONAIS 

18.1 Na contagem dos prazos estabelecidos em dias no edital e seus anexos, exclui-se o 

dia do início e inclui-se o do vencimento. Observando-se que só se iniciam e 

vencem prazos em dia de expediente normal da Contratante. 
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18.2 O objeto desta contratação será na forma de COMPRA POR LOTE ÚNICO, em 

regime de empreitada global, onde a empresa vencedora irá fornecer todos os 

serviços e não poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos e nos limites 

previstos no art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3 A adjudicação por preço global se deve ao fato de que todos os equipamentos e 

serviços estão intrinsecamente relacionados. A execução dos serviços por mais de 

uma empresa acarretaria elevado custo de administração e uma complexa rede de 

coordenação entre os projetos e, certamente, comprometeria a qualidade e 

efetividade dos resultados para o TJGO. A divisão em itens do objeto a ser licitado 

pode acarretar prejuízos quanto à instalação, configuração e operacionalização de 

todo o sistema, bem como sua manutenção, uma vez que se exige total 

compatibilidade entre os equipamentos da solução a ser adquirida, ou seja, a 

instalação tem de ser uniforme. Se cada empresa utilizar um diferente padrão de 

instalação, ou uma plataforma diferente, o sistema como um todo pode não 

funcionar. 

18.4 Em termos econômicos, na hipótese de se contratar diversas empresas para proceder 

ao fornecimento e respectivas instalações, treinamento, manutenção, garantia 

técnica e operação assistida, a alternativa não se revelaria vantajosa para a 

Administração, uma vez que o preço final de toda a solução certamente seria 

consideravelmente maior. 

18.5 Por essas razões, entende-se que o critério de adjudicação por contratação única – 

menor preço global – se revela o mais adequado ao contexto observado. 

19 ANEXOS 

19.1 ANEXO I – Memorial Descritivo de Multimídia 

19.2 ANEXO II – Especificações Técnicas dos Equipamentos; 

19.3 ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial 

19.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Vistoria 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS MULTIMÍDIA 

Este memorial tem o objetivo de esclarecer aos licitantes, as diretrizes para a elaboração 

da proposta técnica comercial para o fornecimento de equipamentos, ajustes no ambiente, 

instalação, operação assistida e garantia de 36 (trinta e seis) meses. 

1 DETALHAMENTO DO PROJETO 

1.1 Desenvolvimento e detalhamento de Projeto Executivo pelo licitante vencedor para 

a Contratante. Esse projeto deve incluir levantamentos arquitetônicos adicionais e 

detalhamento de suas partes, de modo a promover seu perfeito entendimento em 

momento prévio à execução. A aprovação desse projeto por parte da Contratante 

será considerada como pré-requisito para a continuidade das etapas do processo. 

1.2 O projeto executivo abarcará, no mínimo, os temas listados abaixo, além de 

detalhar, em acordo com as necessidades, outros itens complementares aos projetos: 

1.2.1 Instalações: Considerando equipamentos de áudio, vídeo, automação do sistema, 

cabeamento, videoconferência, softwares e servidores. O projeto deverá conter, 

no mínimo, informações relativas ao(à): 

a) Cabeamento de todas as interfaces, incluindo interfaces seriais ou outras 

específicas de console; 

b) Dimensionamento, projeto e instalação de quadros elétricos, eletrodutos, e fiação 

elétrica dentro das normas da ABNT, considerando a identificação de todos os 

cabos e fiação; 

c) Configuração das referidas portas de todos os elementos ativos de rede de dados; 

d) Procedimentos de instalação, configuração, alinhamento e teste do equipamento; 

e) Tabelas de conexões, indicando o “de - para” de cada cabo e interface; 

f) Tabela de configuração de estrapes das placas (se houver); 

g) Comandos para configuração, ativação, operação e supervisão dos equipamentos 

pelo console de gerenciamento, tanto nos equipamentos quanto nos sistemas de 

gerenciamento ou acesso; 

h) Sincronização, alimentação e aterramento dos equipamentos; e 

i) Localização dos equipamentos no layout do ambiente. 

1.3 Ao final da instalação a Contratada deverá fornecer 02 (duas) vias do Projeto 

Executivo dos equipamentos já instalados. Esse projeto deverá conter as mesmas 

informações que o Projeto Técnico Provisório de Instalação, porém com o conteúdo 

atualizado. Os projetos deverão ser entregues em mídia magnética ou DVDROM, 

utilizando o software MS WORD para os textos e AUTOCAD para os desenhos, 

além de documentação completa que deverá ser entregue em formato PDF. 
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1.4 Serviços iniciais: 

1.4.1 Implementação das adaptações exigidas e preparo dos ambientes para a realização 

dos trabalhos indicados em projeto. 

2 MATERIAIS A SEREM USADOS NAS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS 

INICIAIS 

2.1 DEVEM ATENDER NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 

2.1.1 Os eletrodutos não aparentes serão embutidos em lajes, forros de gesso, paredes e 

pisos. Os eletrodutos deverão ter nas suas extremidades roscas perfeitas e rebarbas 

internas eliminadas. Deverão ser emendados com luvas com bom aperto, a fim de 

evitar a penetração de argamassa. Todas as bocas de eletrodutos deverão, 

imediatamente após a instalação, ser devidamente vedadas, até o término da 

execução de alvenaria e pintura. As tubulações enterradas nas partes externas não 

poderão ter a profundidade inferior a 0,60 m para instalações elétricas e 0,40 m 

para instalações telefônicas. 

2.1.2 Os eletrodutos aparentes serão fixados através de abraçadeira tipo copo em metal 

galvanizado, compatível com as dimensões dos tubos especificados no projeto de 

instalações. 

2.1.3 Todos os eletrodutos que estiverem ligados às caixas de qualquer tipo, deverão 

ser fixados a estas por buchas e arruelas galvanizadas com aperto suficiente para 

que sua remoção a mão seja impossível. Somente deverão ser retirados das caixas 

os vinténs  dos lugares onde houver penetração de eletroduto. 

2.1.4 Não será permitido o uso de graxa, parafina, ou outro material combustível como 

lubrificante para enfiação, apenas será permitido o uso de talco industrial. A 

enfiação será executada somente depois de completada a pintura das paredes e dos 

tetos. As caixas e eletrodutos deverão ser perfeitamente limpos, secos e 

desobstruídos. Não poderá haver emendas dos condutores dentro dos eletrodutos. 

Em cada caixa onde houver emendas de fios ou ligação a um dispositivo, deverão 

ser deixadas pontas de fio de, no mínimo, 12 cm. Para telefone, CPCT tipo KS e 

som. Deverá ser deixado na tubulação arame guia galvanizado 1,65 mm. 

2.1.5 Até a bitola de 6 mm², para instalações elétricas inclusive, os fios serão ligados 

diretamente nos parafusos de ligação, fazendo-se na ponta do fio um anel, e 

usando-se uma arruela de latão ou cobre entre o fio e a cabeça do parafuso. A 

partir da bitola de 10 mm², serão usados, obrigatoriamente, terminais pré-

fabricados de pressão BURDNY. As barras de cobre serão ligadas entre si com 

parafusos de cobre ou de latão, cuja seção será 1/3 da largura da barra. Será 

permitido o uso de barras com fusos rosqueados, ou porca para aperto dos 

parafusos. 
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2.1.6 A ligação do quadro de luz geral, para a subestação existente, será feia pela rede 

de dutos existentes e respectivas caixas de passagem (também existentes). 

2.1.7 Todas as especificações de instalação para equipamentos e acessórios deverão 

seguir integralmente as orientações dos fabricantes. 

2.1.8 Deverão ser previstos serviços e materiais necessários para a instalação completa 

do sistema proposto, conforme descrito abaixo: 

a) Instalação de aterramento para os sistemas; 

b) Lançamento e amarração de cabos de energia para alimentação DC (até 100 

metros); 

c) Lançamento e amarração de cabos de pares; 

d) Lançamento e amarração de cabos coaxiais / multicoaxiais; 

e) Lançamento e amarração de cordões ópticos; 

f) Lançamento e amarração de cabos ópticos; 

g) Conectorização de cabos utilizando conectores BNC; 

h) Conectorização de cabos utilizando conectores IEC; 

i) Conectorização de cabos utilizando conectores micro coaxial; 

j) Conectorização de cabos utilizando conectores RJ; 

k) Alinhamento, teste e configuração de portas 2M; 

l) Alinhamento, teste e configuração de portas Ethernet / Fast – Ethernet / Gigabit – 

Ethernet; 

m) Instalação de servidores; 

n) Instalação e customização de sistema operacional; 

o) Instalação e customização de sistema de gerência; 

p) Instalação de terminais de operação de sistema de gerência; 

q) Instalação e customização de sistema operacional para terminais de operação de 

sistema de gerência; e 

r) Instalação e customização de sistema para terminais de operação 

2.1.9 Deverão ser previstos os demais serviços e materiais necessários, ainda que não 

listados, para a completa instalação e ativação dos sistemas. 

2.1.10 Será de responsabilidade da Contratada as despesas oriundas de materiais como 

fibras, cabos, conectores, adaptadores, cordões ópticos, patches-cords e etc., para 

a interconexão das diversas interfaces do sistema proposto. 

2.1.11 Com relação aos pontos de conexão dos cabos coaxiais e/ou ópticos, a 

responsabilidade da Contratada será considerada até o ponto de conexão 

informado durante a vistoria. 

3 FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS 

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 
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O sistema de cada ambiente será composto pelos seguintes itens: 

3.1.1 SISTEMA DE ÁUDIO 

• Os sistemas de áudio deverão ser compostos por processadores de áudio digital 

que efetuarão o tratamento do áudio gerado pelas diversas fontes de microfones, 

videoconferência, teleconferência e outras fontes de áudio. Todo o sistema deverá 

possuir processamento por DSP’s (Digital Signal Processors) dedicados. 

• Os sistemas de processamento de áudio digital deverão ser programados para 

controlar toda sonorização do ambiente. Os sistemas deverão controlar o ganho, 

ajustar e cancelar o eco acústico (AEC), equalizar a sonorização no ambiente, 

suprimir ruídos, mixar e distribuir diversas fontes, ajustar delays e possuir outros 

tratamentos necessários ao sistema de sonorização profissional de alta qualidade. 

• Os sistemas deverão possuir capacidade de vários programas para os ambientes, 

alternando entre várias programações, tais como: conferências, apresentações 

multimídia, filmes e outras necessidades do ambiente. 

• Todas as operações dos sistemas serão realizadas por interfaces sensíveis ao 

toque, onde serão exibidos os controles e programações virtuais de todo o sistema 

de áudio. 

• Serão disponibilizados microfones tipo gooseneck com fio para a mesa diretora, 

microfones a bastão para palestrantes e plateia. 

• As caixas acústicas serão distribuídas da seguinte forma: 

a) Plateias: As caixas acústicas deverão ser do tipo line array com sistema de 

subwoofer, posicionados na parte frontal e/ou lateral dos auditórios com alto grau 

de inteligibilidade e dispersão sonora em 145°. 

b) Palcos: deverão ser instalados sistemas de retorno com sistema de caixas acústicas 

com direcionamento modular e controle de áudio independente. 

c) Cabines técnicas: Deverão possuir dois monitores acústicos ativos para retorno do 

operador. 

3.1.2 SISTEMA DE VÍDEO PARA AMBIENTE COM VIDEOWALL 

• A exibição de imagens será realizada por um videowall com resolução Full HD 

(1920x1080) ou superior com a disposição a ser definida no projeto executivo. 

Todos os sinais de vídeo serão entregues em formato digital (HDMI) para os 

monitores, garantindo a máxima qualidade ao conteúdo reproduzido. 

• Haverá um terminal de videoconferência HD que será integrado ao sistema de 

áudio e vídeo do auditório. O terminal de videoconferência deverá receber a 

imagem e áudio PGM gerada pelas câmeras FullHd e sistema de captação AEC 

instaladas no auditório, e serão distribuídas digitalmente por meio da matriz 

digital para o videowall, foyer, streaming, gravação e sonorização. 

• O auditório deverá possuir um sistema de colaboração e interatividade de imagens 

compatível com sistemas IOS, Android e Windows, capaz de conectar através da 

refe WiFi e local. 
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• Serão disponibilizados dois pontos de conexão para apresentação (HDMI/DVI) 

no palco e um ponto na cabine técnica para o operador e outro no foyer. 

• Será disponibilizado 02 (dois) monitores de 49” para a cabine técnica. 

3.2 SISTEMA DE VÍDEO PARA AMBIENTE COM PROJETOR DE VÍDEO 

• A exibição de imagens será realizada através de equipamento projetor de vídeo de 

alta resolução e com capacidades condizentes com os ambientes de aplicação. 

Todos os sinais de vídeo serão entregues em formato digital (HDMI) para o 

projetor, garantindo a máxima qualidade ao conteúdo reproduzido. 

• Deverá possuir um sistema de colaboração e interatividade de imagens compatível 

com sistemas IOS, Android e Windows, capaz de conectar através da rede WiFi 

e local. 

• Serão disponibilizados dois pontos de conexão para apresentação (HDMI/DVI) 

no palco e um ponto da cabine técnica para o operador. 

3.2.1 SISTEMA DE CAPTURA DE VÍDEO 

• Deverá ser composto por câmeras digitais do tipo PTZ, conexão SDI e resolução  

FullHD (1080i) ou superior nas saídas. 

• As câmeras deverão ser fixadas no teto dos auditórios em pontos estratégicos 

permitindo a captação de vários ângulos. 

• Todas estas câmeras serão comandadas por meio do sistema de automação. 

• Todas as imagens capturadas, e ainda as provenientes da matriz de vídeo serão 

conectadas a dispositivo profissional do tipo SWITCHER DE VÍDEO para 

geração de sinal PGM; 

• O sinal de vídeo PGM gerado pelo SWITCHER de vídeo deverá ser digitalizado 

por equipamento ENCODER de áudio e vídeo que deverá criar um arquivo no 

formato MP4 para armazenamento. 

3.2.2 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE 

• O sistema de automação deverá possuir uma central de processamento com porta 

Ethernet, interfaces seriais, infravermelho e demais interfaces de controle 

dimensionadas conforme a quantidade de equipamentos gerenciáveis a serem 

instalados. 

• A operação dos equipamentos será realizada através de um painel touchscreen 

sem fio. O sistema ofertado deverá ainda permitir o comando e controle de todas 

as interfaces de áudio e vídeo do ambiente incluindo o Foyer. 

• A matriz de automação deverá controlar todos os equipamentos instalados que 

possuam interface para controle com todas as funcionalidades de chamada, start, 

stop, ligar e desligar, de forma que o controle no painel sem fio será configurado 

em abas separadas para fácil operação. 
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• O sistema de automação deverá ser capaz de controlar a alimentação VAC dos 

dispositivos de cada ambiente, como gerência e controle remoto. 

• Toda a programação gráfica da interface de controle será personalizada conforme 

as necessidades do ambiente e da Contratante e deverá ser intuitiva e possibilitar 

a qualquer momento, e apenas com o toque de um botão, que todo o sistema volte 

a configuração padrão para o ambiente evitando possíveis falhas. 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS 

1. CONTROLADORA  

1.1. A controladora de alimentação e áudio deverá ser responsável pelo roteamento, 

controle e processamento do áudio e deverá também ser responsável por fornecer 

energia para os dispositivos multimídia e/ou unidades de discussão. 

1.2. Deverá apresentar duas entradas de áudio analógico externo ao sistema para 

conectar o Sistema de Conferência ao equipamento de Vídeo. 

1.3. Deverá possuir um switch ethernet integrado para conectar todas as unidades de 

discussão no sistema em uma rede e deverá oferecer suporte as conexões loop-

through (em cadeia), o que possibilita conectar uma unidade de discussão a outra 

unidade discussão, sendo a última unidade de discussão no loop podendo ser 

conectada a um switch de alimentação (áudio) para criar redundância de cabos. 

1.4. Deverá possuir um switch de alimentação de áudio sem controles de usuário e 

pode ser totalmente controlado de forma remota. 

1.5. Deverá ser completamente compatível com o padrão ethernet (IEEE802.3). 

1.6. FUNÇÕES - CONTROLES E INDICADORES: 

 Deverá possuir chave de alimentação na parte traseira para energizar o 

switch de alimentação de áudio. 

 Deverá possuir Led na parte frontal que mostra: ligado, em espera.  

 Deverá possuir Led na parte traseira que mostra disponibilidade de energia 

em cada soquete ligado. 

 Led amarelo e âmbar de Ethernet para cada entrada. 

 Deverá oferecer suporte a plug-and-play. 

1.7. FUNÇÕES – INTERLIGAÇÕES: 

 Deverá possuir entradas de linha de áudio equilibradas XLR de três polos 

com separação galvânica. 

 Deverá possuir 2 saídas de linha de áudio equilibradas XLR de três polos 

com separação galvânica. 

 Deverá possuir entrada de faixa automática de rede de alimentação. 

 Deverá possuir 1 entrada com Ethernet sem energia, compatível com RJ45. 

 Deverá possuir 3 entradas com fornecimento de alta potência, compatível 

com RJ45. 

1.8. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: 

 Tensão de alimentação: 100-240 VAC 50-60 Hz. 

 Consumo de energia: até 530 W. 

 Resposta de frequência: 65 Hz ou inferior - 16 kHz ou superior. 

 THD em nível nominal: < 0,1 %. 
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 Relação sinal-ruído: > 85 dB. 

2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

2.1. A Fonte de alimentação deverá ser usada em combinação com a Controladora do 

Sistema para fornecer energia extra as unidades de discussão do sistema, devendo 

ser 100% compatível com os demais componentes do sistema. 

2.2. Deverá conectar todos os dispositivos do sistema em uma rede e oferecer suporte 

à conexão loop-through (em cadeia), que possibilita a conexão de uma unidade de 

discussão com outra unidade de discussão, sendo que a última unidade de 

discussão no loop pode ser conectado a um switch de alimentação (de áudio) para 

criar redundância de cabos. 

2.3. A fonte de alimentação não deverá ter controle de usuário e pode ser totalmente 

controlado de forma remota. 

3. UNIDADE DE DISCUSSÃO TIPO 1 

3.1. Deverá possuir Tela sensível ao toque capacitiva de 4.3" ou superior para 

conteúdo de reunião. 

3.2. Deverá possuir Leitor de etiqueta Near Field Communication (NFC) integrado 

sem contato. 

3.3. Deverá possuir Microfone conectável não intrusivo 

3.4. Deverá possuir alto-falante bidirecional integrado 

3.5. Deverá permitir funcionalidade adicional por meio de licenças de software e 

aplicativos de terceiros/personalizados. 

3.6.  Controles e indicadores. 

 Tela gráfica sensível ao toque capacitiva colorida de 4.3” ou superior 

incluindo: 

 Agenda e navegação de dados de reunião. 

 Gerenciamento de reunião para o anfitrião. 

 Controle de volume de fones de ouvido. 

3.7. Possuir Microfone conectável. 

3.8. Alto-falante bidirecional integrado. 

3.9. Botão liga/desliga de microfone ou botão pedir para falar. 

3.10. Mudo do microfone ou botão de prioridade do presidente. 

3.11. Indicadores que mostram: estado ligado do microfone, "pedir para falar" e 

"pode falar". 

3.12. Sistema de alto-falantes. 

3.13. Leitor de etiqueta Near Field Communication (NFC)integrado sem contato 

3.14.  Interligações: 
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  Soquete para microfone conectável. 

  2x conexões compatíveis RJ45 para comunicação e alimentação do 

sistema. 

  Conector estéreo 3,5 mm para fones de ouvido, microfone externo ou 

microfone de headset. 

  Plug-and-play. 

3.15. Especificações Técnicas: 

 Tamanho da tela: 4.3” ou superior 

 Tipo de tela: Multitoque capacitiva 

 Etiqueta NFC sem contato compatível. 

3.16. Especificações Elétricas: 

 Resposta de frequência: 100 Hz ou inferior – 16 kHz ou superior  

 THD em nível nominal: < 0,1 % 

 Relação sinal-ruído: 66 dB 

3.17. Especificações Mecânicas: 

 Montagem: Bancada 

4. MICROFONE COM HASTE LONGA: 

4.1. Microfone para o sistema de Conferência para serem utilizados nas unidades de 

discussão. 

4.2. Deverá possuir a haste longa e ajustável. 

4.3. Deverá apresentar uma resposta unidirecional para um desempenho optimizado 

mesmo em ambientes ruidosos ou em espaços que colocam desafios em termos 

acústicos e é pouco susceptível a interferência de aparelhos celulares. 

4.4. Deverá possuir “Plop” e proteção contra o vento incorporados. 

4.5. Deverá possuir indicador com luz vermelha ou verde. Vermelho indica que o 

microfone está ativo, verde indica que o pedido da palavra foi aceite. 

4.6. Deverá possuir conector para ligar e encaixar o microfone. 

5. CABO PRÉ CONECTORIZADO TIPO 1: 

5.1. O cabeamento deverá ser fornecido obedecendo-se a distância, conforme layout 

definido, a serem utilizados nas interligações entre as unidades de conferência.  

6. CABO PRÉ CONECTORIZADO TIPO 2: 

6.1. O cabeamento deverá ser fornecido obedecendo-se a distância, conforme layout 

definido, a serem utilizados nas interligações entre a controladora e a primeira 

unidade de conferência. 
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7. SOFTWARE E LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONFERÊNCIA 

7.1. A solução de Conferência deverá estar totalmente licenciada para contemplar 

todas as funcionalidades e recursos descritos no termo de referência; 

7.2. O software para servidor deverá ser compatível com ambiente Windows Server e 

deverá possuir a funcionalidade de gerenciamento da solução de conferência; 

7.3. Permite a detecção automática dos dispositivos. 

7.4. Permite o controle de até 750 unidades de discussão. 

7.5. Deverá fornecer uma solução cliente / servidor. 

7.6. Permite a execução do sistema sem nenhuma interação do usuário. 

7.7. CONTROLE E GESTÃO DE VOTAÇÕES: 

 Deverá permitir um processo de votação amigável. 

 Deverá apresentar a escolha e os resultados da votação automaticamente nas 

Unidades de Discussão através de tela sensível ao toque.  

 Deverá possibilitar que a apresentação dos resultados da votação possa ser 

exibida em layout sinótico. 

 Deverá permitir a reutilização de licenças de votação, para novos assentos, 

se assentos antigos forem excluídos. 

 Deverá possuir botões de votação coloridos e sensíveis ao toque na tela para 

facilitar o uso durante o processo de votação. 

 Deverá permitir que as rodadas de votação possam ser separadas e 

selecionadas de forma conveniente durante uma reunião. 

 Deverá permitir que a autorização de votação individual possa ser definida 

para os participantes. 

 Deverá permitir o armazenamento seguro e acesso fácil à dados de votação 

para a análise pós-votação e pós-reunião. 

 Deverá apresentar opções de resultado total e interino de votação para 

votação pública e secreta. 

 Deverá permitir acesso fácil à dados de terceiros por meio de APIs do 

sistema.  

7.8. CONTROLE E GESTÃO DE DISCUSSÕES: 

 Deverá permitir a preparação e o gerenciamento de reunião e agenda. 

 Deverá criar reuniões estruturadas com tópicos de agenda. 

 Deverá vincular conteúdo multimídia a reuniões e/ou tópicos da agenda. 

 Deverá ser facilmente gerenciada todas as reuniões. 

 Poderão ser definidas as configurações das discussões. 

7.9. GESTÃO DE BASE DE DADOS DE PARTICIPANTES: 

 Deverá fornecer informações completas da base dados para todos os 

participantes. 
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 Deverá reutilizar a informação dos participantes em diferentes reuniões. 

 Deverá definir os debates e a gestão das reuniões e autorizações da 

prioridade de cada participante. 

 Deverá permitir a opção para adicionar fotografia dos participantes. 

8. SERVIDOR 

8.1. Servidor tipo chassis para rack de até 2 U; 

8.2. CPU Intel Xeon E-2124G 3.4Ghz e 8 MB de cache ou equivalente técnico; 

8.3. Servidor deverá possuir no mínimo 01 (um) processador; 

8.4. Memória Tipo DDR4 ECC UDIMM 16Gb; 

8.5. Deverá ser fornecido com drive de DVD-RW; 

8.6. Deverá possuir acessórios para instalação em rack, de forma ajustável; 

8.7. Possuir no mínimo 1 (um) disco de 2.5” SSD 240 GB; 

8.8. Placa de rede integrada Dual Gigabit; 

8.9. Fonte 550W AC, deverá ser fornecido fonte redundante de mesma capacidade; 

8.10. Deverá ser ofertado com Sistema Operacional Windows Server, mínimo 

versão 2018, licenciada; 

8.11. Deverá ser ofertado com monitor LCD/LED mínimo de 18” Widescreen 

LED HD. 

9. ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO 

9.1. Tipo torre ou minitorre; 

9.2. Processador Intel Core i5-8400, 4.0Ghz mínimo, cache 9Mb ou equivalente 

técnico; 

9.3. Memória DDR4 8GB; 

9.4. Interface de Vídeo Integrada; 

9.5. Deverá ser fornecido com drive de DVD-RW; 

9.6. Possuir no mínimo 1 (um) HD 1 Tb SATA; 

9.7. Rede Gigabit Ethernet padrão; 

9.8. Deve possuir fonte bivolt 100-240, 300W; 

9.9. Deverá ser ofertado com Sistema Operacional Windows 10; 

9.10. Acompanhar teclado, mouse 

9.11. Deverá ser ofertado com monitor LCD/LED mínimo de 18” Widescreen 

LED HD. 

10. CÂMERA PTZ 

10.1. Características Gerais: 

 Opção de fixação por meio de suporte de teto; 
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 Resolução mínima full HD (1920x1080); 

 Zoom óptico de 20x; 

 Foco automática e manual; 

 Possibilitar iluminação mínima em 2 lux; 

 Possuir WDR; 

 Possuir balanço de branco; 

 Possibilitar modo de rotação horizontal e vertical; 

 Possuir presets de no mínimo 100 posições; 

 Funcionamento com compressão de vídeo H.264 

 Possibilitar 30fps na resolução máxima (Full HD) 

 Funcionamento Ethernet de no mínimo 10/100Base-T; 

 Interoperabilidade ONVIF Profile S 

 Possibilitar ser alimentado via rede (POE+). 

11. DECODER PARA VIDEOWALL 

11.1. Características Gerais: 

 O Decoder deverá possuir a capacidade de decodificação de 64 canais em 

1080p/30qps simultaneamente; 

 Suportar compressão de vídeo H.265, H.264 e MPEG4 

 Possuir 08 saídas de vídeo HDMI para conexão às telas do Video Wall; 

 Possuir resolução HDMI/VGA de 1080p: 1920 × 1080@50/60Hz; 

 Possuir capacidade de decodificação de vídeo em 1080p a 30fps; 

11.2. Portas e Conexões: 

 Possuir 1 interface de rede auto adaptável 10/100/1000 Mbps; 

 Possuir 1 entrada e 1 saída para áudio Bi-direcional, Connector 3.5mm; 

11.3. Características Elétricas e Ambientais: 

 Possuir entrada de alimentação para 127 ou 220Vac;  

 Possuir temperatura de operação de -10° C a 50° C; 

12. PROJETOR 

12.1. Resolução mínima 1280 x 800 pixels; 

12.2. Brilho  mínimo 5000 ANSI Lumens; 

12.3. Contraste 5000:1; 

12.4. Cores exibidas 1.07 bilhões de cores; 

12.5. Vida da lâmpada mínimo 2000 horas; 

12.6. Zoom 1.6X; 

12.7. Foco e Zoom Manual; 

12.8. Tamanho da imagem até 300’’; 
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12.9. Portas de entrada/saída  

 01 (uma) Computer In 

 01 (uma) Monitor out 

 01 (uma) Composite Video(RCA) 

 02 (duas) Entradas de vídeo HDMI 

 01 (uma) Porta LAN (RJ45) 

 01 (uma) USB  

12.10. Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL 

12.11. Deve ser fornecido instalado em Lift embutido no teto 

12.12. Deve ser fornecido com acabamentos para instalação  

13. TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MOTORIZADA 

13.1. Tela de projeção Tensionada ou semi-tensionada; 

13.2. Borda superior (black) com fácil ajuste; 

13.3. Área de projeção de, no mínimo, 110" no formato widescreen (16:9); 

13.4. Todo o sistema deve ser acondicionado em estojo sextavado, de alumínio 

em pintura eletrostática; 

13.5. Motor com alimentação 220 volts com redutor de velocidade e fim de 

curso; 

13.6. Funcionamento silencioso; 

13.7. Fornecida com controle remoto via RF e sensor de corrente; 

13.8. Fornecida com acabamentos para instalação em forro de gesso. 

14. MONITOR PROFISSIONAL 

14.1. Tamanho (Diagonal) 55" 

14.2. Tipo de painel D-LED DID 

14.3. Resolução Full HD 

14.4. Contraste 4000:1 

14.5. Tempo de resposta 8 ms 

14.6. Brilho 500 cd/m² 

14.7. Borda máxima de 3.5mm 

14.8. Entrada 01 (uma) RGB D-SUB Analógico, 01 (uma) DVI-D, 01 (uma) 

Display Port 

14.9. Saída 01 (uma) Display Port (Loop-out) 

14.10. Entrada de vídeo 2(duas) HDMI 

14.11. Deve acompanhar suporte pantográfico para fixação em parede. 

15. KIT DE VIDECONFERÊNCIA REMOTA 
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15.1. Deve incluir: 

 Kit de videoconferência, composto por câmera, microfone e alto-falante; 

 Dispositivo de controle de reunião; 

 Monitor 

15.2. Codec de videoconferência que permite a conexão de dispositivos 

externos, permitindo instalações mais flexíveis. 

 Deve suportar largura de banda de 8Mbps para ligações 

 Deve suportar resoluções de vídeo de 1080p 30 fps até CIF. 

15.3. Características da câmera: 

 Câmera externa, do mesmo fabricante do codec; 

 Deve ser do tipo PTZ; 

 Resolução mínima de 1080p@60 fps. 

 Zoom óptico de 10x  

 Ângulo de visão horizontal: no mínimo 70° 

 Balanço de Branco Automático (AWB) 

 Exposição automática (AE) 

 Foco automático (AF) 

15.4. Características do microfone: 

 Um ou dois microfones do mesmo fabricante do codec; 

 Deve ser do tipo ominidirecional, captando sons em um raio de 6 metros 

em 360 graus; 

 Deve ser instalado no teto ou em mesa; 

 Suporta Cancelamento Acústico de Eco (AEC) 

 Suporta Supressão automática de ruído (ANS) 

 Suporta Controle de Ganho Automático (AGC) 

15.5. Características do Monitor 

 Deve ser do tipo Monitor Profissional; 

 No mínimo 49” 

 Deve possuir 2 entradas HDMI 

 Resolução Full-HD 

16. MATRIZ DE VÍDEO DIGITAL HDMI 8X8 

16.1. Formato HDMI 1.4; 

16.2. Largura de Banda de Vídeo 10.2Gbps; 

16.3. Resolução até 3840 × 2160; 

16.4. Interface de entrada: 8 x HDMI; 

16.5. Interface de Saída: 8 x HDMI; 
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16.6. CONTROLE: 

16.7. Interface RS-232; 

16.8. Interface Ethernet (TCP / IP); 

17. SISTEMA DE COLABORAÇÃO E INTERATIVIDADE DE IMAGENS 

17.1. Equipamento de colaboração com suporte a 04 sessões simultâneas 

17.2. Permite que um usuário possa compartilhar a tela de seu dispositivo com 

os dispositivos de outros usuários que possuam a aplicação instalada 

17.3. Permite que qualquer dispositivo possa ser configurado como um receptor 

através da instalação do aplicativo de colaboração 

17.4. Permite a integração direta com aplicativos de conferência como kype, 

Skype for Business, Microsoft Teams, google Hangouts, cisco WebEx, Zoom, 

Cisco Spark, GoToMeeting, Slack 

17.5. Em cada sessão deve suportar a exibição de conteúdo proveniente de 06 

apresentadores simultaneamente 

17.6. Deve permitir que pelo menos 150 usuários possam se conectar em uma 

sessão 

17.7. Deve possuir interface WEB para gerenciamento 

17.8. Deve ser compatível com Windows, MAC OS, IOS e Android 

17.9. Deve ser fornecido com um roteador WIFI 2.4GHz 

18. TRANSMISSOR DE VÍDEO HDMI VIA CAT6 

18.1. Entrada em conector HDMI; 

18.2. Saída em conector RJ45; 

18.3. Capacidade de transmissão de 70 metros de sinal com resolução de 1080p 

ou superior; 

18.4. Capacidade de transmissão de 40 metros de sinal com resolução de 

4k/60Hz (4:2:0) ou superior; 

18.5. Porta de sinal de controle RS232; 

18.6. Compatível com HDMI 1.4 e HDCP2.2 ou superior; 

18.7. Incluindo fonte de alimentação; 

19. RECEPTOR DE VÍDEO HDMI VIA CAT6 

19.1. Entrada em conector RJ45; 

19.2. Saída em conector HDMI; 

19.3. Porta de sinal de controle Infravermelho em conector 3,5 mm; 

19.4. Porta de sinal de controle RS232 em conector DB9; 

19.5. Compatível com HDMI 1.4 e HDCP2.2 ou superior; 
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19.6. Incluindo fonte de alimentação; 

20. SWITCHER DE VÍDEO AO VIVO 

20.1. 4 entradas SDI  e 4 entradas HDMI 

20.2. Saídas de Programa: 05 x SDI  

20.3. Saídas Multiview: 01 x SDI e 01x HDMI 

20.4. Saída Auxiliar: 01 x SDI 

20.5. Deve possuir entrada para referência de vídeo BNC 

20.6. Possibilidade de inserção de logomarcas pré-definidas 

20.7. Deve possuir mínimo de 02 canais de entrada de áudio XLR , saída L/R. 

20.8. Deve possuir Visor LCD embutido no próprio comutador, para 

visualização dos sinais de vídeo. 

20.9. Deve possuir interface de controle com todos os botões físicos para 

controle total do comutador, sem a necessidade de utilizar softwares ou 

computadores externos.  

20.10. Conexões RS-422 e Ethernet 

20.11. Saída para fone de ouvido  

20.12. Entrada para microfone  

20.13. Deve possuir fader para controle de transição 

20.14. Fonte de alimentação 110/240 VAC  

20.15. Acompanha software nativo do mesmo fabricante para gerenciamento e 

operação. 

20.16. Deve ser fornecido com um Conversor SDI/HDMI com as seguintes 

especificações mínimas: 

20.17. Converte o sinal de vídeo HDMI para o formato HD-SDI 

20.18. Possui scaler interno  

20.19. 01 Entrada de vídeo padrão HDMI 

20.20. 01 Saída de vídeo padrão HDMI 

20.21. 01 Entrada de vídeo padrão HD-SDI 

20.22. 04 Saída de vídeo padrão HD-SDI, que podem ser configuradas como 

distribuidor 1x4. 

20.23. Suporta resoluções até 1080p60 

21. ENCODER DE ÁUDIO E VÍDEO 

21.1. Deve possuir entrada de vídeo HDMI com suporte a resoluções até 

1920x1080p@60fps 

21.2. Deve possuir entrada de vídeo SDI com suporte a resoluções até 

1920x1080p@60fps  
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21.3. Entrada de áudio com canais embutidos na entrada HDMI ou SDI. 

21.4. Deve possuir entrada de áudio estéreo analógica 

21.5. Possuir resoluções de codificação selecionáveis que variam de 128x128 

a1920x1080. 

21.6. Taxa de bits para gravação até 30Mbps 

21.7. Taxa de bits para transmissão até 30Mbps 

21.8. Deve apresentar scaler de alta qualidade com variação de 10 bits, quando 

gravando ou transmitindo. 

21.9. A gravação deve gerar arquivos mp4 ou MOV com dois canais de áudio 

AAC embutido. 

21.10. Formato de Streaming: RTSP 

21.11. Possuir porta RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet com endereçamento 

estático ou DHCP com protocolos RTMP, RTSP/RTP, suporte IPv4 e opções 

Unicast e Multicast. 

21.12. Para armazenamento deve possuir opções de 2 portas USB, cartões SD, 

SDHC e SDXC e até suporte para gravar em pastas compartilhadas via rede. 

21.13. Fonte de alimentação elétrica inclusa. 

21.14. Deve acompanhar cartão de memória em estado sólido com pelo menos 

128GB. 

22. CENTRAL DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE 

22.1. 01 Porta de Comunicação RS-232/422/485 

22.2. 02 Portas de Comunicação RS-232 

22.3. 08 Portas tipo relé  

22.4. 08 Portas IR/SERIAL 

22.5. 08 Portas tipo I/O para contato seco 

22.6. Memória: 512MB RAM 

22.7. 01 Interface Ethernet 10/100Mbps 

22.8. Padrão rack: 1U 

22.9. Deve acompanhar fonte de alimentação 

22.10. Deve permitir a criação de interfaces de controle virtual que será executada 

em microcomputadores na rede local 

23. PAINEL DE AUTOMAÇÃO TOUCH SCREEN SEM FIO 

23.1. Possuir display LED 9,7’’ Multi-Touch 

23.2. Possuir processador Dual-Core A5 ou superior; 

23.3. Conexão Wi-fi 802.11n ou superior; 

23.4. Conexão Bluetooth 3.0  
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23.5. Possuir 10 horas de bateria por carga; 

23.6. Deve ser compatível com Mac e Windows;  

23.7. Deve acompanhar dock de mesa com capa específica para carga da bateria 

do painel por indução. 

23.8. Acabamento em metal para com frame de fixação magnética.  

23.9. Espelho, fonte de alimentação e acessórios necessários para montagem do 

dock. 

23.10. Deve vir acompanhados de todos os acessórios necessários para instalação 

24. EXTRATOR DE ÁUDIO HDMI 

24.1. Extrai o áudio do sinal HDMI 

24.2. Entrada HDMI 

24.3. Saídas: HDMI, Áudio Analógico estéreo, Áudio digital 

25. CAIXA ACÚSTICA ATIVA PARA RETORNO DE ÁUDIO NA CABINE 

TÉCNICA 

25.1. Monitor de estúdio ativo; 

25.2. Amplificadores classe A/B com circuitos ativos de proteção: 60W LF e 

40W HF 

25.3. Resposta em frequência: 45Hz a 20KHz 

25.4. Entradas XLR balanceada, P10 e RCA desbalanceado; 

25.5. Transdutor de graves (alto-falante) de 5.25”  

25.6. Transdutor de agudos (tweeter) de 1”  

25.7. Blindagem anti-magnética 

26. MICROFONE TIPO BASTÃO SEM FIO UHF COM CRIPTOGRAFIA 

26.1. Receptor com as seguintes características: 

26.2. Alcance de 100 metros; 

26.3. Faixa de frequência: 20Hz a 20KHz; 

26.4. Faixa dinâmica 120dB; 

26.5. Criptografia AES 256 bits 

26.6. Montável em rack padrão 19”; 

26.7. Saídas: XLR e P10; 

26.8. Display LCD para indicação de Canal, frequência, status; 

26.9. Interface Ethernet para gerência 

26.10. Transmissor com as seguintes características: 

 Tipo bastão UHF; 

 Criptografia AES 256 bits 
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 Padrão polar cardioide; 

 Botão de mute;  

 Display LCD para indicação de Canal, frequência, status; 

 Vida útil da bateria: 9 horas de conversação 

 Deve ser fornecido com Bateria recarregável do mesmo fabricante 

do microfone. 

27. MONITOR PROFISSIONAL 49" COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM 

PAREDE 

27.1. Monitor LCD/LED de uso profissional (não serão aceitas TVs de uso 

doméstico). 

27.2. Diagonal visual: 49”. 

27.3. Resolução nativa: 1920x1080 (16:9) 

27.4. Brilho 350 cd/m² 

27.5. Permitir controle via RJ45 e RS232 

27.6. Conectores: 

 HDMI  

 DVI 

27.7. Alimentação: 100~240VAC. 

27.8. Deve ser fornecido com suporte articulado tipo parede 

28. SWITCH ETHERNET 24 PORTAS GIGABIT POE+ 

28.1. 24 Portas Ethernet 10/100/1000Mbps com suporte a POE+  

28.2. 2 x GbE Combo Ports + 2 x SFP Slots 

28.3. Potência de 195W dedicados para PoE 

28.4. 40 Mpps Transfer Rate 

28.5. 50 Gb/s Switching Capacity 

28.6. 10 Mb Packet Buffer 

28.7. IPv6 Support 

28.8. 4096 VLAN 

28.9. IGMP 

28.10. IPV6 

29. MATRIZ DE ÁUDIO PRINCIPAL COM AMPLIFICADORES 

29.1. Mixer de matriz de zona com DSP completo e processador de alto-falante. 

29.2. O mixer deve possuir no mínimo: 

 4 entradas microfone / linha, 

 3 entradas desbalanceadas, estação de chamada e entradas de emergência. 
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 8 saídas independentes; 

 Saídas com conector RJ45 para conexão com os amplificadores.  

 Controle Ethernet e GUI para PC com Windows e um aplicativo iOS para 

controle de zona via iPhone e iPad. 

29.3. Os amplificadores devem possuir: 

 4 saídas de áudio com 220W cada. 

 Saídas de 100 V/70 V/8 Ω/4 Ω. 

 Deve possuir modo de economia de energia do amplificador (Stand-by) 

permitindo-lhe poupar mais de 80% dos respectivos custos de 

funcionamento quando as áreas não se encontram a ser utilizadas. 

29.4. Nível de saída: capacidade de limitar uma saída de canais de amplificador. 

29.5. Misturador de nível de saída: cada saída de amplificador é controlada de 

modo individual no único ecrã, facilitando assim a regulação e o funcionamento. 

29.6. Indicação de falhas e temperatura por canal de amplificador. 

29.7. Silenciar canal e sistema. 

29.8. Standby manual. 

29.9. Controle através da GUI para PC e/ou da aplicação para iOS. Pode ser 

utilizado software de controlo de outros fornecedores para controlar o misturador 

de nível e saída e os modos standby através da Ethernet. 

30. PA PRINCIPAL – FUNDO 

30.1. Caixa acústica de 30 W, estrutura em ABS, montagem em suporte em U, 

cabo de ligação com dois condutores fixos de 2 m; 

30.2. Proteção contra água e pó em conformidade com a norma IP 65. 

30.3. As caixas acústicas devem incluir um transformador integrado que permite 

selecionar potência nominal total, meia potência, um quarto de potência ou um 

oitavo de potência (em etapas de 3 dB) para inibição de 70 V, 100 V ou 8 ohm. 

30.4. A seleção deve ser feita através de um prático interruptor no painel 

posterior. 

30.5. Deve possuir um cabo de dois metros de comprimento com dois 

condutores (numa cor a condizer com a caixa) ligado ao alto-falante. 

31. PA PRINCIPAL – TETO 

31.1. O sistema de alto-falantes deve ser composto por um conjunto de defletor 

/ moldura de ABS; 

31.2. O alto-falante deve ser do tipo coaxial de teto do tipo arandela para pé 

direito alto. 

31.3. Gabinete traseiro em aço galvanizado; 
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31.4. Grade com revestimento em pó com cordão de segurança; 

31.5. Transformador de 8 ohm e transdutor de baixa frequência de polipropileno 

de 8 polegadas carregada com guia de onda montado coaxialmente 

31.6. Tweeter de titânio de 1 polegada; 

31.7. Os drivers de baixa e alta frequência devem ser acoplados ao guia de ondas 

para fornecer controle de dispersão na faixa de frequência especificada; 

31.8. O alto-falante deve atender aos seguintes critérios:  

31.9. a potência nominal deve ser de 75 watts  

31.10. Resposta em frequência, uniforme de 65 Hz ou inferior a 16 KHz ou 

superior.  

31.11. Sensibilidade à pressão, 93 dB a 1 metro no eixo com um watt de ruído 

rosa (ref. 20μPa).  

31.12. Impedância mínima, 6,0 ohms.  

32. PA PRINCIPAL – FRENTE E LATERAIS 

32.1. O alto-falante com excelente diretividade e elevada saída de potência, é 

adequado a espaços interiores de média e grande dimensão (com reverberação), 

especialmente em áreas de acústica difícil. 

32.2. Caixa estreita com, no máximo, 8 cm de largura. 

32.3. Deve possuir 6 alto-falantes de 4 polegadas. 

32.4. Reprodução de som de frequências de 190 Hz a 20 kH. 

32.5. Nível de pressão sonora de 115 dB a 1 m e 60 W. 

33. SONOFLETORES MEZANINO 

33.1. O sistema de alto-falantes deve ser certificado por um conjunto defletor / 

moldura de ABS; 

33.2. O alto-falante deve ser do tipo arandela, de teto coaxial. 

33.3. Gabinete traseiro em aço galvanizado 

33.4. Grade revestida a pó com cordão de segurança 

33.5. Transformador de 8 ohm e transdutor de baixa frequência de polipropileno 

de 4 polegadas com montagem coaxial da guia de onda acoplado ao tweeter 

revestido a titânio de 0,75 polegadas. 

33.6. Resposta em frequência, uniforme de 60Hz a 20kHz. 

33.7. Sensibilidade à pressão, 86dB SPL a 1 metro no eixo com um watt de ruído 

rosa (ref. 20μPa). 

33.8. Impedância mínima, 6,0 ohms. 

33.9. O alto-falante deve ter 94 mm de profundidade e 300 mm de diâmetro. 
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33.10. Todos acessórios para a montagem e amplificação do sistema deverão ser 

inclusos. 

34. RACK 

34.1. Padrão 19”, mínimo 42U’s; 

34.2. Profundidade mínima 1.000mm; 

34.3. Estrutura soldada com colunas em perfil de aço, cobertura em chapa de 

aço e base em perfil de aço; 

34.4. Porta em perfil de aço; 

34.5. Fechamentos laterais e posterior removíveis em aço com fecho rápido tipo 

fenda; 

35. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - TIPO 1 

35.1. Esta instalação contempla ambientes com até 30 (trinta) lugares. 

35.2. Todos os tipos de cabos, conectores e acessórios de instalação dos 

equipamentos previstos no projeto devem ser fornecidos de forma a garantir a 

perfeita integração e funcionamento do sistema. 

35.3. Os materiais empregados devem ser de boa qualidade, obedecendo quando 

pertinente às respectivas normas da ABNT. 

35.4. Todo o cabeamento deverá permanecer oculto sempre que possível, 

correndo por dentro da infraestrutura para passagem disponível no piso e teto, 

além de canaletas e tubulações apropriadas no mobiliário, quando disponíveis. 

35.5. A contratada deverá fornecer todo e qualquer acessório, mesmo que não 

previsto neste Memorial Descritivo, necessário ao correto funcionamento dos 

equipamentos, sistemas e funcionalidades exigidas. 

35.6. Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvos deste 

Termo de Referência, totalmente instalados, conectados e interligados, 

configurados e 100% operacionais em todas as funcionalidades previstas no 

projeto. 

35.7. Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de 

acordo com as necessidades do TJGO. 

36. TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL DO SISTEMA – TIPO 1 

36.1. Deverá a contratada, providenciar treinamento operacional do sistema para 

até 10 (dez) pessoas, a serem indicadas pela contratante. 

36.2. A carga horária total deverá ser de no mínimo 08 (oito) horas. 
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36.3. O treinamento deverá ser obrigatoriamente ministrado em dias úteis e em 

horário comercial, nas próprias dependências da contratante, tendo inicio em até 

05 (cinco) dias corridos após o aceite definitivo da instalação. 

36.4. Durante o treinamento deverá ser entregue aos alunos apostila e 

apresentação do treinamento em formato magnético. 

36.5. A contratada deverá ministrar além deste treinamento inicial mais 02 (dois) 

que serão realizados nos dois anos subsequentes. 

37. OPERAÇÃO ASSISTIDA 30DD – TIPO 1 

37.1. A contratada deverá prestar serviços em operação assistida, por 30 (trinta) 

dias após a entrega e treinamento, dos sistemas fornecidos e constantes neste 

Termo de Referência, visando o correto funcionamento dos equipamentos. 

37.2. Deverá assegurar a colocação em funcionamento das instalações, 

garantindo a transferência de domínio técnico operacional para as equipes de 

trabalho. 

37.3. A operação assistida deverá acontecer de segunda a sexta-feira, de 

09h00min as 17h00min e será coordenada por técnicos com experiência 

comprovada nos equipamentos e sistemas fornecidos, respondendo tanto pela 

parte técnica, quanto pela parte operacional do sistema. 

38. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – TIPO 2 

38.1. Esta instalação contempla ambientes com mais de 30 (trinta) e até 70 

(setenta) lugares. 

38.2. Todos os tipos de cabos, conectores e acessórios de instalação dos 

equipamentos previstos no projeto devem ser fornecidos de forma a garantir a 

perfeita integração e funcionamento do sistema. 

38.3. Os materiais empregados devem ser de boa qualidade, obedecendo quando 

pertinente às respectivas normas da ABNT. 

38.4. Todo o cabeamento deverá permanecer oculto sempre que possível, 

correndo por dentro da infraestrutura para passagem disponível no piso e teto, 

além de canaletas e tubulações apropriadas no mobiliário, quando disponíveis. 

38.5. A contratada deverá fornecer todo e qualquer acessório, mesmo que não 

previsto neste Memorial Descritivo, necessário ao correto funcionamento dos 

equipamentos, sistemas e funcionalidades exigidas. 

38.6. Caberá à contratada entregar os sistemas e equipamentos alvos deste 

Termo de Referência, totalmente instalados, conectados e interligados, 

configurados e 100% operacionais em todas as funcionalidades previstas no 

projeto. 
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38.7. Toda a programação do sistema deve ser efetuada pela contratada de 

acordo com as necessidades do TJGO. 

39. TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL DO SISTEMA – TIPO 2 

39.1. Deverá a contratada, providenciar treinamento operacional do sistema para 

até 20 (vinte) pessoas, a serem indicadas pela contratante. 

39.2. A carga horária total deverá ser de no mínimo 08 (oito) horas. 

39.3. O treinamento deverá ser obrigatoriamente ministrado em dias úteis e em 

horário comercial, nas próprias dependências da contratante, tendo inicio em até 

05 (cinco) dias corridos após o aceite definitivo da instalação. 

39.4. Durante o treinamento deverá ser entregue aos alunos apostila e 

apresentação do treinamento em formato magnético. 

39.5. A contratada deverá ministrar além deste treinamento inicial mais 02 (dois) 

que serão realizados nos dois anos subsequentes. 

40. OPERAÇÃO ASSISTIDA 30DD – TIPO 2 

40.1. A contratada deverá prestar serviços em operação assistida, por 30 (trinta) 

dias após a entrega e treinamento, dos sistemas fornecidos e constantes neste 

Termo de Referência, visando o correto funcionamento dos equipamentos. 

40.2. Deverá assegurar a colocação em funcionamento das instalações, 

garantindo a transferência de domínio técnico operacional para as equipes de 

trabalho. 

40.3. A operação assistida deverá acontecer de segunda a sexta-feira, de 

09h00min às 17h00min e será coordenada por técnicos com experiência 

comprovada nos equipamentos e sistemas fornecidos, respondendo tanto pela 

parte técnica, quanto pela parte operacional do sistema 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(em papel personalizado da empresa) 

 

Ao: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

A/C: Sr. Pregoeiro 

 

Prezado Senhor, 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços para Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços para implantação de solução de 

modernização de ambientes diversos do TJGO, abrangendo a montagem de sistemas de 

áudio com processamento digital, sistema de videoconferência e multiconferência, de 

visualização e interatividade de imagens, de automação dos equipamentos e cenários, 

com a prestação de serviços de instalação, treinamento e operação assistida, fornecimento 

de equipamentos e materiais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 

estabelecidas no edital e seus anexos, pelo valor de R$ _ (__), conforme segue: 

• Declaramos que no valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias 

diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

• O prazo de validade de nossa proposta é de __ (__) dias, contados da data de sua 

apresentação. (Obs.: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias) 

• Declaramos que manteremos, pelo prazo de __ meses, a partir da data do 

recebimento definitivo, a garantia e a assistência técnica nos termos exigidos no Termo 

de Referência. 

• Declaramos plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

• Segue anexa a Planilha de Estimativas do TJGO (utilizar a planilha do Anexo II), 

contendo a descrição do material/serviço, marca e modelo, as quantidades, os preços 

unitários e totais da presente proposta, conforme modelo proposto no Termo de 

Referência. 

• Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar 

Contrato no prazo determinado no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 
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DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: _________________________________ CNPJ/MF: ________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

CEP: __________________ Cidade: __________________ UF: __________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Banco: ____________________ Agência: _______________ Nº C/C: ______________ 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO: 

Nome: ________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

CEP: __________________ Cidade: __________________ UF: __________________ 

CPF/MF: ________________________ Cargo/Função: _________________________ 

Cart. Ident. Nº: ___________________ Expedida por: __________________________ 

Naturalidade: ______________________ Nacionalidade: ________________________ 

 

 

[Município – UF], ____ de ______________ de ______. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Nome da empresa: 

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Termo de Referência 

cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

implantação de solução de modernização de ambientes diversos do TJGO, abrangendo a 

montagem de sistemas de áudio com processamento digital, sistema de videoconferência 

e multiconferência, de visualização e interatividade de imagens, de automação dos 

equipamentos e cenários, com prestação de serviços de instalação, treinamento e operação 

assistida, fornecimento de equipamentos e materiais, conforme condições, quantidades, 

exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos. 

SE NÃO FIZER A VISTORIA, DECLARAR: 

Declaramos ainda ter tomado conhecimento de todas as informações e condições 

para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar 

completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, 

independentemente de transcrição. 

SE REALIZAR A VISTORIA, DECLARAR: 

Declaramos ainda, ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico da empresa, 

abaixo identificado, todos os locais de realização dos serviços e estar totalmente cientes 

do grau de dificuldade envolvido. 

 

Empresa 

 

Endereço 

 

E-mail 

 

CNPJ 

 

Telefone/Fax 

 

Responsável Técnico 

 

Responsável Técnico da Empresa 

 

TJGO 

[Município – UF], ____ de ______________ de ______. 
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