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PROJETO BÁSICO

OI _ OBIETO:

Aquisição de equipamentos de som para utilização no Plenário da Câmara Municipal de Sâo
Bema.do - MA.

O2 _ JUSTIFICATIVÁ:

O Plenário é órgâo delibemtivo e sobcrâno da Câmarâ Municipal, constituído pela reunião dos
vercadores em exeÍcicio (sessôes), em local, forma e número cstabelecidos no Regimento
Intemo.

Por conseguinte, as sessôes podem ser ordinárias (grânde expcdietrte, prolongâmento do
expediente e ordem do dia), extraordinárias (aquelas mediânle convocação do PÍefeito,
Prcsidente da Câmara Municipal ou, âinda, por rcqueÍimento da maioria dos s€us membros),
especiais (ocorÍem após às sessões ordinarias e destinâm-se à reatizâçâo de uma solenidade e
outras âtividades deconeÍrtes de rcsoluções c requerimcntos), solenes (aquelas dc qualquer
especie, em especial par:r homenagem ou reconhccimentos), secretas (tem como finalidade dar
conhecimento ao Plenário de fato ou oconênciâ de suâ economia intema ou extema, quaodo o
sigilo é necessário á pÍeservaçào do decoro parlamentar), perÍnanentes (depende de Fevia
constataçâo de quórum de um terço dos vereadores, cumprindo calendário do r§gimento
intemo).

Diante a importância do €spaço de reunião desrinado ao Plenário, necessário se faz viabilizar
equipamenlos sonoros de minima qualidade para suas solenidâdes e melhor acompanh&nenlo
de populaÍ€s quando assistirem as plenáriâs.

A solução a ser adquirida servirá para ât€ndeÍ às deúândas tecnológicas âtuais, tendo em vista
nào se dispôc de equipamenlos âdequados para o uto. É importanr. ado6r umà soluçào mais
modemas e cflcientes possibilitândo a adequaçâo do ambicnte a pâdrões de inteligibilidade para
voz de qualidade minimamente satisfatôrias.

O projeto pÍocurou tambán aumentar a confiâbilidade e modularizagão do sistema a s€ adequar
no ambiente esÉttco apropnado a um Flenáno.

03 - ESPECIFTCÀÇÀO DO OBJETO:

LOTE OI

I I [:\Í Df,SCRIçiO I\D QID \'ÁLOR T,\II, \'ÁLOR-TOTAL

AMPLIflCÂDOR
EsBificacô6 Téctricd:
CLÂSSE D
Pôrencia má\imâ rotal: l00w RMS (! 4 Ohús
Po!ênciô máxrmà por cândl: I 50W RMS (a 4 Ohms
E4!ê&§
Inputs.ha e chb:01 RCA ST
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In -âeb;04 Plo
§ciC§
Outputs cha e chb: 0l RCA ST
Out 'acb:02 Plo

Vu sráfico: 5 LEDS
Proleçáo: LED Overioad /Cuío
rusível anperc: Fusiv.l 2.5Â

CâFciiància da lorte: 4700uf
Respcra defrequênciâ: l0 rLà 20K Hz
Impedância de fequcncia: l0 Kw, l0 Hza l0kHz

imrtâÇÀô vac: 127 220
MESA dc r0 cotr.is com efeito. USB e Bluet@rh
EsEiÍcâcôes Técnicõ;
C,ul do Efeito: Rweó. Delay e Echo
LEVEL: cdtrcle Mâster do volumedoEfeito
DELAY: coDrrcle do 1empo dc lrtu" do efeúo
FEEDBACK: conhole da "quârtidade de repctiçôes',

Cml USB
Entrádâ USB eíéreô com contrcl6 Play/paBe,

Eqúlizrçào de 02 vi8: Low e HIGH
FX: cortrole de efeiro exiemo ou saida de nonilor
BAL: conhole de balãnço
GAIN, cortrcle dc volume do cânal

Canal0l e 02:
MIC - Cone.tor XLR
LINE - Cotrector l/4" TRS (Pl0) mono

MIC - Constor l/4'TRs (Plo) mono
LINE ' Co!êctor U4" TRS (Plo) moío
Eqüalüaçào de 0l üs: LOw, MID c HIGH
FX:conhlede cfeito exrmo ou saida dêmônitor
PAN: clntrole pmorâmico
CÁIN: coúttule de volume do cânâl
ReuMs Mâíü (Mâin Selection)

MAIN OUT: sâida L / R da mes com contÍoles
individusis de volumc "MAIN MIx',
CTRIROOM OUT. L R s,d6srércopúrá Reromo
PHONFS. .ãida pm lodc dc Ourrd. As \ada:

ÀUX,nIl( lO N{AIli: quardo

CTRI ROOM OUT e PHONES
r.ptudúzm o mcsm sinàI, € posucm o mesúo

REC: sdda púa gmvâçào da mee
FX SEND: eidâ de efeito ou dê motritor
E!@dq§;
AUX: eouadâ de sinal extma (CD,MD. pC elc.)
ST ALX Rt [URN: enhdâ e(lérco pald proce\sador

Contoles & M&(er:
ALX RETURNj contÍole volumc ST AUX RETURN
AUX,iREC To PHONES: quando pBsionáda envia o
snal da eítala 'Àt,X"
paEs saíd6 CTRL ROOMOUI" e PHONES'

ilâ



Ê-

-_tL@!

EST4DO DO \|ÁRANIT,iO
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4.1 . DA CONTRATÀNTf,

4.1.1 , Exercer a fiscâlização da entrega do material. por servidor ou comissão,
especialmente designado pela Cànara Municipâl de São Bemardo:

4.1.2 - Pmceder aos pagamentos devidos à licitante vencedom:

4.1.3 - Proporcionar todas as facilidades para quc a licilante vencedom possa
proceder à eotÍega do mâtcrial dentro do cstâbelecido neste pro.ieto Básico.

4.1.4 - Rejeitar o mâre.ial quc não satisfizerem âos padrões

0.í - DAS OBRiGAÇÕES

especificaçôesi

4.1.5
legislaçâo vigente.

exigidos nas

Aplicâr à licitânle vencedora as sanÇões administrativas pÍEvistás na

4.2 . DÀ CONTRATN)A

4.2.1 - Proceder a entÍega do material adjudicados, de conformiatade com o
quantitalivo e as especificações constantes do item 3 do prÊsente p.ojeto Básico e da sua
proposta comercial;

4.2.2 - Providenciâr a troca, às suas expensas, no prâzo máximo de lO (dez) dias
coÍiidos, do material entregue com defeiros de fâbrica4ào e que nào correspond,un !§
especi6caçô€s solicitâdas;
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§inâl da cnlrâda 'AUX pâÍa a

sâida da mesâ MÂlN oUT"

CoNumo de Poimciâr 18 5 w

0.1

CêítÍrl com 0:l ItrCROfONE§

C@creístic6:

Châve lisa{eslisar
CorlÍole de volume indcp€Ídenre:

Saidrs Pl0 itrdividuâis ou mi\ada:

Dimeí!ôes (A x L x P): 55.tlo x 420.00 x 230.00mmi

Alim€niaçÀo:3.0V i2 pilhus ÂA):
Di@sôes dâ B6e (A x L x P): 58,00 x 110.00 x
150,01)mm;
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4.2.3 - Responsâbilizâr-se pelos danos câusados diretamente à AdministÍaçâo
ou â terceiros! decorÍente de suâ culpa ou dolo durante o periodo de entrega do material, não
implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

4.2.4 - ManteÍ inâlterados os pÍeços e condiçôes prcpostas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus decoÍrentcs do transporte de embalagem,
seguÍo§, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir nâ enfega do mateíal;

4.2.6 - Lütçat na notâ fiscal as especificações do material. de modo idênlico
àquelas constantes do objeto deste Projeto Básico;

4.2-7 - Nâo trànsferir a terceiros, total ou parcial, o fomecimento do materiai
sem a prévia e expressa anuêDcia da Contratante;

OS- DA ENTREGA:

. 5:1 - Os itens deverão scr cntregues em embalagens rcsistents que proporcione
integridade do produto âté o seu uso, as embalagens que estiverem violadas seraà rejiitadas;

5.2 - A entrega dcverá ser realizada perante o Fiscâl do Contrato, que adotaii os
següintes pÍocedimentos:

â) ProvisoÍiaÍnente: de posse dos docum€ntos apreseotados pelâ
CONTRÁTADA e de uma via do contrato e da proposta .espectivâ, rEceberá os bens
para verificação dc cspecificâções, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e
ouúos dados pertinentes e. encontrando inrgularidâde, fixaiÁ prazo paÍa coreção pela
CONTRÂTADA, mediânte retirada do equipamento, ou aprovândo, receberá
provisoriamente os bens, modiante reciboi

b) DeEÍitiv{merte: após rccebimento provisório. verificâção da integridade e
realizâçâo de testes de funcionâmento. se for o caso, e sendo âprovados, nos exatos
teÍnos do Projeto Básico e da proposlâ vencedora, seú eietivado o Íecebimento
defiItitivo.

5.3 - Em caso de irregularidade nâo sanâdâ pela CONTRATADA, a Comissão de
Recebimetrto .eduziÉ a tenno os fatos oconidos e encaminhaiá à CONTRATANTE para
aplicação de penalidades;

5.4 - Os custos dâ substituição dos itens rejeitâdos correrào exclusivamente à coota da
CoDtratâdâ;

5.5 - Todos os itens entÍegues a CoNTRATANTE devem ser oíginais de fábíca e
novos (sem uso, refoma ou recondicionamento) em rcgime normal de produçâo, sendo p.oduúo
novo e comercializado normâlmentc atraves dos canais de rcvenda do fabricanta.
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5.6 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não estqâ mais disponivel no

mercado, a CONTRATADA devc substituir por um com â mesma quâlidade e especificação
lécnrcâ do produio fora de linha ou supenor.

5.7 - Os produtos deverâo estâr acondicionados de forma compativel pam a sua
cons€rvaçãor em embalagcns de fábrica, lacrados pelo fabricantq d€vendo aprescntar €m suas
embalagens rótulo com â idcntificação do pÍoduto- A exceçào quânto ao lacrc dâ embâlagem
será para aqueles produros comprados em quantidades inferiores a mcnor embalagem expcdida
pelo fabÍicante.

06 _ PRAZO E LOCAL DE ENTREGÂ:

6.1 * A entrega se datrí em até 03 (três) meses, de acordo com as necessidâdes e
quantilalivos soliciiados pcla CONTRÂTANTE. mcdianre emissão de ordem de
fomecimento emitido pela mesma, durante o periodo de vigência do contrâto que seÍá até
3l /1212020, a conÍ d^ dala dc sua assiDatura.

6.1.1 Após a solicitação de fomecimento. a CONTRATADA deverá proceder a
entregâ dos itcns consiantes suâ totalidade, em aré no máximo 15 (quinze)
dias consecutivos, em uma única etâpa, independentemente do quantitativo e valor
solicitâdo.

6.2 - O material objeto do preseDte projeto Básico deverá ser entÍeguc na sede da
CâÍnâra Municipal de São BerÍa.do - MA, localizâdâ nâ Rua Cooego Nestoi n.215-Centro,
CEP: 65.550-000, âos cuidados do Supervisor do setor competcnte.

O? - DO PAGAMENTO:

ESIÁDO DO MIN.1NH,4O
CLAÁM NTIft"IqPlL DE SÀO RERN/XDO

( NP.l:07-ó29 520/00Al -07
Rúú Coneso N?lkt h'2lt-( en|ro. r'EP: 65.550-00t).

!;ão Bernordo/MA

7.I .l - A CONTRATADA deveni protocolar na sede destâ Câmâra a solicitação
de pagamento, âssinada c carimbada pelo reprcsentante legal da cmpresa em papel
timbrado, contendo o n'do processo liciratório, as informaçõcs para credito em conta
corÍente como: nome c número do Bânco, nome e númeao dâ Agênciâ e número da
conta, alexando a Nota Fiscal dcvidâmente atcsta, emitidâ scm Í:Lsum, em letÍÂ bem
legivel, junlameÍte com cópia do conrràto. cópia da nota de cmpenho como também as
denais certidôes atualizâdâs: CcÍtificâdo de Regulâridade dc Situação do Fundo de
Carantia do Tempo de Scruiço - FCfS. Ceírdào de Déb,ros tràbalhrslas C\DT.
CeÍidão Ncgativâ de DébÍo junro à Previdôncia Sociâl - CND, Cer.idâo Conjunta
Negâtiva dc Débitos Relâtivos â TÍiburos Federais e à Divida Ativa da Uniào, expedida
por órgãos da Sccretaria da Rcceitâ Federal do Brasil e da procuÍadoria Geral da
F^zenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedida por órgãos das Secretarias
de Fazcnda do Estado e do Municipio.

7.1 - O pagamenlo seú fcito pelâ Câmam Municipal dc São Bcmardo - MÂ, cm moeda
conente nacional, mediante TrânsfcÉncia Bancária Elcttnica. direlo nâ Contâ da ContÍatâda e
ocorrerá âté no máximo de 30 (trintâ) dias após a data do rccebimento definitivo do matcrial
solicitado na etapâ, mediante â apresentaçâo da compelcnte Nota Fiscâl ou Fatum;
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7.2 - Como condição pârâ Administraçào efetuar o Fâg ncnto, a ljciranrc vcncedorâ
dcverá maÍtler as mesmas condições de hâbilitaçâo;

7.3 - O recebimcnto nâo cxclui a .esponsabilidade da Contmtâda pelo perfeito
desempenho do material fomecido. cabcndo-lhe sanâr quaisquer irregularidades d€tcctadas
quando da ulilizaçào do rcferido mâtcíâll

7.4 - A notâ Íiscal,'ÍàtulÂ dcverá ser emitida pela própriâ Contrarâda, obrigâroriamentc
com o número de inscriçào no CNPJ com quc foi cadastrâdo no dcpartamento dc cadâstro dc
fornecedores da Câmâra Municipal de São Bemardo. constante aindâ da Nota dc Empenho e do
Conrrato. nâo \e âdmirindo notas fiscais/faturas emitidâs com outro CNPJ, mesmo de filiais ou

' dâ mâr.r7.

08. CRONOCRÁMA Df, DESEMBOLSO

E.l O crcnogramâ dc desembolso scrá nensal tro valor estimando de RS ,
conforme quantitâtivo solicitado. nos termos da âlinea "b". inciso XIV do aÍ. 40. da Lei Federal
n" 8.666193.

Sào Bcmardo M4,06 dc jâneiro de 2019.
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fratrcisco Céüo Bezrrra
Ássctnr íla Ca uro MrnrcI'al lc Sõo Bamurdo
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