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CONTRATO N'l\o' 1. 0

--

O74 - 2 a1 3

que entre si celebram, de 11111 lado, a UN IÃO, Jlor
intermédio do SENADO FEDERAL c do ontro,
a empresa SUPEIUOII TECNOLOG IA EM

RADlOFUSÁO LTl)A.

A UN IÃO, por int ermédio do SENADO IIEDERAL, doravante dcnominado SENADO ou
CONT RATANTE, com sede na Praça dos Três Poderes, em Bras ília-DF, CN PJ
n° 00.530.279/000 1- 15, neste ato representado pe la sua Diretora-Gera l, DOR IS MAR IZE
ROMAR IZ PEIXOTO e a empresa SUPERIOR TECNOLOGIA EM RADlOFUsAo
LTDA. , co m sede na Rua Vereador Ce lso Henrique 130rsato, 132-13, Ferna ndes - Santa Rita
da Sapuca í - MG, Tele ro ne/Fax: (3 5) 3471-5505, CEP: 37.540-000, E-ma i!:
lie itaeao@stb.ind .br,
CN PJ-MF
nO 05.799.928/0001 -00, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pe lo SI'. SILVIO RIB EIRO DOS SANTOS,
C I. nO 54.697.028, expedida pe la SS P/S P, CPF nO. 186.535.868- 14, reso lvem ce lebrar o
presente contrato, decorrente do Pregão Eletrô nico nO222/20 12, incorporando o edital e li
proposta apresentada pe la CONTRATADA , fl s. 10/1 5 a este instrumento, e sujcitando-se as
partes às disposições da Le i nO 8.666, de 2 1 de junho de 1993, e dos Atos nOs 24/1998 e
10/20 10, ambos da Comissão Diretora do SENADO, e das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objcto o fornccimento d e S istemas de Transmissão c
Tclevisão Digita l Terrestre, com insta lação, a tivação, trein amcnto e prestação ( e
gam ntia de 60 (sL'Ssenta) mL'Ses para a TV Senado na cidade de MaCll IJ{t-AP, de acord
com os termos e especificações co nstantes deste contrato, do edital e da Ata de Reg istro de
Preços dele decorrente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OUlUGAÇÓES E RESPONSAUlLIIlADES
São obrigações da CONTRATADA , a lé m de outras prev istas neste contrato ou decorrentes
da nat ureza do aj uste:

r-

manter durante a execução deste cont rato
que cnscjaram sua contratação;

<l S

condições de habilitação e de qua li ficaç ão
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n - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
DI - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos SOCia IS, trabalhistas,
prev idenciários, comerciai s, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas
re lacionadas com a execução deste contrato ;
IV - manter, durante a realização de serviços na s dependências do SEN ADO, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identilicados e munidos dos
equipamentos de proteção e segurança do trabalho, quando 101' o caso;

V - manter preposto para este contrato que irá representá-Ia sempre que 101' necessário;

VI - lornecer o lerra mentalnecessário à execução dos serv iços propostos;

vn - fornece r a limentação e transporte para o pessoa l que executará os serv iços e outros
itens que se tàça m necessários à execução dos trabalhos;

Vln - fornecer, juntamente com os equipamentos, manuais completos de operação, e de
manutenção em português, espa nhol ou inglês.
IX - fornecer listage m de peças mais vulneráve is ao desgaste, com a linalidade de dar

informações ao Senado quanto à Illtura aquisição para tormação de estoque mínimo de peças
de reposição;

x - fornecer catá logo de peças de reposição, no qua l seja mostrada a seqiiê ncia de
montage m, por intermédio de vistas ex plodidas das partes mecânicas do eq uipamento ;

XI - fornecer documentação com todos os parâ metros dos componentes dos sistemas,
incluindo as imprcssões das telas dos dispositivos gerenciáveis e todas as demais
inlormações necessá rias à recuperação das conligurações originais do s equipamentos, em
caso de làlha ou necessidade de sua eve ntua l substituição.
PARÁGRAFO PIUMEIRO - A CONTRATADA deverá entrega r ao SENA DO o projeto
técnico de in stalação para efe itos de licenciamento junto ao Mini stério das Comunicações,
conforme normas técnicas vigentes, devendo entregú- Io aos gestores do contrato em até 45
dias após a emissão de empenho.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Antes do inic io do s serviços de montage m do sistema, a
CONTRATADA deverá aprese ntar por escrito, ao gestor do contrato, o nome do
representante adm ini strativo e do rcspons.'\ ve l técnico pela execução dos serviços, que
deverá ser um Engellhe iro Eletricista ou Técnico da área de eletrônica/teleco municações, o
qua l foi indicado na HlSe de habilitação e cuja substituiÇl10 será de acordo com o § IOdo ar!.
30 da Lei 8.666/93.

Senado Fedem l I Praça {los Tr~s Poderes I Via N2 I Unidi'Hlc de ÃIXlio II I CE P 70 165 -900 I Bm silin DF
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá enviar ao gestor do Contrato a
relação das pessoas que irão executar os serv iços contratados, inc luindo os profiss iona is qu e
prestarão os serviços de manutenção preventiva e correti va, visando providenc iar a
identificação e permissão de acesso ao loca l dos serviços.
PARÁGRAFO QUARTO - Os cmpregados incumbidos da execução dos serviços não
terão qualquer vínculo empregatício com o SENADO, sendo remunerados única e
exclu sivamente pe la CONTRATADA e a e la vinculados.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONT RATADA responsabilizar-se-á por qua isquer danos
causados ao SENADO ou a terce iros, por ação ou omissão de seus e mpregados, ou
prepostos, decorrentes da execução deste cont rato.
PARÁGRAFO SEXTO - Não poderá a CONTRATADA ve icular public idade acerca do
objeto a que se refere o presente contrato, sa lvo autorização específi ca do Senado.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONT RATADA não poderá ceder os créditos, nem subrogar dire itos e obrigações deste contrato a terceiros.
PARÁGRAFO OITAVO - Ap licam-se a este contrato as di sposições do Código de
Proteção e Defesa do Co nsumidor in stituído pe la Le i nO8.078, de II de setembro de 1990.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGrME DE EXECUÇÃO
A CONTRATADA execu tará os serv iços objeto deste contrato, compreendendo entrega,
in sta lação, ativação e testes dos equipamentos e treinamento, se for o caso, no loca l
determinado pe lo gestor, conforme re lação co nstante do Anexo 2, 110 prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar da ass inatura deste cont rato.

I'ARÁGRAFO PRrMEIRO - A entrega , e todos os serv iços necessários à instalação e
at ivação dos S istemas de Transmissão correrão por conta da(s) CONT RATADA(s) .
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todo materia l necessário, bem co mo, a preparação do loca l
será de intc ira responsab ilidade da co ntratada que fará a vistoria dos loca is onde serão
insta lados, devendo para isso, av iS/lr ao gestor do contrato, para qu e os mesmo s
providenciem a devida autorização.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O SEN ADO FEDERAL fornecerá a infi'aestrutura mínima
necessár ia à insta lação dos eq uipamentos, composta por sa las c1 imatizada s, pontos de
energ ia trirásicos e siste ma de atcrramcnto.

Scn<ldo Federal Il'mça tios Tnh I'oclo,' (es I Vi;! N2 I Unidado:. (to:. I\poiu 11 I CEP
Telefone: ... 55 (6 1) 3303 -3036 1copcli'@scnado.go . r
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO QUARTO - Antes da instalação da antena na torre, a CONT RATADA
deverá providenciar junto ao fabricante o ensaio do sistema irradiante em ca mpo de provas
com o objet ivo de co mprovar suas caracte rísticas elétr icas e diagramas de irrad iação,
considerando, inclu sive, as possíveis deformações dos diagramas causadas pe la estrutura da
torre de transmissão.
PARÁGRAFO QUINTO - Os resultados do procedimento de ensaio do sistema irradiante
deverão ser entregues ao gestor do contrato, para fins de ava liação do cumpriment o das
ex igênc ias do edital, na fo rma de laudo técnico devidamente chance lado pelo fabricante e
assinado pelo profiss ional responsáve l por sua rea lização.
PARÁGRAFO SEXTO - A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) entregar ao Senado Federal,
com antecedência mínima de dez d ias da data prev ista para início da instalação dos
eq uipamentos, um diagrama de flu xo de sinal contendo informações deta lhadas da
interligação de todos os equipamentos que fazem parte do objeto da licitação e dema is
materiais e dispos itivos a serem utilizados na instalação e ativação do sistema de
transmissão de televisão digital fornec ido, estando estes sujeitos à aprovaç.ão pelo COqlO
técnico do SENADO FEDERAL, que se manifestará, caso haja alguma divúgência, em um
prazo máximo de 5(cinco) dias.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Todos os procedimentos técnicos adotados pela(s) eo ntratada(s)
durante a instalação e ativação do sistema de transmi ssão de telev isão dig ital, deverão
observar as orientações do fàbr icante, além de outras estabe lec ida s pe lo órgão fi sca lizador.
I>ARÁGRAFO OITAVO - Considerando os sistemas de transmissão forn ec idos operando
a potência nominal, a CONTRATADA deverá proceder ao mapea mento dos níveis de
intensidade de campo irrad iados pelas emissoras, com a realização de pe lo menos 100
pontos de medição, para cada sistema instalado, tabulados por intensidade e coordenada
geográ l1ca, tomados so bre radiais uniformemente distribu ídas dentro das respect ivas Áreas
de Serviço Urba nas, visa ndo a ava liação do renclimento da antena de transmissão e a
e ret ividade de sua cobertura.
PARÁGRAFO NONO - As coordenadas geográ fi cas, a que se refere este subilem, deverão
ser med idas por apare lho de GPS e apresentadas em arquivos (extensão kmz) cujo formato
permita a exportação para o programa Google Earlh
PARÁGRAFO DÉCIMO - Adic ionalmente, com o objetivo de também avaliar o
rendimento da antena de transmi ssão e a efetividade de sua cobertura, em termos
qualitativos e/ou comparativos, deverão scr rea lizadas medidas de intens idade de campo das
demais emissoras de TV digital instaladas na loca lidade.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O prazo de garantia dos eq uipam entos será de
60 (sessenta) meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimcnto
Definitivo.
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA
deverá prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, independentemente de ser
ou não a làbricante, bem como subst ituir todas as peças que apresentem quebras ou
desgastes pe lo uso, de feito s de fabr icação ou divergências co m as espec ificações técnicas,
conforme Anexo 2 do ed ita l.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A manutenção preventiva co nsiste da série de
proced imentos destinados a prevenir li oco'Tência de defeilo s dos equ ipamentos e dema is
componentes, conservando-os em perfeito estado de funcionam ento.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Os técnicos responsáveis pela manutenção
preventiva seguirão os procedimentos definidos pelo li,bricante nos manuais de serviço dos
equi pa mentos, além dos descritos abaixo.
Limpeza do Transmi ssor:
Desligar o equipamento ; Desconectar os cabos de RF; Retirar todo o pó com jato de ar
compr imido ; Limpeza da s telas do TX; Limpeza nos painéis e display.
[lIspeç.'1o Visua l:
Vistoria térmica e reaperto do co ntactor e chave gera l do TX ;
Vistoria de conectores de AC e conectores de RF das gavetas;
Verificar se não este entrando água da chu va pelos cabos de RF ou a ex istência de goteiras
no abrigo;
Vistoria dos conectares do somado r;
Vistoria térmica e reaperto das linhas/cabos externos ao TX;
Vistoria de fixação dos cabos na esteira e na torre;
Verificação gera l do abrigo (portas, infiltrações, limpeza, etc.);
Verificação do aterramento do abrigo;
Verilicação de fim c ionamento do pressurizador, se for o caso; inspeção gera l no moto r,
vazamento de ar e med ido r;
Veriticação dos cabos de RF na este ira externa e na torre (tixação, vedação e corrosão);
Verificação de func ionamento dos ventiladores de teto e das gavetas;
Verificar se as saídas e entradas de ar do equipamento não estão obstruídas;
Inspeção do co nccto r princ ipal da antena, caso aprese nte RO E ALTA;
Carga de teste, quando 101' o caso; inspeção geral nos motores dos vent iladores, sistema de
re fi'igeração líquida, vazamen to e níve l do líquido de arre tec imento.
Verificaçã o das leituras:
Faze r a leitura de todas as medida s at ravés do displ ay ex istente no painel do equipamento e
comparar com os va lores obtidos no laudo rea lizado em fábrica;
Vistorias de le ituras do TX (fontes, correntes, potênc ia direta e refletida, etc.)
Munutenção Preventiva Anuu l
Manutenção do pedestal da antena parabó lica: limpeza e lu brigação;
Inspeção do conectar principal da antena transmi ssora;
Lavagem da antena parabólica.

Sen..l llo I'L'd \!ral l Praça dos Tn!s Poderl!S I Via N2 1 Unidade de /\poio 11 I crI'
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SENADO FEDERAL
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os pro cedimentos de manutenção preve nliva para
os equipamentos constantes do objeto, durante o período de garantia, serão rea lizados de
quatro em qualro meses, sem ônus ad icio na is para o Senado Pederal, sendo que a prim e ira
deverá ocorrer 120 (cento e vinte) dias a partir da e missão do Termo de Recebimento
Delinitivo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Ao lina l de cada proced imento de manutenção
preventiva, a co ntralada apresenlará um re latór io técnico c ircunst anciado co ntendo a
descrição dos proced imentos adotados pelo técnico responsáve l.

PAHÁGRAFO DÉC IMO SÉTIMO - Será de responsabilidade da CONTRATADA a
co rreção de quaisquer problemas ou defeitos verilicados quando da execução do
procedimento de manutenção preventiva, se m qualquer ônus para o Senado Pederal.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A CONTR ATADA responderá, durante o período
de garantia , por quaisquer procedim enlos necessários junlo ao fabri cante, de modo a
assegurar prontamente ao SENADO os serviços de mallutcnçã o corret iva e, inc lusive, a
substituição da(s) pcça(s), caso seja necessário, selllne nhum ÔnuS adic iona l.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - A CONTRATADA deverá assegurar, através de
decla ração, que, durante o período de gara ntia, o atendimento a chamada de conserto não
será superior a 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação oficia l expedida pe lo Gesto r do
contrato. Caso a fàlha provoque a queda do sinal da em issora, o prazo máx imo para
atendimento será de t2 (doze) horas, sem ô nus para o Senado.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO - A CONTRATADA quando absolufamcnte necessflrio,
re moverá o bem objeto desta espec ificação, ou parte(s) dele, para reparo na a ss istência
técnica autorizada, mediante autorização escr ita do gestor, dei xando e m substituição outro
eq uipamento de runção idêntica ou superior, devendo restituir o orig ina l e m perreito cstado
de flm cionumento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e sem qualquer ô nu s
adic ional para o Senado.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEU{O - A CONTRATADA de verá substituir o
eq uipa mcnto, a parte de fe ituosa ou as peças de fe ituosas por um novo, de marca e mode lo
igualou superior ao ofertado orig ina lmente, nos seguintes casos:
I - na ocorrênc ia de 3 (três) O Ll ma is de fe itos que comprometam o seu uso norma l, dentro de
um período de 6 (seis) meses;
II - findo o prazo para reparo, sem que esse tenha sido realizado e testado pelo órgão
fi sca lizador.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - A CONTRATA DA deverá assegurar que,
durante o período de garantia, prestar{1 suporte técnico e de e ngen haria para a so lução de
prob lemas técnicos e/o u opcrac iona is que vierem a ocorrer no siste ma, inc lus ive eo m
atua lização de so llware. Para tanto deve rá in dicar número de te le lo ne e e-ma il do
departamento técnico responsáve l.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - A CONT RATA DA será respo nsáve l pelo
treinamento técnico c opcmcional do siste ma fornec ido, cabe ndo à mesma as despesas
cOl11t ra nslado, hospedagem e a liment ação dos técnicos que irão promover os treina mentos.
I>ARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO - O t reinam en to técnico opemciolla l será
ex ig ido para os equipamentos descritos 1105 itens consta ntes da espec ificação do Anexo 2 do
edita l e deverá ter iníc io em um prazo máx imo de 5 (c inco) dias út e is, contados da data de
ativação da estação.
I>ARÁGRAFO VIGÉSIMO QU INTO - O tre inamento será rea lizado nas c idades onde os
equipamentos serão insta lados, em loca l a ser de finido.
PARÁGI~AFO VIGÉSIMO SEXTO - Par3 a rea lização do tre inamento a
CONTRAT ADA deverá e ntregar ao SENADO manuais de tre inamento e laborados com o
conte údo a ser aplicado, e m número compatíve l com aq ue le dos part ic ipantes, escrito e m
língua portuguesa e com cópia e l11 formato dig ital.

'>ARÁGRAFO VIGÉSIMO SÉTIMO - O trein a mento terá carga horária mínima de 20
(v inte) horas, será ministrado para até 10 (dez) pessoas ind icadas pe lo SENADO e deverá
abordar, dentre o utros, os seguintes tó picos:
li -

Transmissão dig ita l;

b - NormasdaABNT (NBR 15701 , NB R 15702eNB R 15703);
c - Operação e manutenção do transmissor
d - Reso lução de problemas ( "/rollhleslioo/illg" );
c - Parametl'Ízação e configuração do multiplexador, dos ellcode/'s , do illl pleme ntado r de
funções e cont ro le do modulador COI'DM;
f - Medidas e diagnósticos de campo re lat ivas à transm issão de te lev isão d igita l terrestre.

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO ORIETO
Após a in sta lação e ati vação dos equi pame ntos, será rea lizado em conjunto com a
CONTRATADA o aceite defi nitivo.

Senado r:cdera l l Praça dos Três I'od c r ~ s I Via N 21 Uuida dc de Apoio 11 I C ~ ) 70 165·900 I Bmsfl ia D F
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PARÁGRAFO PIUMErRO - O objeto será recebido:

I - Il rovisoriamente, pe lo órgão recebedor do objeto, na data da e ntrega, para posterior
verificação da conformidade com as especificações; e

n - d efi nitivam ente, pe lo gestor responsáve l pe la fi scalização do ajuste, ou por comi ssão,
de no mínimo 3 membros, des ignada pela Diretora-Gera l, no prazo máximo de 09 (nove)
dias, contados da data do recebimento provisório, mediante termo c ircunstanc iado, após a
ava liação de pleno runc iona mento e atendimcnto aos demais itens deste contrato, do ed ita l e
seus anexos.
PARÁGIlAFO SEGUNDO - O Termo de Recebimento defi nitivo serÍl conced ido pelo
Senado Federal após verificação das quantidades, qua lidade, caracte rísticas t écnic~l s e testes
co mpletos do S istema contratado, inc luindo os ensaios e m campo constantes da C láusula
Terce ira.
PARÁGRAFO TERCEInO - Para verificação das características técnicas deverão ser
seguidas as indicações e req uisitos indicados no ANEXO DA RESOLUÇÃO nO498, DE 27
DE MARÇO DE 2008 da Agênc ia Nacional de Telecomunicações - ANATEL (Norma para
Certilicação e Homologação de Transmissores e Retransmissores para o S istema Brasileiro
de Telev isão Dig ital Terrestre).

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
O SENADO pagará à CONTRATADA, pelo objeto deste contrato, o va lor a seguir,
conrorme proposta da, CONTRATADA de ns 10/ 15, não sendo permit ida em nenhuma
hipótese o pagamento de serviços não executados ou executados de forma inco mp leta.
G rupo 6 - Sistema de retransmissão Di~itllll)ara MacapÍl -A I'
Especificação
Itcm QUlInt

Va lor
Unitário
( R$)

•

199

OI

-

Trans missor digita l de radiodifusão de sons e
imagens (Telev isão), para Iransmissão em UHF,
fai xa de operação de 470 li 806 MI-Iz (ca nais 14 a
69), pot êllcia de salda mlnima t,5 Kw .
Operar 110 Padrão Brasileiro de T V Digital (SBTD-T)

Atellder a Norma ABNT NBR 1560 t
Permitir a operação em loda faixa de UHF (t4 -69),
com curva de correção

-

-

Va lor
Total \'
(lU )

509.000,00

509.000,00

para todas as fa ixas de

tR. c..

Senado f ed eral I Pm",t dos Tnh I'mkr.;-s I Via N2 I llnidade de Apoio 11 I CEP 'lO 16 5-900 I Bm!>llkl DF
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potência e freqUência;
MER (Modulatioll crror Rate) : 2: 37 dB
Ent radas: BTS 0 11 TS em formato ASI/rl'
Filtro de saída operando com máscara de emissão
critica (50dB)

Tderone: +55 (6 1P.lOJ.JOJ61 7do_gOV_b,

~
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~

Processo nO005.925113-4

SENADO FEDERAL
CanlclcríslicHS gerais:

Ca nal de operação: 57 (C INQÜENTA E SETE)
Potência nominal : 1,5 K\V

Largura nomina l do canal: 6 MHz.
Dupla exc itação com chaveamento ilulomMico.

Sincronismo utiliza ndo rubídio locado por G PS.
Sistema de refrigeração líquida , inclu indo bombas
redundant es, com trocador de calor instalado
externament e. A interli gação do tmnsmissor com o
trocador de calor deverá ser com tu bulação metálica
confeccionada em aço inox idáve l ou borracha.
Co mpatível com operação em rede de freqllêneia
"nica (SFN).
Mód ul o excitador/m"p li ficador de RI' com control es
de sintonia e

ajustes

de nível de potência,

medidores de correntes, tensões e potênc ia dos
principais sinais do amplificador.
Mód ul os a mplificadores de potência de RI' totalmente
tra nsistori zados ou

em es tado sólido.

C ircuitos de cont role e proteçilo com sina lização e
indi cação de lá lhas por falta de sinal do
excitador/amplificador, " illterlocks"

de porias

OLl

tampas abertas, indicações de tensões de a limentação
dos estágios intermediári os c nlla1 insuficientes,
probl emas no sistema de vent ilação forçada (se for O
caso).
C ircuito de religa mcllto automático,

110

ca so de fa lta

de energia elétri ca
1110lnentâlletl.
Med idores de tensilo de a limentação, corrente,
dos estágios finai s de
potências direta e refletida
áudio e vídeo, com possibilidade de ajustes destes
estúgios, através de cOlnandos cx tCrtlOS.
Comandos de ligação dos estágios dispostas de forma
independente;
Interface para monitoramento e gerenciamento remoto
via protocolo
SN MP;
Estab ilidade de freqllência na saída do excitador de ±
II-I z;
Concctor de saída de Rf ti po flange, padrilo ElA, 50
Ohl11s, compatível com os demais itens do sistcma;
Saída de leste aten uada para rea li zação de med idas de
parâmetros da mod ulação e trans missão di gita l (MER
e BER), padrão IS DB-TB;
Apresentação em gabinete metálico para aten·3mento
com a rede de alimentação elétrica.
AlimentaÇi10: trifásica em 220 Volts.
Certificação de homologação iunto à ANATEL até a

' I'

I

\~

I \~

Senado Federal 1Pr.u;,3 dos T I ~ s Poderes 1Vi;. N2 1 Ull kl:ldc de ÂIKlio 11 I e El) 7 165-900 I B...sllia UF
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data de entrega.

Acessór ios:
- Módu lo excitador / amp lificador de Rr- comp leto, de
reserva .

-

Módu lo amplificador de potência de RF com fonte de
alimentação, de reserva.

-

Módu lo de font e de al imentação, de reserva.
Conjunto de li nhas coaxia is rígidas de RF, 50 Ohms,
composta

de

concctares

lu va s,

cotovelos,

abraçadeira s, suportes de lixaçfio, para interli gação do
transmi ssor à chave coax ial e a carga fantasma, tod os
compatíve is.

-

cabos

elétricos

para

IigaçHo

sus tentação das tubulações que interligam
transmissores aos respectivos trocadores de ca lor.

-

-

-

do

transmissor ao quadro geral de distribui ção e dema is
Illílteriais necessários à instalação do sistema.
elelrocalhas para as insta lações elétri cas c para
os

Medidor de potência , compatível com o sistema
bras ileiro de televisão di gital ISDB-TB, para a fai xa
de freqll ências de 470 a 860 Ml-lz, ' Iue poss ibilita
medidas
de
potências
direta
e
renetida,
acompanhados de conectares, adaptadores de linha de
RI', cabos e pasti lhas para ligação do cOJ~u nto.
Kit de peças e component es de reserva, indicados pelo
fabricante.
MílllUais de instalação, operação e técn ico com
esquema elétrico-eletrônico.
A CONTRATADA deverú fornecer no a to de entrega
dos equipamentos uma relação de
peças e ou
módulos do transmissor, que o làbricant e julgar
necessá rio, para serv ir de subsídio aos técnicos da TV
Senado na aqu isição futura de peças para manutenção.

200

OI

Insh,laçilo do Item f99

201

OI

• An tella tnll1smissora de siml is de radiodifusão para
televísâo digita l, "a faí,a de UH!'.

-

Tipo: Slot de 8 fe ndas.
Ganho em potência: 10,5 dBd (sobre o dipo lo).
Polarização de irrad iação: Horizontal .
Potência mínima de RI' adm issível: 1,5 k\V (RMS).
Diagrama de irradiação horizonta l de 360°.
Circu laridade máx ima no diagrama de irradiação
hori zontal: ± 3 dB.
Taxa máxima de onda estacionária admissível para
uma banda passante de ± 10 Ml-lz: 1,2.
A antena deve estar sintolli u lda no canal : 57

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Se nado Federal I !'roça dos Tn:s Poderes I Via N2 1Un id(ldc W " J)(Iiu 11 ICEP O165-900 I Umsilia DF
Telefone: + 5 5 (6 1) 3303-3036 1copeli@senado.guv
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-

Conector de ent rada da a lilllentaç[lo de RI' do
co njunto: l'Ia nge padrão
ElA. 50 O hms, compat íve l com os demais itens do

sistema.
Acessóríos:
- Flange e peças para l110ntngenl
conju nt o na latera l da torre .
~

202

e insta lação do

Manua l Oll prospecto de insta lação, acompanhado de

dados técni cos e dos dia gra mas
de irradiação
horizontal e vertical da antena.
Insta larão do Itelll 201
• Cn bo coax ia l para tra ns missão de s im,is de
ra dio rrcqü ência (RF) na ra íxa de te levísão elll UHF
- 470 a 806 MHz.

OI

5.000,00

5.000 00

350,00

2 1.000,00

200,00

200,00

Diâmetro externo nominal: I 5/8"

203

Condu tores int erno e externo de cobre corrugado.
Isolamento em es puma de polieti leno rígido
Ri gidez elétr ica de até 10 kV DC de isolação.
Isolamento ext erno de polietilcno, fOflllUnclo lima capa
protetora de pelo
menos 2 Il1Ill de es pessura.

60 111

Diâmetro externo total ad missível: 10,0 elH.
Impedância: 50 Ohms.
Atenuação máx ima adm iss ível: 1,5 d B/lOO m (em 750
MI-Iz).
Capacitância elétri ca máx ima: 70 pr/m.
Potência méd ia de RI' máx ima ad missível em 750
MH z a 30°C: 13 kW.
Acessórios:
-

2 ( do is ) conecta res para o cabo coaxial acima,
padrão E.I. A. (Eletron ic
Ind . Assoc iati on) com fla nge de I - 5/8" de d iâmetro,

acabamento

-

-

cromado ou latão poli do.
20 (v in te) abraçadeiras de l'ixação para o ca bo,
" inllcrs" de enca ixe do conectar com suporte de
tenon, parafusos, arrue las, porcas de fixação
e
anéis de vedação.
As quantidades ac ima são de re ferênc ia, podend o
va nar para mais ou menos de acordo com a

instalação.
-

204

OI

Manua l ou prospecto de insta lação, acompa nhado de
dados técni cos.

Insta lacão do Ite m 203
• Rece ptor Prol'issional de Satéli te Digi tal para
recencã o de Sinais de T elevisão.

'\fi

Se nado Fedem11Prnça tios Tri s Poderes I Via N2 1Unidade de Apoio 11 IC EI) 70 165 -900 I Urasilia DF
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Sistema c dClllodulação

205

03

-

Oemod ulador: OVB-S Q PSK , OVB-S2 QPSK , 8PSK
T ipos de rc'Ce pçilo: MrEG-2 1 MPEG-4
Conector de entrada: T ipo F (fêmea), 75 Ohms.
Faixa de fi'eqllência (mínima): 950 a 2 150 M HZ.
Nível de entrada: -25dBm a --65 dBm.
Sintonia de ca nais: MC PC 1 SCPC

Caraclerlstic"s dll "eçao de vldeo
-

Saída de vídeo analógica: I ,0Vpp, 75 ohms, conector
BNC.
Sa ída dig ital de vídeo: padrão AS I e SOl com áudío
embedded.
Mínimo de duas saídas ASI índependentes.
Padriles de vídeos disponiveis: PAL-M e NTSC.

1.400,00

4.200,00

200,00

200,00

Caraclerlslicns dll ,1'eçI10 de á"dio
-

Sa ída de áudio dig ital: padrão AES/EBU.

-

Sa ída de áudio analógico: balanceado padrão XLR-3.

Caraclcrfslícas gcrais
- Conll'Ole e moníloração por Wcb bl'Owser.
- Tolalmenl e compatlvel com os encoders fOl'llec idos.
- rainel de LCO para visua li wção dos paru mell'Os de
configuração.

-

-

Poria RS 232 ou usa para alua li wção do sollware.
Alimenlação: 110/220 VAC, 60Hz.
O equipamento deve estar preparado para ser montado
em rack padrão 19".
Deve ser fornec ido o manual de operação e
Illalltlt cnção COIll esquemas eletrônicos.

206

207

OI

OI

Referência: I-Iarmonic Provicw série 7000 ou similar.
Inslalação do IIcm 205
Anlc na Parabólica IJara Reccpção de Sinaís dc
Televisão.
-

Diâmetro mrnimo: 3,2 metros.
Sistema foca l: foco primário.
Freqllência de operação: Banda C: 3,4 à 4,2 Gl-lz.
Polarização: linca r.
Ganho: mínimo de 4 1,0 dBi na Banda C.
Temperat ura de ruído : (a 30° de elevação) 28°K.
Superflcie do renelor fechada, conslruída ell1 chapa de

I~

~\

alumínio Oll fibra com aluminação interna.

-

Movimenlos disponíveis:
• - azimute: 360° contínuos.
• - e levação: 0° até 90°.
Estrutu ra porlanle: lubo e perfis de aço com base tipo tripé

2.600,00

2.600,00
~

\

Caractcríst icas gcrais:
- Fornecido com iluminador dup lo e 3(lrês) LNB para

SCllad{1Fcdeml l Pra,,1dos Tn!s POdC(es j Via N2 1UHi<hHlc de Apolu II 1CEI' 70 165·900 I Uwsflia DF

,,,...,,,,, ",.,.,.,,, " <"""~

~,~
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uso profiss ional com filtro para \ViM"x banda C
estendida e com temperatura de ruído máximo de
15°K, freqliência de entrada de 3,4 a 4,2 G HZ,
estabilidade do oscilador loca l de ± 500 KH Z, Ref. do
LNB: Norsat 85 15 ou s imilar, ref. do filtro: Norsat
BPf-C-2. Cada LNB deverá ser ligado a um receptor
para s intoniza r a TV Senado c a TV Câ mara
s imultaneamente. Deverá ser entregue doi s filtros.

-

208

OI

O equipamento deve vir com manual de instalação
co ntendo as característi cas téc ni cas.
Acessórios:
Cabo coax ial RG C-06 com dupla blindage m e 90% de
malha e conectares para ligação dos LNB aos receptores
de satélite e demais acessóri os para fixação do cabo.
Ins lalacão do Item 207
• MONITOR DE VíDEO PARA DROADCAST COM
ENTRA DA SDI

100.00

10000

20.000,00

20.000,00

1.00000

1.000,00

Carac(crlst icas mfnimils:

209

01
-

Monitor do tipo widescreell para monitoramento de
sinais de televisão padrão bJ'oadcasf;
Tela de LCD, com iluminação a Led, de no mínimo
17" (dezessete polegadas) de diagonal ;
Monitor de forma de onda (wavefoJ'ln) e medidor
vetorial (vectorscope) internos;
Entrada de vídeo padrão S Ol e HOMI ;
Resoluçilo nativa de no mínimo 1280 x 768 (\VXGA);
Ajustes de brilho, contraste, cor e ga ma;
Tensilo de alimentação: 110/220 VAC, 60Hz.

Acessórios: cabos e elementos de conexão lIecess{lrios
paro interli gação
com os demais compon ent es do s istema fornecido.
2 10

01

I nslalação do Item 209
• MONITOR DE ÁUDIO
Caractcríslic~ls:

- montage m em ga binete padrão rack de 19" (deze nove
pol egadas);
- entradas balanceadas de áudio allCllógico XLR;
- entrada balanceada de áudio dig ital AES/E BU
- res posta de Ii'equ ência de 200 Hz a 20 kH z;
- potênc ia mínima : 2 X 10 \Valls;
2 11

01

6.000,00

- monitoração de nível ele áudio via VU em barra de
LEOs ou painel de LCO;
- sa ída para fone de ouvido com aj uste de volume;
- tensão de alimentação 220 VAC, 60Hz.

Acessórios:

cabos c elementos de conexão necessários

para interligação com os demais componentes do sistema
fom ccido (receptor de sinais de satélite e set-top-box).

Senado Fcdero l I I'mça dos T rês !'mleres I Vi;l N2 I LJnidatle de Apo io II I CEP 70 165 ·900 I OmsíliJ DF
Tele fone: +5S (6 1) 3303 ·3036 [ COI)fli§Scnado.gO\l.br

6.000,00
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2 12

2 13

OI

OI

Inslalação do lIem 211
• RECEPTOR E CONVERSOR DE SINA IS DE TV
DIGITAL (SET
TOI' BOX)
Caraele!'!slicas:
- Deverá alender as normas do padrão bras ileiro de TV
Digilal ( IS DB-T Il).
- Recepção ONE-SEG e FULL-SEG.
- Possibilidade de configura ção de razão de aspeclo 4:3 e
16:9.
- Enlrada de RI' em coneclor do lipo F.
- Possibi lidade de sinlonia de canais UHF 14 a 69.
- compal ibili dade com s inai s nos padrões I-IDTV c
SDTV.
- saídas de vídeo do lipo video composlo, vídeo
componenle e HDMI.
- saídas de áud io analóg ica esléreo c d ig ilal com coneclor
óplico.
- ajusles de áudio e vídeo.
- possibi lidade de acesso ao Guia de Programação
Elelrôn ico (EPG) dos
canais digita is; controle remoto com as principais
runç ões do apare lho e

100,00

100,00

250,00

250,00

100,00

'''00

teclas específicas para acesso a ap licações interativas;
-

lensilo de alimenlação 220 VAC, 60Hz;
podem
ser
fornecidos,
opcionahnente,

dois

equipamentos distintos,
sendo um para recepção ONE-SEG e outro para
recepção FULL-SEG,
desde que mantidas as demais caraclcrísticílS da
especificação.

Acessórios:

cabos e elementos de conexão necessá rios

paro interl igação com os demais componentes do s istema
rornecido (monitor de áudio e monilor de vídeo).
2 14

215

OI

OI

Inslalação do lIem 2 13
• Ileceplol' de TV Digila l
características míninws:

com

as

scg uínl cs

- Tamanho da leia: 40" (polegadas)
- S isle1l1a de recepção de TV Analógico (NTSC/ PAL-M)
e Digilal
(SBTVD-T) inlegrado.
- Suporl e para inl emlividade (ginga).
- Reso luçllo: 1920 X 1080 ponlos (Fu" 1-10).
- Tela: LCD com iluminação a Led.
- Recepção dos canais VHF (2- 13) e UHF ( 14-69)
- Enlradas de vídeo: duas de vídeo composlo, uma de

3.100,00

3.100,00

{~

1\(\
.~

J'
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vídeo co mponcnte e
quatro HDM I. As ent ra das de vídeo composto e vídeo
componente

deverão ser com plugs RCA fi xados direta mente no
painel traseiro ou

latera l.
- Ent radas de á udio ana lógico: duas
- Tensão de alimentação: I 10 - 220 V
Acessórios:
- Controle remoto.
- Suportes para mesa e para fixação em parede.

- Manual de instalação e operação
Referência: Sony Bravia KDL40 EX525 ou s imilar
2 16

OI

Instalação do Item 2 15
• 1l.1 cl, ou Bas tidor,
polegadas).

-

padrão

19"

10000

100,00

2.000,00

2.000,00

(d elC nove

Estrutura básica : aço ou alumíni o com pintura
eletrostática, na cor

do

ga binete do transmissor.

2 17

OI

-

Altu ra útil: 40 Unidades padrão.
Laterais com fec hos rápidos.

-

Portas traseiras bipartidas com ventilação.

-

Perfis verti ca is de montagem el11 19" perfu rados para
po rca tipo gaiola,
em aço.
Longarinas Illultifuncionais em aço para a ma rmçã o de

-

cabos.
-

Teto fechado com rasgos pa ra ve ntilação.

Acessórios nor Rucl"

IGO porcas ga io las M5.
160 pa ra lllsos Philips M5x 13111m.
160 arruelas lisas M5.
2 painel cego el11 aço pintado na cor do rack com 04
Un.
2 painel cego em aço pintado na cor do rack com 03
Un .
4 painéis cegos em aço pintado na cor do rack com 02
Um
15 painéis cegos em aço pintado na cor bege com OI
Un.
2 réguas de to madas com pelo menos 12 tomadas (21'
+ T ), mo ntadas lima em cada lado do rack.
2 18

OI

Inslalacão do Item 2 17
• ENC ODE R (H.264 - O NE-SEG) PARA S INA IS

,
100,00

100,00

Se nado Fcdeml l I'r:lça dos T rês Podcres I Vin N2 1 Unidade d.: Apo io 11 1C EP 70 165·900 I Brasília DF

Telefone: +55 (61) 330) ..10.1 6 t COi>cli:i!]se"ado.go"-'" ,~
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2 19

OI

DE AUD IO E VIDEO PADRAO IS DI1-1'8.
Características míllimas:
- Operar de acordo com as normas ABNT NBR I 5602I, NB R I 5602-2 e
NBR 15602-3;
Poss uir enlrada de vídeo SO l baseado no padrão
S MP1'E-259M 75 Ohms;
Enl rada de áudio AES/E BU;
Possuír sa ída OVB-AS I;
Poss uir saída de á udio e vídeo para monitoração;
Cod ificação de vídeo H.264 1 MPEG-4 A VC para
díspos ilivos móveis
( I -Seg), com laxa de "uadros selecíonáve is;
Codilicaçilo de áud ío MPEG-4 AAC/AAC+ para
díspos ilívos móveis ( 1- Seg);
Possibilidade de ajusle dos I'l'Oflle.\· de codificação de
áudio e vídeo
indicados para dispos itívos móveis ( I -Seg) na norma
do padrão
bras ileiro;
Inlerfa ce padrão foa sl Elhern el (IOOBase1') pa ra

60.000,00

60.000,00

1.000,00

1.000,00

75.000,00

300.000,00

operaçi1o e configuração
remoIa .

- Tensão de a limenlação I I OVCA, 60 Hz.
- Monlagem em rack padrão 19" (dezenove polegadas).
- Manual de operação e instalação.
Acessórios: cabos e conectares Ilcccsscí rios pal1l

int erligaÇ(10 com os demais componentes do sistema
fornec ido.

220

OI

Inslahlçilo do lIem 2 19
•

22 1

04

ENCODER HD/S D PAnA S INAI S DE ÁUDIO E
VÍDEO PADRÃO IS DI1-1'"
Caractcrist icas mínimas:
Operar de acordo com as normas ABN1' NBR I 5602I, NBR I 5602- 2e NBR 15602-3;
Poss uir enl rada de vídeo SOl baseado no padrão
S MPTE-259M 75 OIIl11S;
Codífi cação em resolução padrão (SO) e a lia
reso lução (HO)
selecionável;
Enlrada de áudi o digital AES/EBU;
Poss uir sa ída OVB-ASI;
Poss uir sa ída de áudio c vídeo para monitoração;
Cod ificação de vídeo H.264 1 MP EG-4 A VC
Cod ificação de áud io compatí vel com padrão MI'EG4 AAC
Possibilidade de ajusle dos pl'Oflles de cod ilicação de
áud io e vídeo indicados na norl11a do \ladrão

$cnado Fcdcral l l'nu;a dos TfI:s r odCfl;S I Via N2 1 Unidade de Apoio II IC EP 70 16 5-900 I lJ rasllia DF
T cl c fo, ~:

+55 (6 1) JJOJ·JOJ6 t cOp<li@5c",do.gov.br ~
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-

brasileiro;
Interface padrão Fast Ethern et ( I OOBaseT) para
operaÇ(10 e configuração remota .
Montagem em rack padrão 19" (dezenove polegadas).
Manua l de operação c instalação.
Tensão de a limentação IIOVCA, 60 Hz.

Acessórios: ca bos e concctares necessflrios para
interligação com os dema is componentes do sistema
fornecido.

222

OI

Insta lação do Item 22 1
MULTIPLEXADOR DE S INA IS PADRÃO ISOOTu

1.000,00

1.000,00

17.000,00

34.000,00

•

Caracteríslicas mrnimas:
Operar de acordo com as normas ABNT NBR 15603I, NI3R 15603 -2 e
NI3R I5603-3.
Possuir pe lo menos 8 (oito) cIltradas ASI para
cncodcrs de áudio c vídeo
H D/SD/ON E-SEG
(H .264);
- Possuir pelo menos lIlll a cntrHda ASI para cllcodcr de
áudio e vídeo para dispositivos móve is (I -Seg)
(H.264);
- Possuir entradas de dados sufic ientes para permitir a
inserção de
interatividade, ca rrossel de dados e
guia de programação eletrônica
para
no mínimo quatro cemais SD (s tandard
defi nition) e para um
c.1llalmóvel ( I-Seg);
- Saída de Transport Stream - MPEG2-TS, saída
(188/204 Bytes)

223

02

-

terminada em conector AS I;
Permitir a utili zaç.ão de interatividade através do

Middl eware GINGA;
Permitir conliguração dos diversos parâmetros e
tabelas da norma
brasileira via so fiware fornecido com o equipamento;
Permitir configuração e operaÇil0 remota por interface
padrão rast
[ the mel.
Montagem em rack padrão 19" (dezenove polegadas).
Manual de operaçilo e instalação.
Tensão de alimentação 11 0/220Volts, 60 Hz.

,

Acessórios: cabos c conectares necessários para
interli gação com os dema is compollentes do sistema

fornecido.

Senado Fedem l I l'm\~ !.los Três PoJtrcs I Via N2 1Ul1iJ:HJC de Apoio 11 1Ct::P 70 165·900 I Bra silia UF
Tclcronc: +55 (6 1) 3303 -.1036 1COI>cl i ~ nado. go\'. hr
)
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224

OI

Ins t"l"ç ~ o

•

225

OI

do Item 223
DECODER PROFI SS IONAL (1-1.264 - I -S EG)
PARA SINAIS DE ÁUDIO E V í DEO PA f)RÃO
ISf)Il-TIl

Ca ra cterísti cas mínimas:
Operar de acord o CO Il1 as normas do padrão bras il eiro
(ISDTV - S BT VD N° 2);
Possui r saida de video SD I baseado no padrão
S MPTE-259M 75 O hms;
Saida de " udio AES/ EBU;
- Possuir sa ída de á udio e vídeo para monitoração;
- Decodifi cação 1-1 .264 I MP EG-4 A VC para
dispos iti vos móveis ( I-Seg)
Decodifi cação de " udio MP EG-4 AAC para
dispos itivos móveis ( I-Seg) ;
Possibi lidade de ajuste dos profi/es de decodillcação
de á udi o e video
indicados para dispos iti vos móveis ( I-Seg) na norma
do padrão

1.00000

1.00000

11.000,00

11.000,00

1.000,00

1.00000

11.000,00

11.000,00

brnsilciro;
-

Tensão de a limentação I00/240V AC 50/60 Hz.

Acessórios:

cabos

e

coneclorcs

necessários

para

inter ligação com os dema is component es do s istema
rornecido.
226

OI

Insta laç Ao do Item 225

•

DECODER PROFI SS IONA L HD/SD PARA
SINA I S DE ÁU DIO E V íD EO PA DRÃO SIlTV D-

T
Características minimas :
Opera r de acord o com as normas do padrão brasil eiro

227

OI

-

( ISDTV - S BT VD N° 2);
Poss uir sa ída de vídeo S DI basea do no padrão
S MPTE-259M 75 Ohms;
Sa ida de áud io AES/EBU;
Possuir sa ída de áud io e vídeo para monitoração;
Decodificação de vídeo H. 264 I MPEG-4 A VC;
Decod ificação de áud io MPEG-4 AAC;
Possibi lidade de ajuste dos pro(i/es de decod illcação

~r

de áudio e vídeo - indic.ados na norma do padrão
brasileiro;
- Tensão de a limentação I 00/240V AC 50/60 Hz.
Acessórios: cabos e COllcctores necessári os para
interligação com os dcmais comp oncnt es do s istema
rornecido.

CEP70'M_9
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Referência de cOlllparaç.."lo: marca Atcmc - modelo
OR81 00011 s imilar
228

OI

Insta lação do Item 227

.

GEIlADOR
DE
I NTERATlVIDADE
I'ADRÂO S BTVD-T

1.000,00

1.000,00

84.000,00

84.000,00

ENTRETEN IMENTO
E
PARA
TV
DIGITAL

Ca ractcrfst-icas míninms:
Tra nsmissão de nuxo de trans porle MPEG2-TS e m

-

tempo real para saídas em interface ASI e em arquivo;
229

OI

-

Geração de BTS pal'H preparação de nll XO de

tra nsporte para modulação em ca madas hierárq uicas
ISOB-T;

-

I intcrt:1ce ASI de entrada , no mínimo;

-

I inlcrfilce ASI de saída, no mínimo;
Geração de carrossel de objclos OS M-CC (Ap licações
G INGA-J e G INGA-NCL);
Geração de ca rrossel de dados para a tualização de
firm\Vl\fe de receplores pe lo ar (OAO);
Geração de tabelas para EPG e m conformidade com o
ISOB-T u, com inserção em lem po real das
infor mações e config uração de taxa de repeti ção com
resol ução de milissegllndos ;
Geração d e la belas PSI/S I em co nfor midade com o
S BTVO, com inserção em lcmpo rca l das infor mações
e co nfi guração de ta xa de rcpcti çf(o co m resolução de
milissegundos ;
Servidor de Closed Coptioll em te mpo rca l;
Pcrmilir mulliplexação e geração de EPG conforme a
Norma Brasileira ABNT NBR 15603;
Redundância de a limenl ação de energia;
Redundância de anna ze nalllenl0 cm d isco;
Redundân cia de refri geração;
Tcns ~o de a limentação I OO/240VAC 50/60 J-1 z.

-

-

-

-

-

\
\

Acessór ios: cabos e co neclares necessá rios à interli gação
com os demais equipam entos do s istcma.
Referê ncia de comparaç;1o: marca EIT V - modelo 1'IyaouI
Professiollal com servidor de S I, EPG, Clmed Captioll,
Dado (G illga/OAO), Multiplexador e lIell/ultiplexador. ou
s imilar.

'\

230
23 1
232

I nsta laç~o 110 Ite m 229
Trcinamc nt o
Ga ranti a

OI
OI
60

~I)}\

1.000,00
10.000 57
6 17,95

1.00000
10.000,57
37.077,00

meses
Valor Total do Grullo 6

ns 1.148.1 2757
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor g loba l estimado do presente instrumento é de
R$ 1.148.127,57 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e
c inquenta e sete centavos), co mpreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos
necessários à perfe ita execução deste contrato .
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuar-se-á por intermédio de depós ito em
conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 9 (nove) dias úteis, a contar do recebimento
da nota fi scal discriminada, em 2 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do ar!. 5°
da Lei nO8.66611993.
I'ARÁGRAFO TERCElIlO - O pagamento ficará condicionado ã prévia atestação do
gestor na nota !isca l/fatura , cabendo à CONTRATADA a apresentação da garantia prevista
na cláusula nona c à entrega dos comprovantes atualizados de regularidade co m o Instituto
Nacional do Seguro Social (IN SS) e com o fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação de
penalidades.
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamcnto dos serviços de garantia dos equipamentos será
e fetuado, IIlCn Sahllcntc, sendo a primeira parce la paga após 30 (trinta) dias do recebimento
definitivo a as demais a cada 30 (trinta) dias subseqlientes.
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento dos serviços de garantia dos cquipamentos fica
condic ionado ao cumprimento das ex igências constantes nos parágrafos décimo terce iro a
vigésimo segundo da cláusula terce ira, sendo glosado nos seguintes casos:
EVENTO
Atraso no atendimento à chamada de
conserto

PRAZO

MULTA
I% por hora ou fi'ação de hora
por atraso so bre o valor mcnsal

48 horas

da garantia
Atraso no atendimento à chamada de
conserto em caso de !;1lha que
provoque a queda do sinal da emissor
Atraso na restituição do equipamento
origina I subst ituído em perfeito estadc
de fun cionamento

4% por hora ou ITação de hora
por atraso sobre o valor mensa l
da ga rantia

12 horas

0,8% por dia de atraso sobre o
valor mensal da garantia

30 dias

l'ARÁGRAFO SEXTO - As eventuais despesas bancárias decorrentes de trans fcrênc ia de
valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGllAFO SÉTIMO - Havendo vício a reparar em re lação à nota fi scal/fatura
apresentada ou em caso de descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual,
o prazo co nstante do parágrafo segundo desta cláusula será suspenso até que haja reparação
do vício ou adimplemcnto da obrigação.

. ... •./

".,'.,."" '''
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PARÁGRAFO OITAVO - Nos casos dc eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma ronna para tanto, fi ca convenc io nado que
os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo re rer ido
no parágrafo segundo e a data do efetivo paga mento da not a fi scal/fatura, a serem incluídos
e m latura própria, são ca lculados por me io da aplicação da seguinte rónnula:
EM = I x N x VI', onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o paga mento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parccla em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, ass im apurado:

I = i / 365

I = 6/ 100 / 365

1 = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
O preço do Sistema de Transmissão de TV Dig ital Terrestre e do tre inamento técnico e
operacional será fixo e irreaj ustáve l.
PARÁGRAFO PRIMEmO - O preço da garantia poderá ser reajustado após 12 (doze)
meses cont ados da data da ass inatura do contrato, observada a variação do Índice Nac ional
de Preços ao Consumidor - INPC ou por outro indicador que venha substitui-lo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O prime iro reajuste levará e m conta para fin s de cá lculo a
variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro
aniversário do contrato, sendo que os reajustes subsequentes ocorrerão sempre nos
aniversá rios seguintes, aplicando-se a variação ocorrida no último período.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ACllÉSClMOS E DAS S UPRESSÓES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratua is, os acréscimos ou
supressões até o limite lega l estabe lec ido no al'I. 65, inciso 11 , e §§ 1° e 2°, da Lei
n° 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA - DOS R EC URSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente contrato co rrerão à conta de dotação orçamentária
classificada co mo:

Scn;li!o Fedeml I Praç-a dos Três Poderes I Via N21 Unid<l dc de Apoin ll I CEP 70 165-900 I Bmsilia DF
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I - Programa de Traba lho OI 13 1055 12549000 I e Natureza de Despesa 449052, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho nO 201 3NE800545 (equipamentos), de II dc
junho de 201 3.
11 - Programa de Trabalho 01131055 125 49000 I e Natureza de Despesa 449039, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.o 201 3NE800546 (manutenção), de II de
junho de 2013.
UI - Programa de Traba lho 011 3 1055 12549000 I e Nat ureza de Despesa 449039, tendo sido
empen hadas mediante a Nota de Empenho n.o 2013N E800547 (treinamento), de II dejunho
de 20\3

IV- Programa de Traba lho 011310551 25490001 e Nat ureza de Despesa 339039, tendo sido
empenhadas mediante a Nota de Empenho n.O20 13NE800585 (seguros), de 17 de junho de
2013.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para os exercíc ios futuros, o SENADO emitirá notas de empenho
indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente
de ce lebração de termo aditivo.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestará gara ntia de R$ 57.406,38 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e
seis reais e trinta e oito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor globa l
deste co ntrato, nos termos do mi. 56 da Lci n° 8.66611993, em uma das seguintes
modalidades:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pÍlblica, devendo estcs ter sido emitidos sob a

forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódi,
autorizado pelo Banco Central do Bras il e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da I'azcnda ;
U-

seguro-garantia; Oll

UI - liança bancária.
l'ARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias corridos, a
partir da data de ass inat ura deste co ntrato, para e fetivHr a prestação da garantia e apresentar
o comprovante respectivo .
l'AllÁGRAFO SEG UNDO - A garantia será recalculada, nas mesmas condições e
proporções, sempre que ocorrer modificação no valor deste contrato.

Se nado Flx!cr.ll l Praç:.llkls Tr~ s I'ooercs I Via N2 j Unidade de Âl}()io 11 1CEP
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I>ARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vencimento, utilização ou recá lculo da garantia,
a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da ocorrência do filto, para renovála ou complementá-Ia.
J'ARÁGRAFO QUARTO - Nas hi póteses de a ga ra ntia ser prestada nas tormas prev istas
nos incisos 11 e 111 , não se adm it irá que os respecti vos documentos contenham qualqu er
termo ou condição que limitcm ou fi'ustrcm a plena execução do va lor da garantia ofertada.
PARÁGRAFO QUINTO - A garant ia serA liberada após a execução plena deste contrato,
no prazo de até 5 (c inco) dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCAL IZAÇÃO
Caberá aos gestorcs des ignados pelo Diretor-Geral promover todas as ações necessárias ao
fie l cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA DÉC IMA J'RrMElRA - DAS J'ENALIDADES
Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial,
a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes pe nalidades:
I - advertência;
U - multa ;
OI - suspensão temporária do dire ito de participar de licitação e impedimento de contratar
com o SENADO e seus órgãos superv isionados, pelo prazo de até 2 (do is) anos;
IV - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federa l e Municípios
e descredenciamento no SICAF e no cadastro de lornecedores do SENADO pelo prazo de
até 5 (cinco) anos; e

v - declaração de inidoneidade para licitar ou co nt ratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promov ida a
reab ilitação perante a própria autor idade que ap lico u a pena lidade, que será co ncedida
se mpre que a CONTRATADA ressarcir ao SENADO os prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas 111 e IV desta Cláusula .
J'ARÁGRAFO J'RrMEIRO - Sem prejuízo das sanções previstas nos incisos 11 e V desta
Cláusula, co m fill1damcnto no ar!. 7° da Lei nO10.520/2002, a CONTRATADA a inda poderA
ser impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federa l e Municípios e
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descredenciada no SICAF e no cada slro de fornecedores do SENADO pelo prazo de alé 5
(c inco) anos, garanlido o conl radilório e a amp la defesa, sempre que ocorrer alguma das
seguinles hipóleses:
I - apresenlar documenlação fitlsa;

n-

ITaudar a execução do conlralo;

m - comporlar-se de modo inidôneo;
IV - fàzer declaração Ih lsa;

V - comeler fi·aude Ii sca l.
PARÁGRAFO SEG UNDO - A ocorrência de alguma das hi póleses conslanles do
parágrafo anlerior enseja a resc isão unilateral do conlralo, sujeilando-se a CONT RATADA à
muHa de 10% (dez por cenlo) sobre o valor globa l do contraio.
PARÁGRAFO TERCEmO - O alraso inju slilicado na execução desle conlralo sujeil ará a
CONTRATADA à muHa de 0, 1% (um déc imo por cenlo), ao dia, sobre a parcela
inadimplida, alé o limile de 30 (Irinla) dias.
PARÁGRAFO QUARTO - A não apresenlação da garanlia conlralual prev isla na cláusula
nona, bem co mo das cerlidões prev islas no parágra fo lerceiro da c láusula quinla, sujeilará a
CONTRATADA à muHa de 0, 1% (um déc imo por cenlo), ao dia, sobre o valor globa l do
conlralo, alé o limile de 30 (Irinla) dias.
PARÁGRAFO QUINTO - Duranle o período de 30 (Irinla) dias previslo nos parágra fos
lerceiro e quarlo, a crilério do SENADO, esle conlralo poderá ser resc indido, scm prejuízo
das demai s sanções.
PARÁGRAFO SEXTO - Findo o prazo limile prev islo no parágrafo lerceiro se m
adimp lemenlo da obrigação, ap lica r-se-á, cumulativamente, muHa de 10% (dez por cento)
sobre o va lor da parcela inadimplida desle conlralo, podendo ainda o SEN ADO, a seu
crilério, fazer uso da garantia preslada pela empresa e impor oulras sanções lega is cabíve is.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Além das muHas previslas nos parágra fo s anleriores, no caso
desle conlralo vi r a ser rescindido por culpa cxclusiva da CONTRATADA, será aplicada
muHa correspondenle a alé 10% (dez por cento) do valor globa l deslc conlralo, lixada, a
cr ilério do SENADO, em função da gravidade apurada.
PARÁGRAFO OITAVO - A mull a, aplicada após regular processo ad minislral ivo,
ga rautido o dire ilo de ampla de fesa, será desco nlada das Inluras emilidas pela
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CONTRATADA ou, se insuficiente, da garant ia prestada na forma da cláusula nona deste
contrato.
PARÁGRAFO NONO - O va lor remanesce nte da multa não quitada totalmente deverá ser
recolhido à conta do SENADO ou, em último caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, co nlorme di sposto nos
art igos 77 a 80 da Lei nO 8.66611993.
PARÁGRAFO PRIMEmO - A rescisão deste contrato se dará por ato unilatera l e escrito
do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XV II do artigo 78 da Lei nO
8.66611993 .
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão poderá ocorrer ainda da seguinte forma:
I - amigável , por acordo entre as partes, reduzida a lermo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o SENADO; ou

11 - judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEmO - A rescisão ad mini strativa ou amigáve l deverá ser precedida
de autorização escrit a e fundamentada da autoridade competente do SENADO.
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual deverão ser forma lment e
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla de fesa.
PARÁGRAFO QUINTO - Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisã
ad ministrati va , nos termos do arl. 79, inc iso I, da Lei nO8.66611993, aplicando-se, nO que
co uber, as disposições dos §§ 1° e 2° do mesmo artigo, bem como as do arl. 80 da referid a
lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigê ncia por 60 (sessent a) meses consecutivos, a part ir da data de
sua assinatura.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
r ica c le ilo o 101'0 da Justiça I'edera l e m Brasília-DI', co m exc lusão de qua lquer o ut ro, para
dirim ir questões decorrentes do cumprimento deste cont raio.
Assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias, na presença das
teslemunhas adiante nomeadas, que também o subscrevem.
Brasília-DI', 2S' de j

vl-lfO

de 201 3

DOS SANTOS

EM RADlOFUSÃO LTDA

Teste munh as:
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